
NATIONALEKONOMISKA
••

FORENINGENS
••

FORHANDLINGAR
:' '... .' o..;. • . '"0 • . ' . ~

'" "·'19'3'4"



NATIONALEKONOMISKA
..

FORENINGENS
••

FORHANDLINGAR

1934

STOCKHOLM -

IVAR HlEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI- & BOKFÖRJ-JAGS A. B.

(l DISTRIBUTION)



Meddelanden rörande Nationalekonomiska föreningen torde
sändas till föreningens sekreterare) docenten Karin Kock, Pontoniär
gatan 4, Stockholm (tel. 5308'68) ·eller.·.Stockholms Högskola, Oden
gatan 61 (tel. 234110).



STOCKHOLM 1934
IVAR HlEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B.

S502~3



INNEH.ALL

Samlllalltriidet den 22 januari.

OverHiggningsamne: ROOSEVELTS REKONSTRUKTIONSPROGRAM UR KONJUNK-

TURSYNPUNKT. Inledningsforedrag av doeenten Karin Kock. . . . . . . . 1

Anforanden av minister L. A. Steinhafrrlt (20), redaktor E. Fitger (23),
professor B. Ohlin (25".

Sammantriidet den 23 februari.

Overlaggningsamne: PRISSTODJANDE ATGARDER SOM MEDEL MOT JORDBRUKS-

KRISEN. Inledningsforedrag av professor Th. B}orkman . . . . . . . . .. 31

Anforande av riksdagsman O. Carlstro'ln (49).

Sammantriidet den 7 mars.

Foredrag: THE INFLUENCE OF RECENT EVENTS UPON IVCONETARY IDEAS IN

BRITAIN av Sir Josiah Stamp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 56

Sammantriidet den 27 april.

dverHiggningsamne: AKTUELL ARBETSLOSHET OCR ARBETSLOSHETSPOLITIK.

Inledningsforedrag av sekreteraren i Statens arbetsloshetskommission
G. H. Nordstrihn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 71

Anforanden av eivilingenjor E. Broden (91), direktor L. Aksels80n (99),
redaktor F. Severin (102), direktor A. H. Carell (107), fil. lie. O. Josephsson
(110), doeenten Karin Kock(113}, direktor L. Aksels80n (114), civilingenior
E. Broden (115).

Samnlantriidet den 26 september.

OverHiggningsamne: RANTENIVANS FRAMTID. Inledningsforedrag av profes-
sor Bertil Ohlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117

Anforanden av forsakringsdirektor P. Ber,qhol1n (133), professor E.
Heckscher (136), bankdirektor J. Wallenberg (138), doeen ten Karin Kock
(139), overingenjor O. A. Wiberg (140), professor B. Ohlin (141), fil. dr.
P. Fitger (143), professor B. Ohlin (144).



Sammanträdet den 20 november.

Överläggningsänlne: ») PLANHUSHÅLLNING Y>. Inledningsföredrag av professor
Eli F. Heckscher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anföranden av professor G. My'rdal (167), direktör R. Rausing (175),
docenten Karin Kock (178), professor B. Ohlin (180), generaldirektör A.
Örne (186), professor E. Heckscher (190), bankdirektör M. Wallenberg J:r
(192), fil. mag. A. Byttner (194), professor B. Ohlin (197), professor E.
Heckscher (200), professor G. Myrdal (200).

Förteckning över föreningens ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 22 januari 1934

Ordförande: Professor S. BRISMAN.

Docenten Karin Kock inle,dde aftonens dis·kussion med ett för.edrag OIll

Roosevelts rekonstruktionsprogram ur
konjunktursynpunkt.

Eders kungl.hö,ghet, herr ordförande! D'et kan synas djärvt av
en åskådare, som befinner sig långt från hän1delsernas mittpunkt, att
uttala ett omdöme om d:et stor.a ekonomiska experiment som nu göres
i Fö;renta staterna, och jag inser fullkomligt, .att vad jag har att
k·omma med i kväll är ett ·ofullständigt försök :att skildra vad som
händer och sker och att tolka det statistiska materialet~ Ingen är. där
för mer tacksam än jag fö·r alla upplysningar och kompletteringar,
som den efterföljande diskussion'en kan k:ommaatt ge till belYsande
aY dunkla punkter eller som rättel,ser !av oavsiktliga fel i tolkningen
av händels;eförlopp och siffror.

Jag har i titeln till mitt föredrag anlgivit, att jag kommer att be
handla problemet ur konjunktursy.npunkt. En beg·ränsning av dis
kussion·en är nämligen nödvän·dig, ty de åtgårde.r Roose:velt vidtagit.,
sedan h.an blev p,resident, syfta betydligt längre än till förverkligan
det av ett pro·gr.am för .avhjälp,ande av stundens: svårigheter. Man kan
säga :att Roosevelt kämp,ar på fler,a front.e.r. Vilke.t av de mål han
arbetar för, s:om kan anses viktigast, ~ror p'å om man ser problemet
på kort eller lång sikt. D!e uppgifter som för stunide:n framstå som
mest betydelsefulla äro hävan:d·eta:v krisen och stabiliseringen av
det politiska läget. Bedömer man em-ellertild den ame-rikans;ka politi
ken med tanke på framtiden, 'väga de åtgärider tyngst som s-yfta till
en omorganis.ati<ln av näringsliv·et mot stö,rre planmässighet - .»long
range planning» som amerikanarna själva kalla' det - samt till
genomf.ö~anldet !av ett vittomfattande socialt reformprogram. Om
dömena 'omden Rooseyelts1ka politikens. önskvär;dhet och genomf~r-

1 - Nationalek. För. Förh. 1934.
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barhet bli därför i hög grad betingade av den ståndpunkt man intar
till dessa olika p:roblem, och detta förklarar den mångfald av mot
varandra stridande uttalanden, vilka gör.a det så svårt för en utom
stående .att överblicka läget.

Denna S'ammanblandning av åtgärder för olika mål framträder
tydligast i den del av rekionst-ruktionsprogrammet som avser att reg
lera förhållanden'a inom de olika näringsgrenarna m:ed hjälp av de
s. k. kQderlla. Även om i dessa finnas bestämmelser, vilka tillika äro
avsedda som rena krisåt.gärder och till vilkas betydelse jag senare
skall återkomma, så innebär återupp.byggnadslagHn ett »v-äl över
tänktoeh modvetet försök a.tt lägga grunden. till rå:dgiv'ande, själv
ständiga Institutioner för åsta,d'kommand'e aven permanent förbätt
ring' i de' inld'u:striella förhållandena» - jag cite,rar hä,r en av dem
·som utarbetat lage-n. Diet är ett f.örs·ök att skap'a en på in1dividualistisk
grul1d uPP'byggd, planmäss,ig hushållning in-om det ek,onomisl{a om
rådet.

Jä·msides ,härmed! har man avsett ,att genomföra ett socialt reform
IJrogram, varigenom Förenta staterna på e,n kort tid av några måna
der skall inhämta det försprånig m,an på detta omrwde har i län/der
lne·d de.n mest raidikala s.ociailagstiftning. Föribu,d mot barnarbete,
åtgärder mot utsvettning:slöner och andra industriella missförhållan
den, erkännan1de av arbetarnas förenings- oc:h förhandlingsrätt, ];>e
främj,ande av kollekti,ravtal, införande av .arbetstid.sbeg\ränsning och
minimilöner, allt detta är e.xemp,el på y,ad man med ett sllag vill åstad
l{omma. Det är typisl{t att man fem månader efter lage'Ths tillkomst
diskuterar orsaIrerna till, val'för arbetslöshetsfö,rs.äkring ej kommit
med i kodlagstiftningen. Det fö:rakt för ,and'ras erfarenheter och den
oförskräckthet med vilke.n man gått till väg,a illustreras,av ett ut
talande aven av de leldan1de männ·en~, att man v-et att man kommer
att gö'ra misstag, men om man sk'all g.ö,ra misstag, vill man åtmin
stone gör.a sina egna ,och icke k,opiera ,andras.

J ag kommer i det följande att 'helt bortse från de s!ynpunkter av
soci,alpolitisk o{~h p1lanhu:s'hållningsart, som kunna lägg·as på åter
uppbyggnads'politiken, liksom från alla sådana ekonomiska åtgä.rder
som ha ett direkt politiskt syftemål, t. ex. silverp-olitiken, .och begrän
sar mig till de rent konjunkturp-olitisk,a åtgärderna. Det är ju dessa
som -för närvarande tilldra sig det största intreiSlset ,h,är i Europ,a, och
de äro tillräckligt 'omfattande f·ör att länma sto,ff till icke endast en,
utan mång-a kvällars !diskussion. ..

Målet för Roosevelts konjunl{turpolitik kan sägas var.a en höjning
av priserna och ett återställande :av de tidigare p'risrelationerna samt
full sysselsättning åt arbetskraft och kapital. För att förverklig-a sitt
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prlogram går han fram på fyra vägar, som ·omfatta valutareglel~ande

åtgärder, direkta ingripanden till j.or;dbruk·ets stödjande, hÖlj'ande av
konsUmenternas efterfrågan genom kodlagstiftningen 'och ökning av
köpkraften genom allmänna arbeten.

När Roosevelt tillträdde sitt ·äm'b·et.e i mars månad, var låg.et myc..
ket b·ekymm.ersamt. E:fter de.n konjunkturfö,rbättring, som g.av sig
till känna på sommaren 1932 men som endast :blev av kort varaktig
het, hade kurvan åter vänt ne:d'åt, och man befann 'sig p,å den lägsta
punkten., seldan depressionens· ·b·örjan. Likviditets·krisen inom bank
väsendet åstrudkom en akut fö·rsämrin.g av läg·et o:ch var de~ direkta
ors·aken till guldmyntf.ote.ns definitiva uPp1hävan,de. Åven om kapital
rörelserna :och guldrör-els-erna tidvis påverkat ~ituati(ln·en, ha de
aldrig varit ·av den omfattningen att Förent.a staterna ·behövt vid
}{ännas såd'ana likviditetssvårigheter ifrå.ga om Ide internationella
betalningarna som t. e·x. E,ng1a.n:d och Sverige. Fö·renta staterna har
därför i sin p'olitik ej v.arit bunden av samma häns·yn till valuta
marknadens utve:cklin,g som dess:a länd·er. Efter 'allt ,att döma var
därför guldmyntfotens övergivan!de en direkt följ'd av den interna
krisen i mars, men dep.recieringe.n av doll~ yttre värde, slom först
tog fart i april,h.ar sedermera utnyttj.ats· som ett medel i den inhem
ska rekonstruktioniSp,olitiken.

Man ID·åste emellertid komma ihåg, att under de sex första målla
:derna fram till oktober lät man efter .allt att döma dollark·ursen
variera utan att ingripa reglerande. Visserligen 'hade presi,denten
redan den 12 ID'aj erhållit bemyndig,ande att sänka dollarns gllld
värde till 50 %, men några åtgärder i den riktningen vidtogos ej
förrän den 22 oktober, då alla guldtransaktioner koncentrer.ades hos
Reoonstruction Finance Corporation, 80,m fick i uppdrag att kö·pa
guld i utlandet till ett av finansminist,ern f.astställt pris. Anledningen
till att man vidtog denn.a åtgärd torde h'a varit den, att dollarn efter
en så gott som kontinuerlig ·fö·rSämring kraftigt förbättrades: unider
de tre första vecko'rna 'av oktober. Kursut.vecklingen h·otade därför
att gå i en riktning, som enligt de ledandes uppfattning s.kulle verka
hämmande- på prisutvecklingen inom landet.

Man räkn.ar n.ämligen med stegringen i die utländska ,ralutakur
serna som e1t av de faktorer ~ilka skola verka 'höd'Rn·d·e på prisnivån.
Att växelkurserna påverkat p,riserna för sådana varor som gå i den
internationella 11.andeln framgår av diagrammet över prisin:dex för
råvaror (diagram 2). Moody's pTisindex har s'ålUJlJda under Ide senaste
månaderna visat en stor öv-erensst,ämmelse med franckursens utvecl{
ling. Priset p·å sådana viktig.a 'exportvaror som vete, majs och bomull
hade ocks'å från början ·a.v året till i novem·ber undergått en prisste·g-
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Diagram 1. Dollarns guldvärde och prisutvecklingen i Förenta
staterna under år 1933.

Dollarns guldvärde uträknad päbasis av växelkurserna på. vissa guldvalutaiänder. 
Rävarupriser = Fisher's index. - Grosshandelspriser = Bureau of Labor's index.

ring, som ungefär motsv,arardollarns depreciering.. Om avsikten med
valutapolitiken sålunda har varit att få fram en pristst.egring i.nom.
landet på vissa av d·e varor, fö,r vilka övriga prisste·grande åtgärder
ej anses tillräckliga, kan man sålunda säg,a att den förda politiken
varit effektiv. I visS' m'ån har pri~~te-gringenpå dessa varor givetvis
påverkat även andra priser inom landet, men erfarenheten har lärt
oss, att det är ytterligt ,svårt att avgöra på v.ad sätt och i vilken grad
en dylik prisförändring finner .sin väg .genom prissy·stem'et.. Av dia
gram 1 framgår även att den .senasteva1lut.adeprecieringen ej haft
någon inverkan på sådana p,risin,de:x:serier .8om omfatta ett större ·an
tal varor. Det är ·därför omöjligt att precisera, vilken effekt valuta-
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Diagram 2. Guldpris, växelkurser och råvarupriser i Förenta staterna,
21 oktober 1933-15 januari 1934.

Guldpris = det av finansministeriet fastställda priset i % av det lagliga guldpriset. 
Kurser piL pariserfrancs och pund i %av den gamla guldpariteten. 

Moody's prisindex för känsliga rävaror.

politiken haft på d·et allmänna. p·risläget. Särskilt i ett land s~om För
enta staterna, där utrikeshandeln spelar en relativt obetydlig roll för'
den. totala. o·msättningen, ha.r man anledning att ställa sig skeptisk
mot planerna p·å -att genom manö1vrerin·g av växe1ktrrserna direkt på-
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verka prissystemet annat än på mycket begr,änsade områden. En
annan fråg,a är om v,alutapolitiken le:der till en illtern penningpoli
tik, 80m verkar inflatoriskt.

De tidig,are n·ämnda guldköp,en togo sin bö,rj,an den 25 o,ktober, då
gul1dp,riset sattes till 31: 36. Som s.ynes ·av diagrammet höj,des det
unidan -för undan, tills det 'i början av decem,ber nådde 34: 01. Efter
att priset stått praktiskt taget o,förändrat i över en mån,ad, vidtogs
den 15 januari Id. å. e.n höjning till 34: 45, motsva~an:de dien deprecie
ring till 60%, ·av det gamla gul,dvär;d,et, som presidenten i sitt tal
idenna dag an'gav som maximum för dollarnS' guldvä]}de. '

Effelrten ,av gulduppköp1spolitiken framgår även av diagram 2.
Den har åtföljts aven stegring i fr,anc-kursen, som till att börja med
följde det fastställda guldpriset men sedermera stann,alde på en n'ågat
lägre nivå än detta. Man Iran do,ck lrnapp'ast tänka sig att g'uldupp
köpen i och för sig 'Ilaft detta resultat..Dle siff~or som finnas tillgan.g
liga ty,da på, att november månad fö·rgick utan ~att några uppköp
företagas i utlandet. Under december 'h.a enligt tidningsuPP'gifter
guld up'p·köpts för 60 mill $ OCll unider de två första v·eckorna i
Januari för 48 .mill. $.

Men n·u inträffade emellertid den starkaste kursstegring:en lInder
'nov·ember måna'd, inn·an guldkö·p,en börj.ade i någ,on stö'rre skala, och
vidare äro de s·edermera uppköpta mängiderna ,alltför små fÖT att
k'unna h,ah,aft nag,on större effekt på kursläget. Ty!dligen har ,speku
lationen kommit myndigheterna till hjälp, en-är därigen,om en k-apital
flykt fr.amkallats, som p~·esisat dollarns vär,de. Härmed kan man docK
ej säga att p,olitiken varit in·effektiv, ty i ,all v'alutap·olitik ingår som
ett viktigt moment att påverk.a sp,ekulationen i önskad riktning.

Det gäller nu för finans,departementet, som efter den 15 januari
övertagit de.n direkta vårlden om v.alutapolitiken, att bemästra det
äterinflöde ·av kapital, som eventuellt kan ~ppstå p·å grun,d av presi
dentens förslag om en provisorisIr stabilis,ering av dollarn inom rela
tivt trånga gränser och som kan hota att omintetgö,ra denna stabili
sering. Med förslaget om en stabiliseringsfon;d har Förenta·staterna
sl,agit in på samma väg som England och förskaffat sig ett effektivare
hjälpmedel för valutakursernas, regl~ring .äJ;l de ti,digare guldköpen.

Det har framkastats att· guldköpen skull,e 'tjäna äv'en ett annlat
syfte, nämligen att öka Iden in·hemska guldres-erven och därigenom
skap.a ett bredare underlag .för en. kreditexpansion. M~n reservban
kernas guld:r;eserver .äro tillräckligt hög.a för .att åst.rudkomma· en ut
vidgning av krediten, och hade en bri~t givit sig till känna, skulle
den lrnnnatavhjälpas betydligt enklare genom en up,p,skrivning av
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dessa gulidreserver efter d·et stegradeguldvärdet. J1ag skall senare
återkomma till 'frågan om den inllemska kreditpollitiken.

J ag har nu i korthet behandlat valutapolitiken, enär den enligt .min
'uppfattning 'bildar ett relativt fristående moment inom det stora kom
plexet .a~ ko·njunkturreglerande åtgärder. J!ag skall därfö!r nu övergå
till de tre återstående vägar, p'å vilka Roosevelt slagit in, nämligen
höjningell av den stora mass'a.ns l{öplaaft gen,om de åtgärder som
sammanfattas i N,ational Inidustriai Recovery Act, de direkta ingri
Ilandena på jordbruksproduktion.ens område samt de allmänna
arbetena.

I den mån som man k,an finn·a någ·ra ekonomiska teorier bakom
den amerikanska återup'p'byggnruds;politiken., måste man konstatera,
att dessa teorier i betänklig 'grad strida mot var,andra. Bakom tan
ken att genom en höjning lav arb·etarnas och övriga .anställdas sam
lade löneinkomst åstadkomma en stegrin1g av efterfrågan p'å varor,
höjda piriser och ökad produktion finner man den i Amierika allmänt
u·~bredda teorien, att lrrisen b'eror på iUTIJderkonsumtion, d.. v. s'. att
konsumenternas efterfrågan ej .hållit jämna steg med utvi,dgning-en
av in:dustriens kap'acitet. Utan ,att gå in på mö·jlig·heterna av att med
de metoder som använts öka ,den totala kö;pkraf,ten, kan man emeller
ti,d redan nu säga., att p'å ,denna väg an'griper man p:roiblemet från
konsumtion1s'sidan och att verkning,ar,na. i första h·and kunna väntas
g·e sig till känna i 'frå:ga om Ide färdig.a konsUmtionsvarornas avsätt
ning OCll priser. Man räknar emellerti,d meld att e·n återverkan så
småningom skall äga rum p'å råv;aru- och produktionsmedelsindu
strierna. Statistiken visar emellerti,d, ått konlSumtionsv,aruindustrier
n·a drabbats väsentligt mindre av krisen' än pro,duktionsvaruindu
strierna, inom vilka sysselsättningen i mars månad knappt utgj<}ooe
en tredjeidel av 1929 års siffra. DIet är därför p'roblematiskt, huruvida
den relativt obetydliga stegring i produktionen av konsumtionsvaror,
80m 'behövs för latt få denna upp till Iden före krisen·~ rådande nivån,'
kan åstrudkomma någ,on större ·eff·ekt p·å produktionen av kapital
varor, i all synnerhet om man tar hänsyn till den outnyttj.ade kapa
citet som toride för.efinnas även inom konsumtionsv,aruindustriern.a.

Med de allmänna arbetena åter angrip:er man problemet ifrån mot
satt Ihåll, från kapitalvaruproldukt~:Qnen.Jag behöver 'här ej. gå in på
den teoretiska bak/grunden för denn·a pJolitik, enär den" diskuterats
h.är hemma Slå g·rJundligt, att det knapp:ast firines några l1ya synp:unk
ter att komma med, utan j,ag vill en,dast framhålla mQtsåttningen i
teoretiskt 11änseende mellan dessa två vägar.

Jag ·vill ock!så i detta samm.anhan,g påpeka ett ,annat förhållande.
De offentliga arbetenas igångsättande med lånade medel h·ar lrritise-



8 NATIONALEKONOMISKA. FÖRENINGEN DEN 22 JANUARI 1934

rats, därför .att man ans.er dem föt·a till inflation. :Men denna kritik
kan lika väl riktas mot den politi.k som avs,er att höja efterfrågåfi
genom att öka löneinkomsterna. Ty om denna politik skall lyckas,
kräver den likaväl som de o.ffen·tliga arbetena,att köplkraftsminsk
ningeli hejdas och att man, åstadkommer en effektiv lröpkraftsökning.
Frågall gäller vilken väg SOm lättast för tillmälet och som modför
minst sk.adliga återverkning'ar på a.ndra håll.

Ifråga om jor,dbrukets p,rodukter ha de statliga åtgärderna fått en
annan karaktär. Visserlig'en kan en ölrlling av lronsumenternas köp
kriaft vänt.as få återv·erkningar även p'å j,ordbruksprodukterna., men
de stora lagrell och den tidigare företagna utökningen av den odlade
arealen verkar hänui:tande på Iden ö,nska,de prisstegringen.. Målet för
Roosevelts jordbrukspolitik är !därför att åsta!dkomma en så stark
ökning av jordbruksprodukternas priser, att rela.ti:onen mellan dess.a
·och priserna på jordbrulrets fö·rnö,dellheter återställes till sin för
krigs.nivå. Vildare är det av synnerlige.n stor vikt att jordbrukets
skuldbÖr,d.a regleras. Fö:r vinnan,de av Idetta mål krävas emellertid
~direkta åtgärder, och redan den 12 lnaj fattade kOllgressen beslut ,om
nya la.gar för jordbrukets stö;djand.e.

J a.g skall, inn,all jag går öv:er till kodel'lla och de allmällna. arbe
·tena, först lä.mIla elI redogörelse för :d·e jO:Ddbrulurpolitiska åtgärd·erna
och beg·räns.ar mig till de direlrta åtgä~der som vidtagits i prisregle
rande syfte för de två stora pro1dul\:terJla vete och bomull.

Principen är i bägge f,alle.natt ma.n sk,all åst.adkomma en l)roduk
tionsbegrän.sning - sålunda ett raIrt lnotsatt tillv~ägagångssättmot
inom in'dustrien. På grunid av jordbrukets speciella förhållan:den ku~n

man emellertid ej upp,n!l en inskränkning ,av utbu~det genom överens
ko~melsermellan producenterna. Man h·ar därför tillgrip:it d·en. meto
den, a.tt genom premier till de farm.ar;e som belgränsa sin odlade
areal få fram en minskning av utbudet. V,ad vet.et beträffar, avser
begT'änsningen den areal som skall sköirdas 1934 oell 1935, och på detta
område ha åtgärdern.a därför icke äJlJluhunnit göra någon v·erkan.
I fråga om bomullen gällde det emellertid att redan år 1933 åsta:d
komma en reduktion, och p,remier ha sål,unda utbetalats till ,de p'ro
ducenter som voro villiga att plöja up!p redan odlad 'a.real. Ungefär
25 % .av ·are'alen plöjdes upp·; men i jämförelse med 1932 är dock
minskning·en endast 17 %..

Finansieringen av planerna sker genom lska.tt på föräJdlingen av
råvaran. Diet intressanta med denn·a skatt är, att den har en automa
tisk karaktär' och är ,avsedd att återställa förkrigsTelationen mellan
jordbruksprodukternas och jordbruksförnödenheternas priser. För
vete -beräkn·as d'en på följande sätt: man fastställer relationen mellan
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vetepriset och j()tdbtUk~förnödenhetern:aspriser för p'erioden 1909
-1914 och konstaterar, hur mycket de senare priserna stigit eller
e'V~ntuellt sjunkit· se!dan d/MS. På gruildval h,ärav beräknar man ett
)rät-tvist bytesvärde» för vetet. Skatten sättes därefter lika med skill
nadetl mellan detta :bytesvärde och l'ådande vetepris. Om vetepriset
stiger i förhållande till bytesv.ä.rdet , minskas skatten automatiskt.
Detta har dock 'den olägenheten, att om vetepriset öltas av någon
annan ors:ak än p'rodtlktionsbegrä.nsninge:n, utan att därför på längre
sikt nödvän!digheten ·av en dylik' begränsning försvinner, så bortfalla
även skatteinkomstern.a.

I och för 'sig höjer skatten endast priset p'å mjöl och bröd, men icke
det pris farmarna erhålla för sitt ,rete. Det är först, när produktions
begränsningen fått öva inverlran på vetepriset, som farmarna komma
i åtnjutande av högre priser. Effelrtiviteten av dessa stödåtgärder
blir därför be'roende på, i vilkel1 mån arealreduktionen verkligen
medför ett minskat utbUid och en prisstegring. Det är endast ifråga
om bomull, s·om man Ilar erfaren·het h·ärav, och för denna produkt
visade det sig, att 1933 års skötd trots arealinskränkningen blev lika
stor Som föregående års. Det kan ha v.arit gynnsamma skördeförhål
landen som bidragit härti'll, men det uppges även att oomullsodlarn.a
använt premierna fö,r en me.ra intensiv odling ,av den återstående
arealen. Lagen antogs redan i b'ö-rjan av maj, och planerna ha natur
ligtvis utformats betydligt tidigare. Det är dä·rför ej o·möjligt, att
bomullsodlarna företagit en dylik sp1ekulation i de statliga stöd
åtgärderna.

Vad· vetet beträffar, h·ar som sagt den premierade arealned-skär
ningen ännu ej hunnit öv.a någon inverkan, men vetemarknaden har
gynnats aven exceptionellt lite'n skörd -- den min·sta som fö'rekonl
mit på 35 år - delvis ·b·ero·enlde på en tidigare företagen frivillig in
skränkning av a-reale.n.

De statliga åtgärderna ha sålunda ej ännu hunnit påverka p.ri
sertLa, men icke förty Ila de tillfört farmarna större inkoIllBter genom
ptemiebetalnin.garna. Därtill kommer att jordbruksp·rodukternas pri
ser, som undergingo en synne.rligen kraftig spe.kulativ stegring
u'Tlder måna,derna mal~S t. o. m. juli, trots det efterfölj.ande prisfallet
fortfarande ligg.a 60 till 70 % högre ·än i b:ö,rjan ·av året. R~sultatet

har· blivit en ökning av s.kördens värde hos producenter-na från 2,8
millia.rder dollars till 4,1 milliarder eller med. 42 %. J ordb,ruksproduk
ternas köpkraft, i förhållande till de varo;r j·ordbruk~rn'a kö·pa, stod
under hösten i ÖVeT 60 %. mot 49 % i mars.

Även om mycket återstår, innan mer no·rmala förhållanden inträda
för jordbrUket, har en avsevärd öknil1g i farma.rnas inlromstet ägt
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rUIil, speciellt inom bomullsdistrikten. 'Verkningarna härav 'ha 'redan
visat sig i detaljha:ndeln i dessa distrikt. Om man jämför :föirsälj
ningarna i s. k. dep'artment stores i november 1933 med samma månad
1932, visar d·et sig, att m'edan de in,dustriella distrikten rapportera en
lägre oillS'ättning, ha försäljnil1;garna i jiordbruksdistrikten undergått
en mer eller mindre st.ark stegring, vilken är me'8t utp·räglad fö~ de
två stora bomullsområdena. Detta illustrerar ty,dligt den köpkrttftB
ökning, som de hög're priser.na i fö:rening med statsunderstöden åstad
kommit.

Jag skall nu övergå till de åtgärder som vidtagits inom' övriga.
delar av· näring'8livet och -börj,ar då meld kodlagstiftningen. Diet s·kulle
föra för långt att hår gå in p'å en ,detaljerad red!ogö'relse för inne
hållet i de ko,der som antagits. ·Man kan karaktHrisera dem som. en
amerikansk motsvarighet till vår,a kollektivavtal med deras nog
granna bestämmelser om löner och allmänna arbetsvillkor. Men där
utöver innelhålla de bestämmelser, som i andra länder åter.finnas i
soci.allagstiftningen och i avt.al mellan p,roducenter inom en och
samma näringsgren. Genom k·odlagstiftningen har antitrustlagen
praktiskt taget uplphävts; oich möjligheter skapats' till överens.kom
mels·er i· pris- och produktion,sreglerande s·yfte. Sålunda återfinner
ffi:an i vissa koder ibestämmelser icke endast rörande arbotsitiden" för
den mäns'klig.a arbetskraften utan även för maskin·ern!a. Det är tyd
ligt att hä.r föreligga vissa risker .att de nya möjligheterna till -or,ga
nisation m'ellan producenterna skola utnyttj:as i s.y~ten, som verka i
motsatt riktning IDiot vad man avsett att åstadkomma.

De ur konjunktursynpunkt och 'för tolkningen ;av det statistiska
materialet relevanta bestämmels-erna äro de som röra ·arbetstid och
arbets'lö'n. Genom -att förkorta arbetsti1den p'er vecka för de indivi
duella arbetarna, räknar man med ,att åstwdkomma en direkt minsk
ning· av ·arbetslösheten, d. v. s. man spriider lut Idet tillgänglig·a arbe~

tet p-å ett större antal hän:der. an ti,diga,re. D'etta är ingen ovanlig
åtgärd i depressionstider, men vad som skilj,er de amerikan'8ka åtgär-_
derna från vad som tildigare gjorts där och på an,dra håll är, att
denn'a red~tion ava'rbetstiden åtfölje:s aven stegring i timlönen,
som är avsedd att kompensera den minskning i arbetsförtjänsten som
i annat fall skulle inträtt för de tidigare sysselsatt.a ,arbetarna. Här
igenom uppnår man det önskade resultatet: ö·kad s·ysselsättning och
höjd inkomstsumma för ,alla syss.els.atta arbetar-e.

När man griper sig an att med ledning av de statistiska uppgif
terna s,tudera, hur kodernas ibestämmels,er om arbetstid och arbets
lön ha verkat, måste man hålla några !da.ta i minn·et. K'odlagen aD.

t~og'8 den 16 juni. Den första indu,stri s'om fick sin k'od godkänd var
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textilin'dustrien. Detta äg'de rum den 9 juli, men det dröj'de givetvis
någon tid', innan koden träJdide i kraft. ·Att det gick långsamt med att
få till stån,d överenskommelser inom .anldra närings·grenar, vet man
genom tidningsmoo,delanden rörande demeT eller mindre svåra kon
flikter som under förh..andling,arnas gång luppstodo mellan arbets
givarna och .administrationen. Det framgår även av ,att presidenten
fann sig föranlåte'n att den 20 juli träffa en överenskommelse röran
de den s. k. »blanl{et eod·e:». Han avsåg ,här'med att konstruera en kod, .
som skulle kunna p'rovis()riskt antagas ,av företag inom olika närings
grenar i avval{tan p,å utarbetandet .a,: Ide defi,nitiva koderna. Man
hade nämligen p'å led,ande .håll börj.at bli betänksam, enär den lång
samma takten i fråg.a om upp·r,ä.ttan1de av nya koder hotade att även
tyra krisp:rogrammet. Genom en våldsam rekla.mkampanj, Horn i in
tensitet påminner o'm prop,agan,dan under kriget, försökte man fö'rmå
enskilda företagare ,att .acceptera bes,tämmelserna om arbetstid och
minimilöner. Därig,eno'ill åstadkom man en minskning i antalet
arbetslösa och en höjning av löneinkomsterna. D;enn'a kampan,j be...
drevs under augus.ti~'eptemb·eroch samtidigt forts.attes un·derhand
lingarna om nya koder. Det är sålunda fö!rst fram p'å hösten, 80m

man kan räkna med någon mer de.finitiv inverkan ·av kodlagstift
ningen p'å de el{onomiska förhållandena.

Det är intressant att med dessa dat.a i minnet stu,dera konjunktur
utvecklingen, ty den slutsats man måste komma till är, att progr'aID
mets genomfö,rande på denna punkt icke kan h,a orsakat vare sig den
rekordartade konjunkturuppgången undeir ap,ril t. o. m. juli eller det
omslag som ,då inträffa;de. Diagr,am 3-5 vis'a i vilken grad den eko
nomiska aktiviteten stegrades under våren och sommaren. Gross
handelspriserna stego med 14 % och den käns'ligare index för råvaru
priser' m,ed 23 %. Produktionsindex steg från 60 till 100, och index
över antalet sysselsatta arbetare från 57 till 70. Att ökningen av
sysselsättningsin,dex blev så pass mycket mindre ä,n produktions-'
ökningen beror på en utsträckning av arbetstide-n, enligt den stati
st.ik som ,utarbetas av National In,dustrial Oonference Board från i
genomsnitt 32 till 43 timmar per vecka. Tack vare denna ökwde sys
selsättning för d·e gamla arbetarna ·o·ch nyanställningen av arbets
lösa stego de indivi,duella inkomsterna liksom den samlade inkomst
summan hastigt trots något sju.nk.ande timlöner.

I denna produktionsstegring togo alla industrier del med några få
undantag, men den relativt största förbättringen inregistrerad'es av
produktionsvaruindustrierna. Dett.a kan synas naturligt med häns.yn
till ·att sysselsättningen inom dessa industrier fallit till en s·å låg
nivå, att v.a.rje stöt up·påt måste ltomma. ,att resultera i relativt stora
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utslag. l\len icke förty skiljer sig konj,unkturutvecklingen. i år just i
detta hänseende avgörande från haussen 1932, 80m nästan uteslutande
gjorde sig märkbar inom konsumtionsvaruindustrierna. Att lager
förhållanden spelat en icke obetydlig roll härvidlag är troligt. ~ex

tilindustrien intog emellertid ävell denna gå.ng ell ledande ställning
med en produktion, som översteg t. o. ID'. 1929 å.rs, och en rekordartad
konsumtion av bomull.

Det råder knappast något tvivel 10m att drivfjädern i denna utveck
ling fram till juli månaid varit en sto-rarltad hausses-pekulation, ska
p!ad 'av iden optimism som presi,dentsl\:iftet fra;mkallade, fö·rväntningar
om att Roosevelts politik skulle le,da till en stegring i priserna och
på ett senare stadium, när l~onture-rna av återup·pbyggnadsprogram
met börja:de bliv.a kända, en strävan ·att forcera produktionen, innan
de ofrånkomliga l~ostnadsö]rningarnablevo verklighet. På detta om
råde lil{S{)nl inom valutapolitiken kom spekulationen Roosevelt till
hj,älp, även om den också medförde viss'a allvarliga riskmoment.

B,akslaget i juli kO'ffi därför som en reaktion mot en spekulation,
som drivits för långt.. Det är troligt att de gynnsamma avs·ättnings
förhållandena under de första månaderna bl. a. berodde på att man
,rille fylla ide låga lagerbestånden~ och 'att man inom vissa led av
proouktionell gick .så långt, att fö·rsiktigheten krävde en reduktion
av inköP'en.

Vild ett b'edömande av ,utveckling·en unJde'r denna fö'rsta period fram
till septem·ber, när v,erknillg·arna av kodlagstiftningen börjaJde göra
sig gällanlde, måste man även ta häns,yn till ut.vecklingen på a.ndra
håll i ,rärld.en. Det visar sig också att i flertalet län,der undergick
produktionen en mer eller mindre stark ökning under årets andra
kvartal för .att därefter stagnera, som i Tyskland och England, eller
gå tillbaka som i Frankrike. Vårt lan,d 8kiljer sig från de andra så
tillvida som, åtminstone enligt den produktionsindex s·om finnes till
gänglig, ökningen kom senare me:n också fortsatte i oföränJdra,t t.empo
under höstell. Kurvorna hla sålunida i dessa länder h.aft ett liknande
fÖ·rlop'p 80m i Förenta staterna, men ej på något håll ha utslagen i
den e,na eller an,dra riktningen varit så starka som Idär, vilket tyder
på ,att särskilda krafter varit i rörelse. ÖVer huvuid taget h,ar För
enta staterna l{unnat sätta i gång sin v·alutadep·recie·ring och sin
återbyggna,d8P'olitik under helt an,dra för.utsättningar än t. ex. 'Eng
lan,d och Sverige. Vi hade att kälnpa emot sjunkande världspriser
oC.h fallande l{onjunkturer, medan Amerika haft stödet aven allmän
prisstegringstellidens och konjunkturförbättring. Även på :många
an'dra områden kan man dr.aga fra·m förhåll:anden, som gj,orde läget
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så mycket svårare för oss, och man får därför vara synnerligen för
siktig med jämförelser rörande politikens effektivitet i det ena .eller
andra f.allet.

Jag nämn,de ·att sp'ekulatione:n kom Roosevelt till hjälp, men att
den också inneb,ar vissa riskmom.ent. Hjälp,en låg i att spekulationen
skapade ett g~rnnsammareutgångsläge för kodernas genomföran,de i
praktiken. Tr,ots tillb:akagånge,n under juli och ,augusti låg produk
tionen vid denna tidpunkt nämligen på en avsevärt högre nivå än i
mars. Den kostna'dsminskning som det ,b,ättre utnyttja,ndet av kap,a
citeten inn.ebar betydde e;n väsentlig motvikt mot de ökade kostnader
som medfölj,de arbetsti,dBbegränsningen och höjningen i timlönerna.
Detta förklarar .att bolageIlB vinstresultat för tredje kvartalet blevo
så överraskanide gynnsamma. Härtill h'ar även bildragit en icke obe
tydlig prisstegring, icke endast för råvarorna utan även för de fär
diga produl{te,r,n.a. Bättre utnyttjande av k:apaciteten och höj·da pcro
duktpriser h~a sålunda gjort det möjligt för f.ö,retagen att trrots. starkt
stegra(le löneutgift.er red'ovisa ett bättre fi.na.nsiellt resultat.

Den slutsats man kommer .till rö'ran'de läget på hösten är, att far
marna hade fått ökrude inkomster, de anställdas lönes.umma hade
vuxit icke' obetydligt och även föret.agarnas inkomster h,aide ökats,
åtminstone i,nom de fin,ansiellt s·ett b:ättre rustade .fÖretagen. Detta
måste innebära en icke oväsentlig ö;kning av den nominella kö·pkraf
ten, en inflation om man så vill säga, som motsvaras aven stegring
i varupriser:na. I vilken mån är denna utveckling att tillskriva pen
ningpolitiska åtgä~der~

Att besva!ra denna fråg,a är synn,erligen svårt, i .all synnerhet som
den amerikanska banksituationen gör, att det statistiska materialet
i viss,a avseenden är o.användbart. De se,n,alste årens osäkerhet inom
bankväsenidet och särskilt den sista krisen ha medfört en sådan om
läggning av betalningsvanorna, som i hö·g grad s'att sin prägel på
sedelcirkulation och bankdepositioner. I vilken grad saneringsåt.gär
derna medverkat tIll en återgång i detta avseende är omö,jligt .att
avgöra, och dessa sifferserier måste därför helt lämnas åsido.. Så
mycket kan man emellertid säga, att reservbanke,rn,a genom ränte
sänkningar och up'pkö·p av statspapper bildragit att skap'a förutsätt
ningar för en l{re,ditutvi1dgning, men liksom i Sverige tycks det hu
vudsakliga resultatet h·a blivit en stegring i bankernas kassareserver.
Utlåningen h3Jr ej undergått någon förändring, m.en gen·om statlig
hjälp via Reoonstructio,n Finance Oorporation och de speciella kre'dit
instituten fö,r jordbruket ha frusna krediter blivit avvecklade, och i
den oförän,drBJde lånesumman kunna därför ligga nya krediter till
obekant belopp. I viss utsträckning torde d'ärför uppsvinget ha med-
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fört ·en kreditexpansion, men till större d,elen tQr:de förklaringen till
den nominella köpkraftsökningen ligga i ett b'ättre utnyttj.ande av
företagens k.assareserv·er. Omsättningen p'å clleckräkning toride också
n·u varIa större ä,n för ett år sedan.

Kriteriet på k~)dla.gstiftningensmisslyckanide eller lyckande - ur
konjunktursynpunkt - ligger enligt min upp.fattning i Idetta:

Vilk.a utsikter finnas för ,att kodp1olitiken - om inga impulser i
rätt riktning komma från andra håll - skall kunna vildmakthålla
och eventuellt öka den förbättring s.om tro·ts tillbakagången kvarstod
i höstas~ Erfarenh,eterna från de sista månruderna ge anledning till
vissa iakttagelser av intresse för denna frågas besvaraIlJdo.

I oktober och november hwde a,11talet sysselsatta arbetare nått sin
höjdpunkt, och det beräknas att 25-30 % ,av de arbetslösa fått arbete.
Enligt sakkunniga uttalaniden torde emellerti,d alla de möjligheter
till .absorption av ledig arbetskriaft s,om ·arbetstidshegränsningen ger
ha uttömts. Att som från vissa håll föreslagits ytterligare pTessa ned
arbetstiden torde ej v.ara möjligt på grun,d av Ide kostnadsökningar
för företagen som detta sk·ulle inne.bära. Redan nu toride situ,ationen
yara den, att företag,en kunna bära den redan inträffaide kostnads
ökningen en,dast under för·utsättning av att produktion'eon hålles uppe
åtminstone på samma nivå som llnder hÖ8ten. Man räknar även med
att det finansiella resultatet för .fjär!de kvartalet skall bli mindre
gYl1nsamt p'å gru.n'd av produktionsnedgångell lillder oktobeT och
november. Situationen är sålunda hållbar endast om den höj'd-a löne
summan verl{ligen leder till ö,kad varuefterfråg,an och stegrad pro
duktion.

Vid första p·åseende förefaller det helt naturligt, att en så ·bety
dande inkomstökning som tillfallit de c:.a 4 mill. arbetslösa vilka nu
f.ått ,arbete måste leida till en starkt ö,kad efterfrågan på livsmedel,
kläder, husg·eråd o. dyl. Visserligen ha levnadskostnaderna stigit,
men endast m,ed c:a 10 %, d. v. s. avsevärt mindre än stegringen i de
utbetalade lön·erna. Man måste emellertid k·omma ihåg att statistiken
över »piayrolls», enligt villren en synnerlig·en kr.aftig lö,neste,gring ägt
rum, endast om.fattar f.abriker, sålunIda ej ·gruvor o. dyl. eller bygg
nads- och ,anläggningsarbeten, vilka ej varit föremål för någon lnot
svarande utveckling. Men även om man tar h,änsyn h.ärtill ha.r en
avsevärd höjning av realinkomsten ty,dligen åstadkommits. Men nu
visar det sig att oillS'ättningen i de stor:a v·aruhusen, som i första
hand skulle fått känning av denna efterfrågan, ne,dgått. I dollars
räknat kan en ökning visserligen konstateras, men- den mer än upp
väges av stegringen i detaljp·riserna, SO:ill uppskattas till 25 % från
mars till novem'ber.

2 - lvationalek. För. FÖ'rh. 1934.



; Det är ej lätt .att 'finn,a en förklaring till detta förhåliånde~Till"en
del kan det bero på 'att de ökade inkomsteTJla gå' till .avbetalningar
på skulder, son1 arbetarna ådragit ·sig under sin arbetslöshetsperiod,
eller till uppläggandet av reserver för en osäker framtid, men detta
förklarar bara en del. Viss·a teck·en tyda även 'på en ök.ad oostads
efterfrågan..

De arbetslös:a som reengagerats hla errnellertild tidigare haft någon
försörjning genom 'understöd från det ena elller andra hållet, vilket
gjort det möjligt för dem att bestrida vad man skulle kunn,a kalla de'
fasta p'oSterna i ,b,u,dgeten. Den reala inkomstö'kning Siom tillfallit dem
bör därför ej mätas med' levn.aJds·kostnaJdsinidex utan med hjälp av
index för detaljprilserna på Ide förn·ö:den·heter ,de köpla, och sOlm jag
nyss nämn,de h:ar denn'a stigit med c:a 25 %'. Det är därför knapp·ast
troligt, :att det har varit någon real inkomstö,kning :att tala om för
samtliga anst.ällda - ökningen för de ny-an8ltäll!da uppIväges av ,en
minskning för de tildigare sysselsatta, om man p'å liknande sätt
end,ast tar hänsyn till de rö'rliga posterna. När 'det gäller en så kort
tidsperiod som i detta f.all, toride detta var.a berättigat. M,an mås,te
vidare räklna me,d att en sto'r del av :de.n inkomstökning, slom vi kon.
staterat för farmarn,a, betalats av kons:ume-nterna genom ·den starka
p'risstegringen på livsmed'e1.

Häri ligger ett av de riskmoment som ja.g förut talat om. Den spe
kulativa vågen under försomm:aren drev nämligen fram en snab,b
oeh stark prisstegring i detalj:h.andeln, som motverkat va,d man ville
åst.adkomma, den reala kö,pkraftsö1kningen. Att man på leidande håll
haft ögonelI öppna för vilka ris.k-er d,etta kunlde inn'ebära för pro_o
grammets genlomföra.nde, framgår av att man i de provilso.riska kod
bes1tämmelserna fö·rsökte sätta' en spårr för ytterlig.are p,risstegringar
i detalj,h,ande1n; vilka ej kun!de anses berättig3.Jde.

Vad jag här s·agt synes g,e anledning till en visS' pessimism rörand:e
mö'jlighetenatt me!d kodernas hjälp förhättra konjunkturläget. 'Att
ma,n lyckats' placer,a ett stort antal .arhetslösa är dock en stor vinst,
och jag förbiser ej h,eller, ,att k,odlagstiftningen genom sin p·sykolo
giska effekt och meld hänsyn till den politiska stabiliteten indirekt
Iran ha haft gynns·amma återverkninga.r, vilkas betyde1se det dock är
svårt för en utomståend·e att bedömH.

Nu har emellHrtid under den allra sista månaden konj,unkturkur
van återigen vänt i rätt riktning, och det kan därför s.ynas som om
mitt omdöme vore alltför pessimistiskt. Men det ligger närmare till
hands, att antaga, att imp,ulser kommit från annat håll. Den so·m
ställer sig skep,tis·k mot nyttan aven offentlig konjunkturpolitik över
huvud taget, kan naturligtvis h·eIt och hållet tillskriva detta de
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starka tendenser till konjunkturförbättring som för-ekommit på an/dra
l1å.ll i världen.. Något bevis fö'r elleT emot detta. antagande är dock
svårt att prestera. Men å andra sidan är det av intre-sse att konsta
ter,a, att byggnads- o,ch anläggningsverksainh·eten 'börjat spela en
visls roll under de sista mållilJderna. Procentuellt taget förelåg red-an
i november en betyd.ande öJtning inom denna produktionsgren, men
då man startar från ett utgångsläge, so;m ligg-er ·ganska nära noll
p·unkten är det lätt ,att komma upp i mycket höga pro:oontsiffror. Det
är emellertid tydligt, att verks.amheten på detta område äntligen
bö/rjat rör'a sig i rätt riktning och att bosltadsbygg,an1det ökats. Man
räknar med att en viss bostadsbrist up;pstått unIder _den långvariga
d.epressionen, o-ch skulle de höjda inkomsterna ha bidragit till en
ökad bO'8tadsefterfrågan, skulle d-et vara ett bet,ydande plus för kod
politiken. Får man bara fart p'å byggn.adsverks.amheten, skulle myc
ket vara vunnet. Den största 'stegringen faller eme!llertid på Iden
offentliga byggnrud,sverksamheten, vilket i sin tur beror på att de
aJlmänna arbetena nu bö,rjlat komma igång.

Jag har ej 'alls vildrört de.nna del av p1residentens program, just
'd'ärför att det har spIelat en så liten roll i praktiken. D'e b·elopp som
llittills utbetalats för olik,a slag av arbeten, vilka till större delell
haft s.amma karaktär som våra tidig:are nö,dhjälpsarbeten, h,a varit
fö~s-vinnandesmå. S:om ett led i den i juni antagnarekonstru.ktiollS
lag-en ingick emellertid ett bemyndig.ande för presi1dente1n att an
vända 3,300 mill. doll. för allmänna arbeten oeh i årets b1udget ingår
ytterligare ett stort belop·p för detta-ändamål. Fö!rb·ered·elserna för
dessa arb'eten ha fo,rtgått se(lan j,uni, ,men det är givet, ,att. det kräves
en mycket lång tid, innan man hi,nn-er göra upp planeJ;na, får in
anbud från entreprenö·rer och kan starta arb-ete:n,a, i all synnerhet
som en del av medlen skola disponeras av stater, -kommuner och
enskilda företag. Resultatet har blivit att ut.betalningarna hörj-at
först under vintern. För att i n'ågon må,n motverka olägenheterna
med detta drödsmål, startade man i november som en p-rovisorisk
åtgärd vissa arbeten, vilk'a kunlde sättas i gång omedelbart utan an
litande av entrep,renörer.
, J.ag är g.jälv fullkomligt på Idet klara med att et-farenlleten av de
offentliga arb-etena är alltför kort, för att mall skall kunna drag,a
någ·on mer definitiv slutsats rörandB deras inverkan på konjunk
turerna. Men för mig framstår förbättringen i byggnruds,- o'ch anlägg
niIigsverksamheten under en tid av året, som 'annars brukar visa
produktionsinskränkningar, som en av ljuspunkterna i de-n inhemska
~,~tuationen i Amerika och som ett lö-fte för utvecklingen under de
närmaste månaderna.
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Härefter yttra~de sig:

Amerikas Förenta StateI~S minister i Stockholm L" A" Steinhardt: I feel
highly 'h-onored by the invitation to address so intelligent and represen
tative an a;ssemblage .as t,he Nation'al Economic Society. It will occasiDn
no surprise to you t.hat I have selected as· the topic of my renlarks the
purp,oses and prohable effect oIll ,vorid eeonomy of President Roosevelt's
m,o,st recent mon'etary move.

With the exceptionl of Holland ,alnd Switzerland every currency has
been at some time during the past ten years depreciated from its p-re-war
gold parity. Eut this is. n'Ot the "rhole story. In spite of the rev.aluation of
various currencies every currency has been dep·reciated from its 192'9
value with the exception of Holland, Switzerland, France, BeIgium, Italy
and Czechoslovakia. I do not include in' the exceptions those currencies
which since 1929 have been' subjected to such artificial mea.sures as con
stitute the equivalent of depreclation. The exceptions named controi
about 15 per cent of worl·d trade. r.Dhus llearly 85 p,er cent of the world's
entire trade is today bein:g carried 'on' in depreciated money of fluctuat
ing value.

An important consideration that is not s:ufficiently referred to is the
fact thai the average dep-reciation of currell'ciesat present amounts to
about 35 per cent. The dollar has of late been fairly ste,ady at a deprecia
tion from gold of about 37 per cent so that its present value repres·ents
the app'roximate average depreciatiol1 of all curren,cies nOlt ona con
vertible free gold standard. This gives the United S·tates neither a
111arked advantage nor disadvantage in world trade. Those individuals
,vho have endeavored to give the impressionl t.hat America h.a.s spught
or' desires unfair trade advanrtages by depre'ciating the ·dollar should re
call the di:S'advantages under ,vhich the United States labored for over ten
years while most of its competit.or's currencies were dep,reciated from
35 to 100 per cent. The critics of the President's depreciation policy are
gen'erally to be foun'd among those who benefited while American trade
was doing business ";'-ith a gold d'ollar alld stru·ggling under t·he handicap
of a 35 per cent or greater depreciation of virtu.ally all importanit world
currencies. With $4.86 t.he normal relation!Slhip between the dollar and
the pound the present value of $5.00 is certainly mor,e rep,resentative of
n:orID1alit.y than when t,he rate was $3.46. The Swedish kron:a at 3.80 to the
dollar ha,s a more n'ormal relationship to the dollar thanJ at 5.50. I suggest
that the.se critics ex·plain the v,astly more favora,ble trade balance
Sweden is at p,resenft en'joying ,vith the United States at 3.80 krona to the
dollar than "Then .the rate ,vas 5.50 or even 4.50. Same very illteresting
statistics published a few days aga by the Svens.k:a Hanldelsbanken may
furnish the aniswer. They 'show that on an avera~eprice basis the general
index for Sweden· and the United States was 71 to 62 a year ago, 69 to nO
last March, 70 to 65 last June; an'd 72 to 71 a few weeks ago.

The conclusion is inescapable that wh.at international trade requires
in order to bring about its revival is a nnrmal, healthy foreign exchange
relation:ship such as had been established over a hun:dred years of ex
perience and trade adaptation, and not an ar.tificial, temporary, apparen·t
advantage which is more theoretical than of practical valne. It is all weIl
an1d good .to argue that a depreciating currency expands exports aDJd
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contracts imports but if the exp'erienee of the past fe,y years has taught
us that this supposed a,dval1tage is either ephemeral or temp,orary then
\ve have leal~'ed som·et.hing of value. An overvalued dollar eight months
ago was as great, prohably agreater menaee to intern'ational trade than
an undervalued doll/ar would be today. The United States is the greatest
creditor nation world tr~de ha,s even known. World indebtedness to the
United States has been reduce,d over $7.000.000.000 by the depreciation of
the dollar. This loss ilS being· cheerfully borne by the American people
without complaint. No one has as yet explained to me why ,the present
aplpl!oximate relatio·n of the dollar to the :toreign Cllrrency values th,at
p·revailed for a hundred years is less desirable for world trade than a
dollar worth 35 per cent more than it ,vas before. One su,spect.s that
school of to.ught as h'Opin,g for t.rade .adv,antagel8 - w·hieh it oannot even
point to having resulted while the disparity continued. From this it
follows that the belief enrtertained in some circles that trade revival ha.s
been h:ampered by the deprec:iation' of the dollar is not borne out by the
faets. Sin'ce when is trade hampered by can'celling 40 % of the outstand
in,g account and making it cheaper to buy in the future1 Undoubtedly
the American ta.riff contributed to def,eat t.he undue advanta.ge which
existed for so long but no one 0oul\d expect the United S,tatels to permit
itself to become aUld re.main for a period of over ten years tlh'e dumpin.g
ground of merchandis·e and produce ,sold under a bonjus which ranged
from 35 per cent to as high RiS no ascertinahle eost and which could only
have resulted in an increa,se of American unemployment and' thereby
reduced American fOl'",eign purchases, thus settin,g up, 'a vicious. circle.

May I suggest for your consideration that tariff reductions generally
follow the expansion of internatioll'al trade. History proves ,such reduc
tians are a result of in1creasing foreign trade and n'Ot, Jas some economists
claim, the cause. Increased tariffs are defensive weapons induced by
domestic surpluses, unem·ployment and internai economic stress. Lowered
tariff,s 'are the result of expandin'g general sales and the rap'id movement
of domestic products to market - anJd this i,s 'So whether the tariff be
for revenue or trade p,rotection or p'artly for either purpose. Nations like
individuals elose their doors to unwelco,me visitor.s and open them to
those who are weleome. InJ offerin·g you this though,t I am not suggestin·g
wh.at may be desirable but merely what I conceive ecollJomic history
establishes to be t,he usu,al 00urse of events·.

An important step in the President's' program is of particular intere.st
to foreign countries in that it en'v1sages a request of Co.n'gress for exe
cutive authority to deal with .the tariff. Sucha request, which I h,ave
re'asorr t.o believe will be m,a;de in the near fut.ure, if granted will consti
tute a fundanlental change in American] tariff and political history, for
up to the present time the tariff has beeni de/al,t with in Congress.

Having outlined to you. my con'ception of the reasnns for the status of
the dollar in the immediate past I may now proceed to p,oint out the
contingellcies which the President's most recent move are intended to
meet.

1) 'rhe establishment of a minimum and maximum gold value for the
dollar, the minimum not being" ,too far below the pres·eni gold value so
as to assure capit.al that it can purchase the coming Government loans
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without fear of ·su,bstantially reduced purchasin.g power from the income,
the maximum tending to des1troy any hope that s'ome may have ·enter
tained of an ultimate restoration of the dollar to its former gold parity.

2) The President encourages the gradu·al an:d orderly return to the
United Sta·tes 'of exp'ort balances temporarily held abroadand of capital
that haJs taken flight, wit,hout unsettling foreign currencies. He avoids
a wild rush to buy dollars by fixing an in,deternlin'ate valne withini de
fined limits, the maximum being slightly below the p,resent valne, with
out giving illdication of what the exact final value will be, - thus con
tracting and narrowin'g· the area of speculation w.hile leaving enough
uncertainty to createa sufficient ·differerrce of opinion to ,spread the
demand for dollars over a very considerable period of time. I s·ubmit
that the European 'currencies are more indebted to him for this ,vise
precaution ,than' ,seems as yet to be generally recognized.

3) Re creates a' stabilization fUll,d sufiiciently large to prevent the
dollar from risin·g too sharply or too precipitously. This fund will in my
opinion be required more to keep the dollar fromrising beyond its
desired foreign' exchange value than to depress it.

4) He affords foreign curren'cies and international trade an opportunit~T

over a period of ,time to accomodate themselves to the ultimate value of
the dollar, at ,a level approximatin.g the existing depreciation.

5) He affords all foreign ,governments t:he opportu·nity to examin'e into
their own curren,cy and trade condition'S to the enid that each country
m'ay adapt its oW.n wishes to the declared ultimate value of the dollar as
now defined within a narrow limit.

6) Re affords intern:ational,trade an op,portunity to test out over a
period of time what the correct relationship betweenl the various curren'
cias should be.

7) He affords Anlerican internai comm·odity prices an opportunity over
a period of tini·e to respond to the ultimate value of the dollar and has
tens that up·ward response by defining a maximum.

8) Last. but not le·ast he enun'ciates his currentcy doctrin:e as having a
metallic base, ·answe~s tho,se w·ho have charged him with favoring the
printing of paper nl0ney in uniimited amounts, sets up a period of
adapt.ation wit.hin narrow limits, an·d in·vites world coop'eration to correct
existin·g disjointnlents.

The embracement by the President of certain ·orthodox doctrines must
be confaunding to his conservative critics, while his elasticity in meetin,g
thie extraordinary exigencies with which world trade an,d fin·auce is con..
fronrt-ed must be 'anri,oying to those who wou1d have starved millions and
continued to paralyze internatiollai trade by allowin:g deflation in
America to run its course. In this connection may I offer a practical
thoug·ht to the nlany who were and the few w·ho still 'are demanding a
rigid adherence to pTe-war gold values. They argue that the deflation
resultill'g from t.his course is but just in that t'he debtor should be re
quired to pay in full and on the old gold v·alue basis. In principle we
all ,agree. In practice, however, the deflation thutS brought about caus·es
IlJot orily untold human· m1s-ery but is destructive to tIiade an·d industry,
causes the reduction of tax yields an1d adds to the cost of unemployment
relief ,8JS weIl as other government-al expenditures. This loss of revenue
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from taxes an,d these addition:al expell'ditures must be .made good from
the ..only 3;v.ailable s,ource - the creditor class - ,so that the addi,tional
ta~es assessed, necessitat.ed by a continuirug deflation ~l1st be paid by
t.ho.se who believed they w·oul,d benefit by the deflatio-u·. The n~t resul,t
of t·his process i~ th,at the creditor clasIs is no better off :than had it .not
forced deflation '- frequently worse off - and the residue is - human.
niisery. .

I do n:ot" believe that any met.hod or expedient to deal with existin,g
oonditiollS could' ,have been foun.d more conducive to the desire.d results
than the prop'osal recently m'ade by the President to Congress. Anything
more ,definite might have resulted in! a financial calamity, anything less
definite would ·n;ot h.av·e ma~ked visible progress tow,ards world' monetary
·stability. The result sh'ould be a decided imp:vovement in world trade with
little if any disturha'nce in the foreign exchan:ge markets. It constituteJs
further advance alon·g the path which, as I have repeatedly emp,hasized
since my arrival in Stockholm, has as its objective stabilization: of ·the
dollar only after »careful prelimin·a;ry preparation» and op·position to a
wild .curren'(~y inflation'.

In my opin\ion the United States is on the eve of a s·ubstantial busin'ess
revival which should make its·elf felt Isome time next month and which
should gradually exp'and into the summer with very marked benefits to
EuropHan .trade in general and to certain' Swedish exports in p'articular.
Whether thi.s improvement will con;tin'ue 'beyond the summer into the
fall is a much m·ore dehatable question dependent entirely o·n: the steps
taken throughout the world while the imp,rovemen.t is un:der way to
foster an·d help it alon;g..~., /. '.~"

.Efter Mr. Steinhar,dts anfö'rand·e b·ereddes åhö,rarna tillfälle' att
framställa frågor. Sedan professor B. Ohlin och pr,ofessor S. Brisman
beg.agnat sig härav och deras frågor be!sv,arats av Mr. Stein.h.ardt,
fortsatte di.skussionen.

Redaktör E"Fitger: Eders kungl. höghet, !herr ·ordförande-! Roosevelts
reflationspolitik är ett en:astående djärvt fö,rsök till en snabb och om
fattande stegring i utnytt.jan,det av samhällets p:ooduktionskapacitet.
T,an:ken synes vara att reflationsprogrammets k·ostnlader skola så att
säg.a täck.as genom den vinst, samhället ·gö·r genom ,att me~a fullständigt
utnyttja Isin pr·oduktionsapparat. Eller om ·man så vill ·genom att und
vika den en·orma förlust, som samhället lider på ofullstän'digt utnytt
janide av kap:aciteten. Fö·r att förstå förutsättnin·g,arna för detta Roose
.v·elts experiment måste man gå tillbaka till utgån'g,släget i mars 1933.
Arbetslösheten och stagn.a1tionen inom närin'gslivet h'~de nått en:astående
mått. Här skall end3Ast anfö·ras en enld'a siffra. Nybes,tällnin\gen .av verk
tygsmaskiner hade un\der mars: 1933 ,sjunkit till omkrin;g 4 % av sam
tidiga siffran för 1929. Och då h.ar just u·n~der krisen ett stort arbete ned
lagts' på att framföra fö·rbätt~ade maskiner, medgivande förbättrad
räntabilit.et, varigeniom efterfrågan å nya maskiner borde ha ökats.
Professor Irvin'g Fisher .har nyligen uttalat, 'att om icke Roosevelt
i mars 1933 hade tillfört n.ärin1gslivet »k·onstgj.ord andning», .så skulle
följden ha blivit en! ·allmän konkurs .för fastighetskredit.inrättning.ar,
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sparbanker, livförsäkringsbolag, järnvägar, kommuner och särstater.
Och han tillägger artt om icke förbunds.statell i så fall sökt hejda detta
genom att an1lita .sedelp'ressarna, så skulle statsmakten ha kastats över
ända genom e_n politisk rev·olution. Försök'et att sätta liv i nåringslivet
har ju i viss grad lyckats. Om det varit nödvändigt att för detta ända
mål göra ett så ·omfattande statsin.grip,ande som skett, låt.a NRA-systemet
bli så socialistiskt utformat, hota med en planhus'hållnin:g m. m., det tror
jag att vi på denna sidan· Atlanten böra underlåta att fälla tvärsäkra
omdömenoID.

Utvecklingen i U. S. A. under fjolåret förutsätter j.ag" att vara känd.
E,n nästan explosiv st.egrin,g i produktiol1Jskurvan ägde rum fram till
mitten av juli. Därpå inträdde ett kraftigt bakslag, så att större delen· av
förbäJt·trin·gen gick förlorad. Fr. o. lli. senare delen av november synes
emellertid en ny up:påtgående rö-relse ha börjat -:- ,stålproduktionen t. ex.
har sedan dess stigit från 24 till 3·5 % ,av kap;aciteten. Trots de ökade bör
dor genom höjd timlön: oeh sänkt .antal veckotimmar, som genom NRA
pålagts ind·ustrien~ är det et.t faktum att industriens räntabilitet avse
värt förbättrats genom den ökade produktionstakteni. Federal Rese-rve
banken i New York gör kvart.alsvis en sammanställnin·g av vinsterna vid
c:a 300 stora indl1st.ri- och hanldelsbolag. Denna statistik visade för första
kvartalet 1933 en fö-rlust, för allJdra kvartalet en vintSt 'om $97 mill., fö,r
tredje kvartalet en vinst onl $162 mill. Under tr·edje kV.artalet 1932 fanns
vid samma bolag en förlust å $2;5 mill. samt under 1931 en vinst å $100
mill. Det är under tredje kvartalet, som verkninigarn'a av NRA fram
trätt. Då produktionstakten i genomsnitt sjunlrit under fjärde kvartalet
1933, är sannolikt att siffrorna fördetta kvart·al bli mindre fördelaktiga.
Grundtan1ken i reflatioI1sp·rogrammet måste vara att in1dustrien', om den
kan arbeta för avsevärt höjd kavacitet, blir i tillfälle att betala högre
timlö,ner men att ändock uppnå en förbättrad räntabilitet. Man kan -med
ett exempel från amerikanska stålitrustens hokslut belysa detta. Under
fö:r.sta kvaTta.let 1933 hade ståltrusten i gen'Omsnitt 146.000 arbetare, vilka
i gen,omsnitt under kvartalet uppburo en lön om $180 p·er man. Unider
samma kvartal levererade ståltrusten 816.000 ton färdiga p·rodukter. Löne
kostnaden fördelad på denna kvantitet var i gen'om,sl1itt per ton $32 %.
Under tredje kvartalet 1933 var ,antalet arbet.are. i genomsnitt 197.000,
vilka i ge-nomsnitt uppburo en lön 'på $277. Un,der tSamlna kv,artal leve
rerade s.tåltrusten 1.944.000 ton färdiga produkter, lön'ekostnaden i gen'om
snitt var $28 per ton. J'ag tror att denna jämförelse förtj.änar uppmärk
samhet, även ,om vissa inväll'dl1in:ga!r kUll·n'a gö·ras, mot beräknin~s,sättet.

Ehuru un:der jämfö,relsetidell arbetarIlla,s löneinkomst i genomsnitt8'teg
rats med över 50 %, delvis genom öka'd arbetstid, delvis genom ökad tim
lön, .synes allt.så lönekostn:aderr per ton h,a sjun·kit c:a 13 %. Fördelar
m'an lönesumm'an på produktionen av stålgöt, finner man att lönekost
naden per ton s.amtidigt sjunkit c:a 25 %. Stå]priserna i U. S. A. ha under
jämförelseperioden- stigit med c:a 9 %, partip·ris,uivån med e:a 16 %. St-ål
trustens bokslut för fÖtrsJta kvartalet visade en förlust före avs.krivnin·gar
om något. över $1 mill., för tredje kvartalet en vinst före avskrivningar
om nära $12 mill. I genomsnitt under fö·~sta kvartalet synes ståltrusten
h-a utnyttjat :sin kapacitet med under 20 %, under tredje kvartalet med ej
fullt 50 %. Exemplet isynes mig vis.a att enormt mycket finns att vinna
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genom ökat utnyttjande av produktionskap;a;citeten, att reflationstanken
i detta av:seende vilar på goda förutsättnin,gar. Men hittills har endast
enl början ägt rum.

Jag tror man får erkänna, att Roosevelts initiativ haft ett övervägande
välgö'rande inflytande på världskonjunkturen, ehuru jag vet att mot.satt
uppfattning ock förefinnes. Den tidpunkt, då känslan aven mera allmän
konjunkturförbättring i Europ'a bö,rjade komm,a fr.am eller under som
maren 1933, sammanfaller med d'en amerik'anska reflationskonj·unkturens
sltörsta uppsving. D-et efterföljan:de bakslaget i U. S. A. ,har synbarligen
icke förmått att förlama denna en gång väckta Qptimis·m. Möjligen kan
man nu efteråt säga sig, att det kanske varit bättre om U. S. A. icke från
början sa.tt målet så 'högt. Om man i stället för att kräva en stegrin,g i
prisnivån till förkrisläget eller med över 50 % ha.de nöjt sig med mått
ligare anspråk, t.' ex. 20 %, är tänkbart 'att misstron till programmets
genomförbalrhe,t icke blivit .så stor. Det hade kanlske varit tillräckligt att
söka få ett måttligt up·psving igån.g och överlämn'a resten till de krafter,
som kunna åstadkomma vad man ,kallar en naturlig återhämtning. Man
kan ock ansluta sig till denl uppfattningen att ju mindre statsingripande
som använts, ju bättre hade det varit. Nu har även i U. S. A. den revolu
tionära karaktären av Roosevelts piolitik självIklart framkallat en· del
oro, varigenom de psykolo.giska faktorern'a för en konjunkturförbättring
förs.ämrats. Det starka bakslaget efter en ö·verdrivet stark uppgång har
verkat i samma riktning. NRA har <skrämt företagarn;a och försvårat
kalkylerna. Bristen på förtI~oende ·och företags.amhet yttrar sig bl. a. i
undermålig ,omloppshastighet av betalnin'gs- och kreditmedel. Vid nor
malomloppshastighet beräkn-as att summan av i U. S. A. på Ide större
aff·ärsbankerna dragn'a checkar skulle v,ara 'omkring $10 milliarder per
månad större än den var i juli 1933, då den likväl redan, stigit c:a $8 mil
liarder mot ma~s 1933. Den enorma öknin·gen i statsskulden, som re·fla
tion,sp'rogrammet förutsätter eller från omkrin:g $20 till 32 milliarder,
måste ock oroa, Ity en gång s.k·a:ll denna s·kuld förränta.s och am'orteras
med skattem-edel. Visserligen kall man säga, att om reflationen lyckas
och prisnivån kan höjas med 50 %, kommer l'ealvärdet av den ökade
statsskuLden icke att ,ha stigit i större grad; reflation:s,pro,g~a:mmetskulle
på detta sätt ha betalat sig självt. Men man kan frukta att när denna
ökade d'Dllarskuld en gån,g 'Skall belt/alas, så kommer det att s,ke genom
en förskjutnin'g i skattebela.stningen, som kommer att lägga huvudsak
liga bördan på företa.garn;a - en socialisering e1,1er konfiskering av det
som vi ännu betrakta S'Dm privat egendom.

Professor Bli Ohlin: Eders kungl. hög·het, herr ordföran:de, mina damer
och herrar! Docenten K,ock har gett en så inn;ehållsrik oeh samtidigt
så icke-kontroversiell skildring av eIll fråga., som a.nn~a.~s brukar an
ses vara i hö,gsta grad kontrover,siell, att j·ag för min del icke har
mycket att tillä.gga. När jag såger icke-kontroversiell, innebär det väl
först och främst, att j.ag i stort sett tycker som ·hon:. Det finns kanske
andra, som tycka annorlunda, och jag hop,p'as i så fall, att de vilja kom
ma fra.m. Minister Steinhardt har s;ed.an ytterligaire kompletterat hennes
framställnin'g liksom även redaktör Fitger, varigenom åtskilligt av vad
jag tänkt vidröra redan blivit tillräckligt belyst.. Jag ~skall därfö·r in'
s,kränka mig till 3Jtt taga upp ett par prin·cipiel1a synpunkter, S'Dm vis-
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serligen:' r~d~Il,l~~; ..berört~, lllen -söm enligt min mening.' förtjälta att något
uniderstrYkas. " . , '

En av de första frågor man kan ställa är väl den', ,om konjun:ktur
förbättringe.n. i. Förent(J;, $ta.terna skul.le ha korftmit ..i alla fall, även om
man,hade sJ1ttiltm,~d~hän;dern;a1 korlS: och.:gjort.in·genting.. Ja, det-är
klart;. att Idet ,är,omöjligt ~ttha någon fullt-bestämd mening' om den
saken. Man kan ju icke :veta.,·hur världen s·kulle se. ut under.. alla; möjliga
tänkb.ara' förutsättningar. Det är lika omöjligt att av.göra en sådan ',sak
sorp; det. är att h.~ ·n~gon.. b~stämd meninig om vad t. ex. lö·n'ereduktionerna
i Sverige år: 1922' ·betydde för det följande konjuIlIkturup,ps.vin·get, eller
om vad Sveriges ekonomiska politik 'har betytt för den konjunkturför
bättring, Isom vi upplevat under de ststa nio mån;adern.a.
" Om jag här f~r gö~a· en liten parentes, skulle jag vilja säga, att enligt
min mening råder .det. intet tvivel om att den mycket betydanlde utb~tal~

ning av pengar från' ·svens·k·a, statens .sida, 80m har ägt rum under år
1923 - bortåt halv.annat hundratal mil,j. kr. till,off'entliga arbeten' o. d. -:.
har ökat arbetsinJkoms,terna här i lan.det och givit upphQV till. en icke
oväsentlig sekundär efterfrågan på konsumt.ionsvaror. Jag säger icke,att
detta är ·den ~nda eller huvudsakliga ors'aken' till kon'junkturförbätt
ringen; vi ha jueDl'annan f.aktor i den ö,kade efterfrågan på, svensk~
va:r.or från· utlandets sida.

Red:a.ktör Fitger· framhöll hurallv,arlig isituationen var i 'Förenta sta
terna i våras, långt allvarligare föref.aller det mig än iE,uropa, s·å att
man enligt sakkunniga observatörers meninig ,ku'nde befara .en verklig
break-down; om ingenting gjordes för att snabbt åstadkomma en för
ändring. Hade man icke gjort ·något Qch hade man un·der våren fått en
sådan mera..allmän-break-downförbankerna, förrsäkringsbolia'gen, järn.
vägsbolagen o. s.v., är det enligt min meniin:g mycket mö,jligt, att man
skulle ha hejdat ·de uppsving-stendenser, 180m funnn,s i Europa. Man k'an
invän,da, ,att säkert är dock detta icke. Naturligtvis icke, k,a-n:ske skulle
det gått änidå, men det innebär dock icke någon berät.tig,ad kritik mot
a.tt ·r,adikala åt.gärder försöktes. Ann,aM skulle man .lika; gärna kunna
säga till en person, som har en; livföIisäJkring, 'att det var ju dumt. av
dig att vara livförsäkrad, ty ·du h.ar ju inte dött..EII,er, tänk'så ,synd att
ha en brandkår, nå,r det inte brann något vidare.

För min del tror jag, att det uppsving, som kom till stån·d i Förenta
staterna på 'våren 1933, bidrog väsentligt till att ge' fart åt de upp
svingsten,denser, som av andra skäl framkallades i Europa, och som väl
i stort sett voro av den 'karaktär, :att de kun·na beteckn,as slåsom en
reinvesteringskonjunktur, vilken innebar att en mängd förslitet real
k,apital, inklusive"mera varaktiga konsumtionsvaror, behövde ersättas.
Jag t:r.or alltså; .att uppsvinget ur världssynpunkt ',kan ,beteckn:as som
resultatet av', en kombin'ation .av ett sådant reinvesterin.gsbehov och en
av den ekonomiska 'p'olitiken - både i FöreDJta staterna och· an'norstädes
.:- framkallad expansion·.'
. Härmed vill jag'" emellertid icke förneka, at.t om man· i detalj gran
skar Roosevelts olika rekonstruktionsåtgärder, kan man finna sådana,
som ,sa.nnolikt icke ,ha verkalt stimulerande utan tvärtom försvårat ett
uppsving. Det fö,reföll, .som om docenten Kock, dock ganska försiktigt
som 'naturligt är, ville anty·da., att k,odpolitiken ~ som bygger på
tanken att man' skulle bÖirja med att höja konsumenternas köpkraft



ROOSEVELTS REKONSTRUKTIONSPROGRAM UR KQNJUNKTURSYNPUNKT 27

- möjligen. rent av icke blott icke hade lett till någon· kon.junkturf.ör
bättring utan direk,t motverkat den av anidra orsaker fr,amkallade för
bättringen. Jag hål'ler för min del fö,re, att den teori, som man på den
pun·kten följde, var alltför enkel. Samtidigt med ·att man· höj.de kon
sumenternas köpkr:af,t ökade man ju också ·de produktiv,a företagens
omkostn·ader. Om företag-en måste räkn'a med att de ök·ade löner, som de
hade att betala ut, icke i sin helhet kommo tillbaka i form av ny efter
frågan, därför att en del pengar gingo åt fö,r att betala av gamla 'skulder
eller tillsvidare sp;a,rade.s, måste ju denn:a kostnadsökning, som inträ,dde
på ett.stadium, då .ännu räntabiliteten var ganska svag, försämra ränta
bilitetisutsiktern.a och tendera att skapa en' attityd av »låt oss vänt.a och
se» inom ·affärslivet. Ser man kurvorn'a ö'ver konjun:kturutvecklingen
under år 19i13, undrar jag, om man icke mås.te komma till den sluts·atseIi,
att något dylikt verkligen gjort sig gällan·de. Produktionen gick ju ·av
sev.ärt tillbaka fr. o. m. juli mån.ad, och det var ju just i juli,' som dess.a
frampressade lö·neförhöjnln,gar började. Såsom !docenten Kock påpekade,
finns det också -and.ra orsaker till att kurv·an ,svängde om, men det är
dock alldeles ,tydligt, såvitt man kunn.at utläsa ,stämningarna genom
olika rapporter, att man på en hel del områden· av affärslivet började
intaga en a'vvaktande ställnin:g. Man ville ise vart det skulle bä~a häll'
och inskränkte därför t. v. produktionen oeh lagren en smul.a.

Om man vill börja med att öka efterfrågan påkon'sumtionsvaror i
hopp om att efterfrågan på kapl:talvaror därigen'om inldirekt sk'all stiga
- all erfaren!het visar ju, atlt den normala åte.rhämtningsvägen är den
motsatta, ·d. v..s..att kapitalv·arorn1a komma fÖlrst - bör den logiska
metoden givetvis v,araden, att man höjer kon,sumentern'RS, efterfråg.an'
så mycket som möjligt utan atlt ·höja produktionskostn:aderna. Endast på
det s.ättet kan man ju få en ökad efterfrågan på konlsumtiollJSv.aror utan
att ,s.amtidigt få den pris,stegrin·g på ·dessa varor, som en om·kostnads
höjning måste leda till. På det sättet skulle man mö,jligen kunn'at få en
ökad mängd kOlliSumtionsvaror omsatta, därmed en ökad· sysselsättning
inom konsumtionisvaruindustrien, höjda lö·nieinkomster etc.

NRA-p'olitiken, som gick ut p'å att först p·ressa upp lönern,a, blev som
bekant på ett stadium i höstas gan,sk.a impopulär, vilket innebar, 'att
stämnin!gen inom affär:skretsar var rätt återhålLsam.

Om det är iså, ,att Roos,evelt kon'sekvent vela;t fö~söka få upp konsu
menternas köpkraft, b:ar man väl också rätt att sätta ett frågetecken till
politiken att lägga acciser eller konisumtionsskatter p,å jo,rdbruksvaror
oC'h produkter därav, vilket docenten Kock vidrörde. Härigenom h'a j.n
konsumtionsvarorna fördyrats ochk·onsumerrtern:a ha f'öljaktligen endast
kunn.at köpa en mindre mängd varor. Om man i stället för att med
dylika skatter taga ut de pengar, 'som behövdes fö·r ,att bekosta en in
skränkning av den odlade arealen, hade följt samm:a metod som använ
des för rekon,struktionspolitiken i övrigt, d. v. ,sI upplåning, skulle ·den
ökade köpkraften för j,ordbrukarn.a icke som nu ha uppväg'tts ·av min
skad köpkraft från konsumenternas sida. Det är också att märka, att
om man på detta sätt lägger skatt på färdiga produkter, t. ex. på bom
ullstyger, tenderar idetta ,att minska efterfråg.an på bomullstyger och att
sänk'a priset på råbom:ull. ·D·et har redan vitSat sig, att folk bÖirjat an
vända en delisubstitutvaror. Man: har allltså på detta sätt gjort det ännu
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svårare ,3,!tt höja pris'ern.a å bomull genom p·roduktion:sbeg'ränsnin,g än
vad an'nars skulle varit fallet.

Nu kall det ju hända, att man: nlot det av mig fö~da resoneman'get vill
invända, att finansierin'g ·av produktionsbegrän,sning' genom lån är väl
ändå icke förenligt med sunda staJtsfin,ansiella p'rinciper. Jag undrar
än:då, om vi icke skulle kunn:a vara överens OUl att !hela rek{)nstruktion.s
programmets finansiering är oförenlig med s. k. sunda statsfinan,siella
principer i den bemärkelse, detta uttryck brukat fattas. Enligt min
mening har emelle.rtid rekonstruk,tionsprogrammet i stort sett - utom
NIRA-politiken - varit förenlig med en ,sund konjunkturpolitik, och i
så faJI har det också varit lä.mpligt :att finansier,a rekonlstruktion:såtgär
derna på ett ,sätt, som underlättat up·psving'et i stället fö;r att fö.r:svåra
detsamma.

Med ,des~a två kritiska anmärkningar ,h'ar jag icke vela,t taga tillbaka
vad j.ag sade i bö-rjan av mitt ,allfö,rande, nåmligen .att det föref.aller, som
om åtg"ärderna i ,sin' helhet, d. v. s. tagna under eltt, ,h.ade bidragit till ett
konjunkturuppsving. Det är mycket lätt at.t stå på avstånd och kritisera.
Man glömmer ofta, att en del åtgärder, som k:an:ske i och för sig icke
föref'allit oss så nödvändiga, kun.na ha varit alldeles ofrånkomliga av
poli,tiska skäl. Just de personer, som mest kritisera en, aktiv politik,
bruka framhålla hur svårt det är för politiska myndigheter att göra
något förnuftigt i ek,onomiska tillg, och de borde väl därfö·r l1led mild
het kunna se, att i Amerika nå.got slunkit med, s-om icke är förenli.gt med
ett efter det speciella läget avp·assat idealprogram.

Till sist skulle j.ag också ll:ågot vilja vidröra en· fråga, som minister
Slteinh'ardt så intressant belyste, nämligen, valutapolitiken under de si.sta
månaderna. Enligt min nlening är ·det av betydelse att skilja på skadan
aven 'instabil dollar och skadan: aven låg dollar ur värlidshandeln8 syn
punkt. När Ulan kritiserat deprecieringspolitiken:, ·har man iblan:d sagt~

att det är så skadligt, när väx.e1kuriSen' svånger, och iblan·d har man' s.agt,
att det är ·så skadligt, att ·dollarn' sjunker till ett så lågt värde. Enligt
min up·pfattning är det fullt berättigat att säga, att det sk'adar affärs
livet, när dollarn svän.ger mycket hastigt upp, ,och ned, men jag tror icke
det är riktigt att ,säga, att Oln dollarn, lägger sig till :foa någonstädes om
kring 60 % av guldpariteteni, är detta en depreciering ,av ,sådan karaktär,
att den i längden kommer att utöva en' sIkadlig verkan: på världens eko
nlomi. Den japan,ska deprecieringen ned till 40 % eller därunder m.edfÖ,r
däremot, lned de produktionskostnader, 180m man' där har, en mycket stö
rande inverkan på de världsekonomiska förbindelserna. E·n depreciering
av den ·alnerikansk~avalutan till uIl,gefär 60 % tror jag' däremot icke har
samma karaktär. Det måste vi8serligen erkänn'as, att p'roduktionskost
naderna i Förenta staterna hade ,sjunkit ganska lågt un:der den före
gående tiden, meIl' man får icke glömma., ,att dess'a kos,tnader just genom
NRA-politiken blivit kraftigt höjda och att den prisstegring i Förenta
staterna !som Roosevelt åsyftar k·onlmer att höja produktiol1lskostn:ader
nia ytterligare. En kurs för dollarn, som ungefär motsvar.ar p'ari med
pundet, tror j.ag därför i likhet med minist.er Steinhardt innebär ett
återställanide av mera normal3J valutarelationer än man' hade i våras
n:är dollarn stod vid den gamla guldp3.Jriteten.

Om dollarn. ligger llågorlun,da stabil omkrin:g 60 %, tror jag vi ha all
anledning at.t vara glada åt vad S'OUl skett de sist.a månaderna. JU1st ur
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allm'än världsekon-omisk synpunkt är det av stor vikt att ett någorlunda
snabbt uppsving gör sig ·gällande i Amerika, och ett sådant underlätt.as
aven för tillfället relativt låg dollarkurs. Man inv-änder möjligen, att
dollarn sjun-ker måhän,da till 50 % eller k,ommer att svänga upp och ned
mellan 50 % oeh nuv,arande 64 %, men i likhet med minister Steinh.ardt
tror jag, -att svårigheten just kommer att bli att hålla dollarn nere vid
00 %. Mecl den ten~denls till kapitaltillströmning till Am,erika, som nu
föreligger, kommer det a.t.t behövas en ganis'ka stor v,alutastabiliserings
fond för att hinldr,a dollarn att stiga. Om den fond på 2.000 miljoner
dollars, S0111 ma,n nu tänker skap:a, blir tillräcklig eller ej, får framtiden
utvisa.

Slu,tligen skall jag endast be att få understryka vad minister Stein
hardt ·sade om tullpolitiken. D-et gladde mig verkligen' att ,hÖTa, att enligt
hans nlen-ing tullreduktioner ellidast kunna väntas bli ett resultat aven
konjun.kturförbät,tring och icke utgöra inledningen' till en sådan. Det
enda, sonl jag kände mig en ~smula oppositinnell emot, var, när han till
lade, att en del »econ,omists» hade hävdat, -at.t tullreduktion-erna måste
komma först 'Och konjun-kturförbättringerr efteråt. Såvitt jag vet., är det
just ett stort antal nation-alekonomer, som ha h.ävdat, att tullreduktioner
kunna endast våntas ,såsom följden aven konjunkturförbättring, medan
däremot Interna.tionell/a ·handelskamma.ren, som på sätt och vis rep,re
senterar den mest auktoritativa opinion:en inom »prakt.i,ska» industri
och -handelskretsar, konsekvent vid varje sammanträde framhållit, att
enda vägen till konjunkturförbättring är att törst reducera hindren för
den interl1Jationell,a handeln. Jag motser med stort intresse det mÖIte, som
Internationella han'delskammarerr skall ha i stOmmar. Vilken at.tityd
-skall man i ljuset av ,den: nuv,arande konjunkturförbättringen inta till
detta spö~smål~

Jag började med att fråga, om det kanske skulle -h,a gått bra i alla fall
även utan ll'ågon rekonstruktionspolitik. Det är klart, att det finns alltid
män-ni,skor, vilk.as temperament disponerar dem för att säga, att det
hade gått i alla f.all. Många människor äro alltid henägna ,att s-äga, att
när det går IIp-påt i ett visst land, ,så beror det icke på den! ekonomiska
politiken i det lanidet utan på någolt annat. Man erkänner däremot ofta,
att den ekoniomiska utvecklingen i ,ett visst land, t. ex. i Sverige, k,an
bero på den ekon'omiska politiken i ett annat land, och att man kan få
en förbättrin'g i Sverige SOln resultat av den ekonomiska p'olitik, 'Som
förts i ett ,annat land, t. ex. i En,gland. Man vill e-m-ellertid ic.ke erkän'na,
at.t en förbättring i Sverige k,an bero p'å den ekon-omiska p-olitiken
i Sverige eller att en fÖTbättrin'g i Ame-rik.a kan bero på den poli
tik, som man där fört. Däremot är man: snar -att förklara en för
sämring av läg~et med -en h-änvisning till den ekonomiska politiken.
Att uniderkänna den offentlig,a efterfrågeöknin'gens betydelse är emeller
tid d-etsamma som att .säga, att när mån:ga männiJskor handla obe
roende i samma riktning, blir ,det en n:aturlig förb~ttrin'g, men så snart
handlingar av saIDm,a storlek,sordnin1g vidtagas p'å centralt initiativ,
kunn'a -de Icke h-a n·ågon verkan. Jag tror för min del, a.tt vi under år 1933
ha upplevat ett tydligt exempel på att en allmän konjunk,turförbättring
i v.ärlden kommit som ett resultat aven kombination, som jag s-ade,
mellan en lliaturlig återhämtningsföI'utsåttn1in'g och en ovanligt energisk
ekonomisk politik.
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Professor Th" Björkman inledide aftonens diskussion m,ed ett fö·re
drag om

Prisstödjande åtgärder SODl llledel IllOt

jordbrukskrisen.

För nästan jämnt 4 år se.dan' hölls i denn:a förs1amling överläggning
i ämnet »Vårt jo·rdbruks kri,släge». Under diskussionen drogs i tvi
velsmål, huruvilda vi vild den tiden verkligen befunno oss i en allmän
jordbrukskris. När vi nu se tillbiaka p·å de gångna åren kunna vi väl
,r.ara ense ,därom, att d,et ,aktuella kristillståndet fö,r joridbruket redan
in/trätt år 1930 och att det eko,nomiska läget för denn'a näring under
den efterfölj,ande tiden ytterligare försämrats.

DHt är icke lätt latt siffermässigt leda i bevis, i vad mån jordbruket
lider under krisen. Statistiska data för belysande av dessa förhållan
Iden äro .nämligen mycket bristfälliga eller s;aknas allideles. Just nu
pågår genom statistiska centralbyrån en o'mf.att.an,de undersökning
rörande jordbrukets skuldförhå11anden, vilken s.anno·lil{t hinIler av
slutas un,der innevar,an,de år. Resultate,n av denn,a unidersökning
kunna möjligen giv~a en tillförlitlig bil,d :av j'or,dbrukets aktuella
skuldbö,rda, men Ide kunna icke b'elysa utve-cklingen av skul,dsätt
ningen Ulllder krisen. Med .avseen,de härp'å ·må emellertid anförlas,
att 193'3 års jordb'fukskre:ditutre,dning i en nylig'en till chefen för
j,ordbruks,dep'art e-menet ingiven -skrivelse anfÖ·rt, att jOTidbrukets
skuldbörida un,dHf senare år ,ökats, och en ,av våra stora ;affärsblanker
har i -sin årsberättelse för 193'3 framhållit, att jor'dbruket alltjämt
lider av hårt betryck.

3 - Nationalek. För. Förh.. 1934.
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PRISUTVECKLINGEN FÖR JORDBRUKSPRODUKTER
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De av lantbruksstyrelsen årligen publicerade r äkensk.apsresulta
ten från svenska joridbruk giva ävenledes vild hanlden, att de ekono
miska fÖ.rhållan,dena vid jor1dbruket äro otillfreidsställau,de. S'ålu,nda
uppgick ;den gen'Ollisnitltliga fö,rräntningsp,rocenten för e:a 500 jord
bruk i ,olika deI.arav 1anidet under ,de tre sen,aste bokföringsåren
till i me!deltal allenast omkring 1 p,rocent.

Ytterligare belägg f'ör jOT,dbrukets bekymmeTSiamma läge geT ett
studium av prisutvecklingen å jor;dbTukets viktigare produkter i
jämfö,rels-e meJd motsvaran!de utveckling fÖlr jo,r!dbrukets fö,rnö,den
heter ävensom för andra va.rOT och tjänste'r. Det framgår aven
så,dan jämförelse, a.tt prisnivån för jOTdbruks-produkter blivit rela
tivt 'ogynnsamma.re under ,de senare åren, eller mHd anidra orld att
jo'rdbruksprodukternas köpkra.ft g-entelmot an·dra varo'r och tjän
ster försämrats. Såslom av Idet följ,an'de framgår, h.a trots detta
åtskilliga framgångsrika åtgär,der vidtagits för höjande ,av prisen å
vissa jOT!dbruksalster. Halde prisläget för lantbrukspro~dukter fått
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fritt anpaslsa sig efter fÖThåll.andena på vissa utländska markna:der,
skulle j:ordbrukets ekonomiska ställning v.arit ännu bety,dligt sva
gare än vad nu är fallet.

Kan .det då anses motiverat, att statsmakternia ingripa för att
lämna jordbruket direkt ek,onomiskt stöd ~ Det har icke ifrågasatts,
att staten på mots,v·arande sätt skulle stö,dj.a andra näringar, in,du
strien och h,an!deln. Vad finnes ,det för olikhet mell1an des,s,a grup
per ·av näringsfång, som. kan göra en sådan åtskillna:d från statens
sida befogad. I istörsta allmänhet Iran sägas, a.tt ,olikheten i första
han:d hänför sig till det pro·duktionstekniska området. När ino:m
industrien det ekonomisk.a läget för,s.ämras, blir följden, ·ofta p,ro
duktionsb·egränsning .f~ller fullständig ,driftsinstäl1els.e. Indus.trifÖre
taget kan därigenom i betY'd;ande gra,d begränsa sina utgifter och
miniska förlusterna. D;et ,allmänna får i stället en skar.a arbetslösa
att taga han,d om. In·om jor,dbruket ,däremot förianIeder ·ett försäm
rat pTisläge i rHgel ingen begränsning av produktionen. Enär jord
bruksföretaget h.ar att syssla meld levanlde material, djur och väx
ter, kan verksamh,eten naturligtviis icke efter be.h.ag inställas: för
kortare ellHr längre tid, men joridbrukets egenlartade ptoduktions
förhållaniden medföra dessutom, att Isjunk,an1de pro:duktpris snarast
re,sultera i försök att ,om möjligt ännu b,ättre än förut utnyttja.
jor,dbrukets produktionskap!acitet, åtminston1e till någ·on ti,d. Depres
sion inom jo·r,dbruksnäringen känneteckn,as sålunda icke närm,ast
av öka;d arbetslö's.het inom näringen, åtmiIliStone icke unider depres
sionens tiidigare SkedH, men däremot i starkt försvagad kÖlp·kraft fÖll"
nä.ringens utövare. Skilln·a,d·en mella,n inldustri oeh jor'dbruk i ,deras
förhållanlde till det allmänna unider en krisperiod blir ,då rent gene
rellt, ,att industrien h,ar behov av uniderstÖld mera indirekt i form
av hjälp åt de larbetslös,a; jo'r,d,brul{et behöver mera direkt hjälp så
som un:derstöd åt den a-rbetskraft, som trots näringenB fÖ.rsv,ag.ade
ekonomi till tämligen ,oförminskat antal alltjämt b·ere,des sysselsätt
ning.

Y,ad nu sagts om induistl"ien gäller i viss. grad även om hanideIn.
Beträffan!de denna näring synes för övrigt erf,arenheten lära, att Iden
mången gång haft lättare än jor,dbruk och in,dustri att unider en
·depressionsti,d hävd.a sina anspråk på skälig ersättning för sina
tjänster. I fråga o·m jo:vdbruksprodukter vill det sålun,d.a förefalla,
som om mellanh.an,d'skostnwder-n.a absolut ta.get i stort sett icke bli
vit lägre un-der de senaste åren. D'8tta b·ehöver naturligtvis icke
hindra, att Idet ekonomiska läget inom handeln likväl kan ha blivit
försämrat, beroende på minskad lomsättning eller an,dra fö~hål

l;anden.
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Men äv·en andr;a oms,tån,digheter medföra, att jordbruksnäringens
st.ödj;antde Ulllder ett svårt krisläge måste anses varia en det allmän
nas angelägenhet lav stor vikt. Därvi!d är först att nämna, att jord
bruket alltjämt sysselsätter bortåt 40 p·rocent av lanidetS' befolkning.
D·et måste givetvis - såso·m även un:ders.ökning.ar särskilt i Tysk
land klarlagt, vara ·av stor betyd·eIse för hela näringslivet i ett land,
.att levnadsstan:dar,den för en så:dan sto·r be,folkningsgrup·p bibehål
les vid en någorlunida tillfr:edsställ.an:de nivå. Men härtill kommer,
:att de nu rådan,de förhållan,den,a in,om näringslivet synas motivera,
:att uppmärks.amheten i ök.ad gr.ad riktas p'å fö·rutsättningarna att
bereda s~Tsselsättning vild jo'r,dbruket åt ett ytterligare antal arb.ets
dugliga p·ersoner. Det kan då kn.app1a,st anses försvarligt, att ny·a
j·ordbruk upprätt.as, e.ventuellt fö,r arbetslösa inom andra näring'ar,
om man samtidigt sk.all behöva förutsätt.a, att redan d:et bestående
jordbruket måste kämp:a mHd nära nog övermäktiga ekonomiskla
svårigheter.

ii
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Red.an av sociala hänsyn torde m,an ,alltså få Ulllder nuvaraDJde för
hållan!den frångå det lib,eralistiska betraktelsesättet, att om j'ord
bruket icke lönar sig, så får det läggas neid. Men det finn·as också
andra skäl, som tal.a för att ,det allmänna unider en häftig ekJono
misk kris lämnar jordbruket visst stöd. Man är gärn.a benägen tro,
att Ull,der ekenomiskt svåra ti,der det är de minst dugliga jor1dbru
karna, som först elimineras bort. DHtta är emellertid långt ifrån all
tid förhållandet. Tvärtom bli ofta de jo·r,dbrukare, som visat prov
på stor företags,amh·et, som gått före vid j:or'dbTukets utveckling
men därvid ,också fått investera mera kapital än an1dra, svåras,t ut..
satta vid sjunkan.'de p.risläge. En j·ordb'rukare, som kanske ärvt en
skuldfri går,d ,och lsköter jo-rdbruket enligt gammal slentrian utan att
investera nämnvärt ökat kapital, en sådan kla.n mycket länge ut
hä~da äve,n ett 8,ärdeles Qgynn1s;amt prisläge, helst som h,an v,anligen
också har förmåg,a att under ett nö,dläge väsentligt sänka sin lev
na~stan!daro. Men för jordbrukets utveckling är den förstn,ämnda
typ·en av lantmän, den verkliga företag-artypen, av st.ö,rre väroe.
D'etta är väl värt at.t beakta viidövervägan,den om statligt stöd åt
jordbruksnäringen.

D-e statliga hj,älpåtgärderna unider joridbrukskrisen kunna lämp
len up,p:d,elas p'å två huvudgrupper. Den ena avs,er anordning,ar för
direkt, mer eller mindre perso-nligt understöd åt så,dana jordbrukare,
vilkas ekonomi kommit i kritiskt läge på grun,d av Idepressionen.
Hit höra st.atsmakternas beslut -om :ackorids- och stöldlån åt behö
vande jo-rdbrukare. Ränt·elättna,der åt egnahemslåntag.are kunna
ocks.å räknas hit. D'et8amma gäller i viss mån även de allm1änn,a
anstalter, som st!atsill,akterna vidtagit till förbättrande av kre.ditfÖr
hållaniden'a in,om jo~dbr'uket, t. ex. stö,det åt jor1dbrukskasseorganisa
tionelIl.

Dien ·andra huvudgrupp·en av statsåtgärder till j10rdbrnkets stoo
j-an/de syftar till ,att ästadkomm-a ett ur jordbrukets synpunkt mera
tillfredsställande prisläge för de till ,avis'alu producer.ade varorna.
För att nå detta mål krävaJs vild sidan av rena prisregleringsåtgäfr
Ider un,derstundom särskilda .anstalter till främjande av själva av
sättningen ,av jordbruksprodukter, alltså för att över huvud tillför
säkra dem en markn.ad.

'Jordbrukarna s,jälv'a synas i stort sett vara ense däriom, att sta
teDJS meidverkan fö,r lindrande av j1ordbrukskris:en i främsta rummet
bör tag:a sikte på att förbättra p'risförhållaTIJdena fö,r j.ordbrukets pro
dukter. Viss,erlige,n kunna sådana åtgärder, s:ärskilt om de vildtagas
först un,de'r ett framskridet skede av krislen, ej alltid bringa till·
räckligt sn,abb hjälp åt ·enslrillda joridbruksföretag, 'och andra hjälpme-
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del, såso'ffi stödlån o. dyl., kunna då behöv.a tillgripas. Men på längre
sikt 'ans,es en stabilisering av produktprisen på en skälig nivå v.ara
d,en väg, på vilken jordbruket bör hjälpas. Jor,dbruka,ren vill helst
söka red,a sig sj.älv; stö,dlån och an,dra likn,and-e hjälpmedel förefalla
honom utgöra me:r eller min!dre nåidegåvor, som han ej gärna vill
tag·a emot. Däremot finner h.an det skäligt, att prise,n på j1ordbruks
produkter hållas på ungefär samma nivå som pTis-en i allmänhet på
varor OCll tjänster, oeh om lantmännen på grund av j'or'dbruksnärin
geDJS säregna förhållaniden icke sjiälva förmå 'att åväg.ab'ring,a en dylik
utjämning· i prisläget, anser jordbrukaren det vara rimligt och rä.tt
vist, att stiaten giver sitt stöid åt s,ådana strävanden. Jord,brukaren
anser sig härigenom en,dast komma i åtnjutande av slin rättmätiga
ersättning för de gjorda inslatserna i folkhusIhållet, och statshjälpen
får i hans ögon icke karaktär av allmosa.

De statliga åtgärd,er;n,a till jor,dbrukets stöldj.an1de i det nuvarande
krisläget ha o,c~så mer och mer kommit att inriktas på att åstad
komma en förbättring av pIrisen på jordbruks'produkter. Därvid ha
olika m,etoder kommit till använ!dning. I vissa fall h,ar stö,det åstad
kommits genom direkt fixering av prisnivån; i andra fall har man
sökt ernå Iden åstun,d.a,de prisförb'ättringen genom att på ett eller
annat sätt reglera utbudet av varan på den inhemska m'ar1maden,
un,derstun,dom genom att avlast.a ett pristryckande överskott ,av
varan gen,om exp.ort. VilkHt tillvägagångssätt 80m än valts h,ar det
ansetts värdefullt, ,att jordbrukarn'a själva gen,om e'gna ekonomiska
organisationer me1dverka till att de beslut3Jde stödåt.gärlderna komma
till avse,dd nytt.a. Som följ,d härav har j'or1dbrukets ekonomiska för
eningsrörelse unider d.e s'enaste åren erhållit kraftig hjälp från det
allmänn'as sida och även gjort mycket stora framsteg.

Beträffan·de de hittills av st.atsmakterna vidta.gna prisstödj,ande
åtg'ärderna för jordbruk,et må här i korthet an,föras följ,ande.

Sockerb'etsodlingen har ,av olika anledning,ar sedan gammalt varit
om1huldad av statsmakterna. UiIllde:r de senaste åren ha utöver gäl
lanide tullskydd särskilJd,a stöldåtgärder vidta,gits för odlingen. Under
åren 1930 och 1931 hrude dessa åtgärder formen av direkt statssub
vention, som av de bålda s,ock8'rfabriks:aktiebolagen utbetalades till
betodlarna ur tillgängligt statsaIlJSlag såsom tillägg till det b·etpris,
som överensk'ommits mellan odlare och bola.g. Ar 1932 ö'vergick man
till en annan form av un,derstö'd, i det att sockerbola,gen tillförsäkra~

des ensamrätt till infö,rsel av socker mot det att bo,lagen fö,rbun,do sig
.att vid såväl inköp av so'ckerbetor som försäljning av s:ocker tillämpa
viSSla i kontrakt meld staten närmare ali,givna p,riser och villkor.
Denna ordning för de prisstödj.an,de åtgärderna har sedermera bibe-
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hållits i stort sett oföränldroo. För 1933/34 innebära stö,dåtgär,derna,
att betodlaren tillförsäkrats ett grunidpris av 2 kronor 25 ör"e för 100
kg socke.rbetor med 16 p-rocent sockerh.alt jämte visst tillägg vid
högre 'sockerhalt hos betorna. B·olagen å sin sida h·a skyddats där
igenom, att Ide o:beroHnd1e av ett lägre pris på vä.rl,dsmarlrnaden icke
bellöva tillämpa ett lägre p:riBl{urantpriS' p'å Iden normeran,de so·cker
sorten krossmelis (K 5) än 30 öre per kg.

I fråga (}m brö,dsådJ8odlingen beslutades' vis8a åtgär1der i p'ri&stöd
jande syfte tidigast av 1930 års riksIdag. Atgä.rderna inneburo, att
svenskt vete och svensk råg måste till viss procent ingå i Iden kvarn
vara, som använ,des för framställning av vete- och rågmjöl. Vid im
port av mjöl skulle på mois·'7ar.an,de sätt inb,lan,d'ning ske av svenskt
mjöl. Gen·om dylikt inmalnings- och inblandningstvång ville man
ernå, att all Horn l{v·arnv.ara lämp·rud svensk bröd:säJd skulle kunna
komma till använJdning för sådant ändamål, och förslagsställarna
räkn3Jde med, att jor,dbrukarna skull:e genom sina org,anisationer
l{unna effektivt utnyttja odet sålun:da lämn:a'de st.ö,det. På sina håll
drogs emellertid detta i tvivelsmål, och inm'alningsföro-rdninge.n blev
ock'så omedelbart komplett.erad meld en fö,rbindelse av samtliga större
han~delskvarn,ari riket, varigenom ,dessa åtogo sig att under konsum
tionsåret 1930-1931 vild inköp åv svens,kt vete och svensk råg till
lämp:a betalning eftHr en successivt stigan'de skala, så att under s·ep
temb'er 1930 skulle betalas för vete minst 18 kronor och för råg minst
15 kronor, allt för 100 kg, samt unider maj~augusti 1931 skulle erläg
gas för vete minst 20 kronor och för råg mingt 17 k~onor. Detta
system me,den fast prisskala vid ,sptannmålsinköp,en h,ar kommit till
använ,dning även ianidra län!de1r och tillämp'as för närv·a.ran,de blanid
annat i Tysklanid. Emellertid uPP8tod ej sällan missnöj.e m.e.d syste
met, i det att jor'dbrukarna ej allti,d kun'de utfå ,de fastställda p·risen.
Beträffanide rågen vållaides olägenheter blan,d alln'at därav, att
många minidre kvarnfö,retag icl{e undertecknat p,risöverenskom··
melsen.

Vid 1931 års riksdag vidtogos därför viss~a älldring:ar i b,estämmel·
serna röran,de brödsä,des,odlingens stö:dj.ande, vilka ännu i huvu,dsak
äro gällanide. Inmalnings- och inblan!dningsförfaran,det bib,ehölls,
m·Hn i stället fö·r den f.asta prissk.alan för hela konsumtionsåret fast
ställ,des ett s. k. inlösningspris för brödsäd, att gälla endast för måna
derna juni-juli, då den för än1damålet unider statens me,dverkan upp
rättad.e o·rg.anisationen f'ir h:an,dels.kv'arnarn,a, S,ve.llJs:ka spannmåls'fö,r
eningen, 'skulle v.ara skyl,dig att un!der statens garanti övertaga all
den eventuellt återståe.n,de inhemska bröds.äd från föregående skörde
år, som hembdÖIds åt föreningen. I ö,vrigt skulle pTisbildningen vara



fri under året, även olm före'ningen vild b-eh,ov ä,g'de ingripa i ViSE
mån reglHr:an!de genO'ffi s. k. stödkö,p. Vid fö,reningeIllS inköp av sp,ann
mål av 1931 års skörd skulle p'riset unider tiden juni-juli 1932 utgöra
för vote 18 kron,or 50 öre och för råg 16 kronor 50 ö,re, räknat p'er
100 kg. I dess.a iniiösningspris ha Ull!der :sen.are år vidtagits endast
smårre jämkningal'.

D:en sålunda införd,a prispolitiken b,ygg·er, såvitt j:ag 'kan finna,
p'å en riktig t.anke. Den ger jOTidbrukaren erfoTlderlig garanti mot
underbetalning, men samti!digt ingriper d·en ·ej mer än ,nödvän'digt i
'den fria p·risbildningen under konsumtionsåret. Vill j,ofldbrukaren
vänta med förls:äljningen till inlösningstilden, vet han vilket pris han
kan kalkylera med; vill h·an sälj'a tidig,are får han nöj:a sig med det
tillfälliga markna;dspris.et. En fö:rutsättning är givetvis., att jord
brukarna icke av olika ,anledningar blefinna sig i en sådan situation,
att de icke kunna avvakta det lämpligaste tillfället för försäljningen.
Gen'om .att främja organis,ationsarbetet bland lantmämlen, lämna lån
till byggan,de av sp,annmåls1agerhus och ö,k:a möjligheterna till be
låning av spannmål har em·ellerti,d staten kraftigt stäxkt j'ordbrukar
nas ställning inom sp'annmåls.halJJdeln.

Prisstö,dj,ande åtgär,der vid avsättningen av mjölk och mejeripro
dukter vi,dtog,os först år 1932. De då beslutade anordning.arna inn·e
buro, att särskilda ·avgift.elr kunlde upptag'as å mjölk och grä,dde, dä.r
est en p'å visst s'ätt fastställd majoritet av mjölkpro,dueenter biträdde
förslag i så'dan riktning. På g,runidv,al härav tillkom Ul1Jder året dels
en allm.'än avgift, som up·ptogs i hela riket fö,r all salufö,rld mjölk och
avsåg att i f.rämst:a rumm·et k,omma till användning för stödj.ande av
det inhemska smörpTiset genom utbetalande enligt vissa grunder av
pris,tillägg å exportsmö,r, dels också inom sju olika tillfö~s.elområden

för mjölk en lokal avgift, som endast belastaide KJonsumtionsmj'ölken
och skulle ,an,ränoos till genomförande inom de olika tillförselom
rådena 'av vi,ss prisutjämning mellan konsumtionsmjölk och pro,dukt
mjölk. Den allmänna ,avgiften fastställ,des i bÖlrjan till 0,1 öre per kg
lnjölk i stölrre :delen av NorrIanid och till 0,2 öre inom övriga delar av
riket. S'enare förordna~des om höjning av avgiften till det dub'bla
belop·p,et. Den lokala :avgift.en bestämdes fö,r samtliga tillförselom
rå,den till 2 ö1re per kg mjölk men höjdes senare för StiO'Ckholms till
förselområ,de till 2,5 ö,fe.

I s,amband meid nu nämnida prisstödja.n:de åtgärr'd·er vidtOgos för
anstaltning·ar om SkYid,d mot p'ristryck genom införsel av utländsk
v,ara. D'et åt Kungl. y,aj:t givna b,emyndig.an1det att utfärda fÖToTd
Ilande om inf'ö:rs'elmonop'ol för mjölk och mejeripro!dukter har emel
letrtid först under den senaste ti!den utnyttj'ats.

'f
J
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Anordningen med dubbla mjölkavgifter visade sig emellertid vara
förenad med vissa olägenheter, och då d,et d,ärtill ansågs erforderligt,
att mera ()mfatt.ande åtgärder genomför'des till skYldd åt ,den sVHDJslrn
mjölkproduktionen, kom 19'33 åTS riksdag att ,ri,dta.ga genQ:mgrip'ande
förä.ndringar i denna Idel av stö!dp!ro,grammet fö,r jordbruket. Det fö,r
utvarande mjölkavgifts,systemet ,avlöstes ,aven an,oridning med en:dast
en slags mjölk.avgift, lilra för h·ela lan;det. Mjölkavgiften h,ar fast
ställts till högst 3 ö,re p,ar kg mjölk, utgår för all s,aluför1d mjölk med
vissa unidantag och avser att tillgo,dos.e den dub,bla uppgiften att dels
stödja ,det inhemska smörp,riset genom priJstillägg fö;r exportsmöTet,
dels åstadkomma viss pri,sutjämning mellan konsumtionsmJölk olch
produktmjölk. FÖlf närvaranide upptag,ag mjölkavgift med 2 öre
per kg.

I 'anslutning till alltOT,dningen med mjölkavgift har riks'dagell
vidare beslut,at ~p:ptaga dels en avgift å vissa slag av importerat
kraftf.oder, dels en accis' resp. förhöjd tull å margarin. Bå:da dessa
åtgärder ha till ,syfte att uniderlätta genomföraDJdet av de prisstöd
jande åtgär1derna närmast fö'r smör. Genom kraftfoderavgifte:n vill
mall förhinldr;a en icke önskv,är,d u,tvi,dgning ·av smö:rpT'oduktionen
såsom följd av smö'rprisets hö,jning, oeh genom en viss föridyring av
margarinet vill man vinna, ,att det hö·gre p'riset fö,r smö~ icke ger
anledning till Ök.aid efterfrågan på ma.rgarin på smörets b,eikostnad.
Samtidigt ha de genom kraftfoderavgift och marg,arinaceis erhållna
inkomsterna i viss utsträckning använts för de prisstö!djan,de åtgär
iderna inom mej,erihanteringen.

Vid 1933 åriS riksdag b·esluta:des vildare vissa åtgärder till åstald
kommanide av förbättrade avsätt.nings'fö,rhållall'den för slaktdj'ur
och slakteriprodukte~. I sådant hänseende skall här en,dast omnäm
Ilas bestämmelsen om slaktdjurs,avgift. Eniligt särskilid fö,ror1dning
skall sålunda för kött, som godkänts vid besiktning enligt gä.llande
lag angående kött.b,eBik~ningQ·ch slakthus, up,ptag,ag viss avgift, slom
må utgå med högst tre kro·n,or för sto['boskap Q·ch häst, två kron·or för
svin och en krona fö,r kalv och får. För n·ärvarande upptagels maximi
avgift endast för sto'rboskap oeh k;alv; för svin utgår reducerad av
gift ffi,ed 50 öre, meldan krop·par av.häst och får är:o helt befriaide från
avgift.

Slaktdjllrs:avgifterna sIrola i främsta rummet 'an:vän,das fö,r stöd
jande av expo·rte'n ut.av slaktdjur och slakteriprodukter i syfte att
därige-nom avlasta dHn inhemska ma,rknalden från pristryck,a.nde
överskott på såJdana pIrodukter. Därutö,ver an,vän,das' s.å:dana meidel
bl. å. till att i viss utsträckning finansiera ett omf.att.ande organisa:
tionS'arbete bland j-ordbrukarna, avsett att resultera, i en av produ.-
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centerna själv,a gHnomförd re-glering av Iden. inhemls1~a slaktdjurs
ma.rknaden.

Va'd slutlig'en ,angår äggproduktionen, ha nå.gr,a ,direkta åt.gärlder :
lJrisstö,dj,anide syfte hittills icke vildtagits från Idet allmännas sid:a. Er
viss reglering av exp'orten h'ar emellertid åväg,aJbra.gts, och i dag;a.rn~

har en kungl. proposition angåen!de reglering av införseln av ägg
vunnit riksdagens gillande. Därigenom hla sk,ap,ats ökaide förutsätt·
ning,ar för en ,eventuellt genom frivillig s.amverk,an mellan velder·
börande intressent.er ästa,dkomm,en jämnare tillfö~g:el och p·rissätt
ning å del1 inhemsk'a äggmarkna:deni•

De hittills vidta.gna åtgär1derna i prisstö!djanlde syf.t-e h:a otvivel
a'ktigt lltgj,ort en väridefull hj.älp för j.ordbruket. Detta framgår icke
lninst vid en j·ämförelse mellan prisutvecklingen för viss,a jor1dbruks
protdukter inom lan,det och på värlidsmarkna,delIl. Särskilt fö,r brödS'äd
och socker men under Iden Isenaste tiiden även för smör har sålunida
prisbildningen inom lanidet till jor:dbrukets fö,rldel i stö,rre eller min
dre grad frigj'orts från 81xportmarkn-aldens villkor. Beträffan,de slakt
djur ha verknin'g,arn,a av stö,dåtg,ärdern'a hittills varit min,dre genom
gipan:de, men dock påvisba.ra.

Elffiellerti,d h'a ,des8a gynns,amm,a verl{ningar av statens jOTdbruks
politil{ icke kunn'alt ernås utan .att samtidigt viss-a svårigheter up'p'""
stått vi,d verks'amhetens h.andhavan,d-e. I viss mån såsom följ:d av de
prisstöidj,an,de åtgär,derna har inriktningen av jor1dbrukets p,roduktio,n
påverkats, och det p.åtaglig,a res'ultatet har blivit en överproduktion
.av viss.a joridbruksalster.

Vad för1st soekerbetsodlingen beträfi'ar, räkn;ar man meld ett över
skott vid innevaran:d-e kons,umtionlsårs Slllt av i runt tal 40,000 ton sO:C

l\:er, vilket m·ot.svar:ar unlgefär 15 procenta.v årsb1ehovet. Till ,detta re
sult.at h'ar medverklat, att årets socl\:erb'etsEkö,rid va.rit rekoI',dartat stor.
Em·ellertid äga 'Siocl{erb,ol.a.gen rätt .att fö,r år 1934 väsentligt begränsa
sockerbetsarealen i jämförelse med 1933 års oldling, oeh nå.g·on risk för
en permai.l:ent övers:IDottsproduktion föreligger ,därför ieke beträffande
detta livsmeidel.

I fråga o'm brö,dsäden ställa sig förhållandena n'ågotannorlun,da~

Redan skördeåret 1982 me:dfö,"r,dA ett hirödsädsöv·eTtskott av o,mkrin.g
113,000 to.n vete och 51,000 ton råg" oc·h viid slutet ,av innevaranide kO'n
sumtionsår beräknas ö'versl{ottet h,a stigit till ej- min:dre ä.n omkrin·g
2163,000 tOll vete och 117,000 Uln råg eller tillhop,a 380,000 ton, d. v. s.
lagerhållnin,gen skulle då motsv.a:ra i runt tal en tredjedel av ,den
totala förbrukllingen under ett år. Till min'dre Idel h,ar överproduk
tionen föranletts av öka'd oidlings.areal för bi'ö,dsäJd. Särskilt är så'dan
ökning påvisn:ar be,träffan,de vårvetet. Den huvud.sakliga anledningen
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till det stora brö,dsädsöve.rskott.et ligger emellertild ,däruti, att såväl
1932 som 1933 gåvo rekordskö,r,d av till kv.alitet.en utmärkt brö,dsä;d.
I-Iade s.köriden per arealenhelt un,der nämn,da år icke blivit större än
normalt, ,skulle Idet totala utbytet ,av brö,dsä,dsodlingen vid den verk
ligen använd'a arealen ha un,de.r de bå,da åren tillhop'a blivit ej min.
dre än omkring 450,000 ton lägre än som nu blivit· fallet. Brö:dsäids
l)ro'blemet skulle ,då h,a förlorat bety!dligt av sin nuvaran1de aktllali
t~t. Som läget nu är, påkallar emellerti,d denna regle.ringsfråga stor
uppmärksamhet helst som i detta fall - till skillna,d från sockerbets
odlingen - icke samma möjlighet föreligger 'att p'å ett enkelt sätt
begränsa odlingsarealerna för 1934.

. I fråga om mjölkp,roduktion-en är Idet svår:are .att erhålla nöjaktigt
statistiskt underlag för bestämmanide av produktionsvolymen. Möj
lig-en ha d-e pl'isstödj.anlde åtgäridern'a icke direkt fö,rors:akat någon
produktionsstegring, men sannolikt har det höj,d:a smö!rpriset med-
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Tab. 1. Arealer av vete och råg i Sverige.

Summa Summa Summa

Är Höstvete Vårvete vete Höstråg Vårråg råg vete och
råg

ha ha ha ha ha ha ha

1911/15 108,6481 7,067 115,715 377,721 9,942 387,663 I 503,378

1926/30 184,950 35,374 220,324 267,929 9,844 277,773 498,097

1931 215,191 61,135 276,326 200,411 6,835 207,246 483,572

1932 233,361 68,433 301,794 203,195 5,654

1

208,849 510,643

I 19331 239,600 83,800 323,400 215,300 5,700 221,000 544,400 I

Tab. 2. Skördar av vete och råg Sverige.

Summa Summa Summa

År Höstvete Vårvete vete Höstråg Vårråg råg vete och
råg

ton ton ton ton ton ton ton

1911/15 229,283 10,057 239,440 601,807 11,864 613,671 853,111

1926/30 407,415 58,695 466,110 438,313 11,863 450,176 916,286

1931 367,558 96,015 463,073 275,485 7,641 283)126 746,699

1932 588,240 132,973

1

721,213 426,440 7,775 434,215 1,155,428

19331 639,700 155,100 794,800 452,700 7,800 460,500 1,255,300

fört viss minskning i Iden inhemska konsumtio:nen, o'ch so'm resultat
kvarstår för sista h.alvåret 1938 en icke <>betydlig' ökning av smör
exporten, jämfört me,d IDIotsvarande ti!d lH312. .

Produktio.nen ,av slaktdjur -och ägg har ännu ick-e kunn'at p·åverkas
av prisstöidjaIlJde åtgär,der. Beträffande fläskprodukt.ion.en fö-religger
det egen!domliga läg,et, att svillstoek·en vild f,allan!de prisläge före
faller att v,a.rla sta1d,d i ökning. Or.saken härtill är att söka :däri, att
fläskp'riset unider 1932 var i uPP'åtgående, och pro'ducent,erna väntade
en g·od konjunktur o-ch vi,dtogo anordningar fö,r ökning av svin
stocken. Men Storblritannien b,örja;de att .allt hårdare beskära vår
exp,ort, och resultatet h.ar blivit, ,att vår svinstock unider Idet senaste
året h.ar ök.ats med omkring 17 p,rocent, under det att ,avsättnings
möjligheterna blivit aViS,evärt s'ämre än förut (se vidare fig. 3).

D·et nu sagida torde h.a givilt en antydning om, att åtgärder i pris
stö:dj.anide syfte ing'alunda är någon idealisk metod för hjälp åt jord
bruket. Tvärtom är metoden i praktiken g:anska besvärlig att till
lämp,a. Först och främst har erfaren.heten visat, att det är förenat
med betY1dan1de svårigheter att filed sådana hjälp,medel bring:a j1ord-

l Preliminära tal.
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bruket ett någo~lun,da väl ·avb·alans1erat stöld. I vårt land kom bröd
sädsodlingen och i viss mån sockerbetsodlingen att ti,digast bli före
mål för statsmakternas omvår,dnad. Senare har prisstöld lämnats även
åt mjölkproduktionen. D'äremot h'ar hittills fö·g.a åtgjoTts för att be
reda kött- och fläS'kpr·oduktionen s:amt äggpr'oduktionen en, motsva
rande hjälp. D-et kan icke hjälpas, att en såldan diskrimineran1de stö,d
politik inneb,är viss.a irritatioIlJSmoment för jordbruket lik·som även
tendenser till mindre ö,nskvärda förskjutnin.gar i produktionens.
inriktning.

En fråga., som gärna up'pställer sig, är i vad mån p,risstö,djande
åtgärder. kunn,a anses påve,rka pTodukti,onens totala omfattning. Man
vill gärna tänka sig, att en prisstegring för jor,dbruks,p,r'odukt.er i all
mänhet automatiskt skulle resultera i pro,duktionsöl{ning. Det vill
emellerti,d synalS, som om jordbrukets produktionsapp,arat reagerade
ganska svagt och långs~amt för slådana inflytaniden. Den totala od
lingsarealen är tämligen given, och produktionsID·etoderna inom jo~d

bruket förändras relativt lå.ngsarnt. Icke ensanv,ändning·en av kons,t
gödselmeidel synes i högre grad påverkas av det ,tillfällig.a prisläg:et.
På grun:d härav bill växlingarna i produktionens totala omfattning
icke så mycket ett uttryck för de ek!onomiska krafte.rn:as! S'p·el so'm
fastmera för variation·en i väJderleken de olika åren emellan. Dett.a,
som närmast gåIler beträffande växtodlingen, hindrar givetvis icke,
att i vissa fall en rätt avse'vä.rd fö,rskjutning mell,an olika växtslag
kan äga rum. I den utsträckning hus'djursskötseln bygger på in
hemsk foderpro:duktion påverkas; icke heller denn,a näillJllivärt av p,ris
svängning,ar. Sås·om stabiliseran,de moment tillkoIDm'er fö,r den ani
maliska pToduktioinen ytterligare, .att strävan,den till utökning av
iden p'f.oduktiva djurstocken kräva avsevärd ti,~ för att leida till resul
tat. Särskilt gäller detta med avseen,de p'å mjö,lkp'roduktionen. Men
den animaliska p,r1oduktio'nen bygger till icke obety,dlig del på impor
terade f'oderrnedel, ·och på d,enn:a p'unkt hlar jo'r,dbru1{ets: inställning
ko·mmit att mest närma sig in,dustriens'. Vild gynns·am prisrelation
mellan köpfodelrmedel och animalisk:a pr'odukter söker jor'dbrukaren
utvidga pr'oduktionen och tvärtom. Inom mjölkproduktion,e:n är där
'vid gränsen relativt sna.rt nådid; mö.jlighetena.t.t unider praktiska
förhållan!den genom förändringar i utflodrin,gen p'åverka mjölkav
k.astningens storlek är icke särskilt b'ety,dan,de. Inom svinskötseln
med dess betydligt s:n,abbare ,omsättning av ,djurmaterialet yppas
stö·rre möjligh·eter till relativt stlora fö,rän,dringar i p'roduktion.svoly
men. Svinskötse1n torde lockså vara den Idriftsgreri. ino'm jOf1dbruket,
som är föremål för de stör1sta svän.gning.arn,a i p1r,oduktionens omfatt
ning s'åsom följ.d av ekonomiska faktorers inflytanlde.
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Om sålunda p,risstegran1de åtgär1der i regel icke omedelbart för~

anle,da någon avsevär,d ökning av den totala jordbruksproduktionen,
så är det å an!dra si,dan up'penbart, att en pri,shöjning för jor'dbruks
alstren i och för sig innebär en tenidens till minskning i konsumtio
nen,anting,en nu !d,etta sker g,eno'm direkt b'egränsning ·av livsmedeLs
förbrukningen eller genom övergång till billigare ersättningsvaror.
Att den unider sen,are halvåret 1933 fö,retagna p,risstegringen för smör
givit anledning till en viss minskning i den inhemska smörförbruk
ningen, .synes sålunIda erfarenheten ha givit vild h.anden. En såd,an
utveckling är n.aturligtvis icke önskvär,d.

Prisstödjan'de åtgärder kunna o'C~s'å föranleda, att pr'oducentern.a
få en falsk bilid ·av konjunkturläget. Om t.ex. med hjälp av särskilda
meidel partipriset fö,r smör utgår till mejerierna med 2 kronor 30 öre
per kg, Ull'der ,det ·att det pris, som kan uttagas viid export till Eng
lan,d, kanske UJn,derstiger 1 krona, så vore .det naturligtvis ö,nskvärt,
att exporten så långt möjligt begräns'8JdeoS. Men det inhemska pris""
läget föranleder kanske att smörpr,oduktionen något ökas eller a.tt
,den inhemska konsumtion,en mins.kas, nog av, exp,orten te,n~derar att
stiga trots det oerhört låga exportpriset. Detta exemp'el belyser en
svaghet hos det prisstödjande systemet.

För att un,dgå såd.an:a ogynns·amma verkningar h,ar man på vissa
håll sökt lr,ombinera p:risstödet med understöid enligt .arrlJdra grunder.
I Förenta ,statern·a har man sålunda för att motverka tenidensen till
överproduktion .av bomull och vete lämnat jordbTuk:arna .direkta
anslag i proportion till Iden are.albe-gränsning för dessa grö'dor, s'om
·odlarna förbin:da sig att genomför.a. I D'anmark har helt nyligen fat
tats beslut om up,ptag:an,de av viss avgift å till riket inJör,d spann
mål. Dessa avgifter skola emellerti,d icke användas i p·risstödjaJlJde
syft,e utan i stället till större delen direkt fö,rdelas mellan jor,dbru
karn'a efter vissa fastställd.a grunder. Vidare uppta.ges i D:anmark
en avgift å inom lan!det försålt smör. Diet belopp som inflyter skall
även i :dett.a f.all utdelas ,direkt till jor1dbrukarna.

Ge.n·om att på dylikt sätt direl~t fÖT,dela inflytande avgiftsmedel
blan,d jordbrukarn.a och icke anv1än,da dem för prisstö,djande åtgär
der, bOTtfaller naturligtvis stimulanslen till p,roduktionsökning. Ur
denna synpunkt är un,de,r nuva.ran·d·e förhållaniden den direkta un,del'
stö·dsmetod.en i vissa fall att föredraga. Men ut,delan,det .av direkta
p·enningun,derstö.d innebår alltid någ·ot villkorligt och subjektivt, det
ger oft.a anlHdlling till avundisjuka och missnöj-e, och för jordbruka
ren själv förefaller metoden ofta minidre tilltalande. Dessa omstän,dig
heter tillsammans med de stora krav på en (omfattande administra
tionsap·p,arat, som hjälpåtgär1der enligt denna linje skulle ställa, för-
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anleda, att v·äg·en mot dylikt allmänt kontantun;derstö1d till jor,dbru
ket icke synes b,öra b-eträ;dlfuS utan sär,skilt tvingande skäl.

I vårt lan,d ha olika förslag frawommit till aIlJdra åtgärder för'
lösan:de av ,de aktuella svårighetern,a. Sålunda har från skilda håll
framk,astats trunken p'å .att gen'om inrättan,de ·av en central j:oridbruks
nämn,d skapa ett ,organ m,ed upp,gift ·att få till stånd en lämplig av
vägning av olika stöidåtgär,der för joridbruket. Man vill på detta sätt
ernå, .att ,de ,olilra ,driftsgr~narna gyn:~as någ,orluu1da propo-rtionellt,
så att nu p'åvi,sba.ra ten:denser till en icke öns,kvärld förskjutning i
den saml8Jde jor'dbruksproduktionens inriktning kun!de un,dvikas.
Man kan tryggt våg,a Idet påståenidet, .att en dJTlik jor1dbruksnäilllld
skulle få en ,synnerligen svår uppgift att lös'a.. Men å anidra sidan är
det uppenbart, att hela sitö,dpolitiken skulle vinna i smidighet och
effektivitet, o·m även relativt ingripanide åtg,ärder kun'de vi'dtag'as
utan iden ti,dsut,dräkt, slom 'd:et vanlig.a kravet på rikJs:dagens- hörande
i många fall för med sig.

Eme'llerti,d är Idet föga sannolikt, att enb,art en utjämning av pris
stödet s,kulle kunna effektivt motverka e\T.e.ntuella tenden'ser till reellt
produktionsöverskott för jor,db,ruk.s.alster. Man h,ar ,då tänkt sig, att
viss hämsko skulle vid beho'v kunna läggrus p'å pro,duktion1en gen,om_
fö:v.dyring ,av vi,ssa produktionsmedel. Som förut sagts finnas förut
sättningar fö~ en medveten pr'oduktionsölrning närmaiSt heträffan:de
fläsk o'ch -ehuru i avsevärt min'dre grad - mjölk. För att mjölk'
produktion·en icke skulle taga för starkt intryck ·av Ide vid 1933 års
riksIdag vildtagna åtgär,d-erna till smörprisets höj-al1Jde beslöts sam
tidigt en införselavgift å olj,ekak·or ill. fl. kr:aftfodermedel om 2 kr.
p,er 100 kg. Nu har plan framlagts att utbygga detta ,sy,stem även för
lnaj:s och ,anldra fodermedel, som i främsta rummet k:omma till an
vändning inom svinskötseln. Det ka·n fö,refalla eg,e'n1do'mligt, att man
först höjer prisen på jor,dbruksprodukter och se,dan vildtager åtgär
der i syfte ,att genom för,dyran'de ,av visIsla produktionsffiodel göra p-ro
duktionen min,dr,e lönan,de igen. I själva verket förhåller diet sig emel
lertid .så, att de importerade foderme,dlen en!d'ast utgö,ra en min,dre
!del av ,d,en totala foderförbrukningen. Genom en viss för,dyring ,av
impo,rtfodret, som fÖTväntas skola resulter.a i någon minskning av'
pro1duktionen och därme!d i förekomman'de fall ·av viss höjning i pris-
läget för vHderbörande pro,dukt, skulle alltså även Idet inom lan,det.
produeerade f.odret ,dra.g·a nytta. Dess föcrä,dlingsvär1d:e skulle bli större
än förut, och odlingen av f.oderväxter iskulle därmed bli relativt mera
lönande än vild fri k:r.aftfoderimport. På detta sätt skulle kraftfoder
avgiften kunna medv'eTka till en ö,nskvärld utjämning i jord:bruks
driftens pla.nläggning, så att ,den nuva.rande ten,d.ense.n till ut.vidg--
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ning av b'rödsädsodlingen piå fod-erväxtodling-ens bekostnad kun,de
upphöra.

" Nu är naturligtvis sak,en icke fullt så enkel. Enär de'n för nuv,al~an

de stora pT1oduktionsvolym erforderliga husdjurssto:eken redan är till
fin,nan,des, är det icke att räkna med, att en eventuell fö,rdyring av
det importoc8Jde kraftfodret skall omedelb!art påverka produktionens
storlek och därmed produktpriset. Viidare är det antagligt, att vild
försvåraid import de utifrån anskaffade foderm,e,dle'n, som då bli rela
tivt knappare, komma att uppsk,attas relativt högre ä,n förut, helst
som de olika fodermedlen icke hur slOm helst kunna erlsätta v:arandra
vild produktione'n, oeh en viss prisföThöjnmg på majs kan därför icke
väntas me:dför:a mots:varan!de p,rissrtegring på olika inhemska fodeT
medel. Men en visls stimulans för den inhemska foderväxtodlingen
skulle en r'eglering ,av foderme,de1simporten otvivelaktigt innebära.
D'ärigenom kommer ett sådant föridY'r,all,de ,av impo'rterade foder
m.edel - sett p!å längre sikt - att ligg,a i det stora flertalet jord
brukares intresse.

I detta slammanh.ang må med ett p:ar ord omnämnas Idet av statens
spannmå~snämnd framlag·då förslaget till åtgärder för täckande av
beräkn'3Jde förlust.er i anle,dning av de.n statlig.a b'rödsädsreglering-en.
Man II,ar utgått ifrån, at.t åtminstone en del av dert förefintliga stora
produktionsöv·ersk,ottet av vete ·och råg skulle få användas s'om krea
tursfoder. En/är försäljningspri,set i dett.a fall måste sättas bet.ydligt
lägre än vild spannmålens anvåndning som kvarnvara, m'edför åtgär
den nö,dvändigtviiS stora fö,rluster. För .att\ täck,a dess.a har nämnden
önskat få taga i anspråk deLs reldan bieslutald gottgö,relse vild införsel
av vete och råg, d·els också av nämniden föreslagen införselavgift för
majs ni. m. Återståen,de förlust skulle tä.ckas av sta,tsmedel eller
gen.om särskild på veteodlingen lag:d avgift. FÖlr underlättanide av
bröds.ä,ds.överskottets unidanskaffan,de skulle vildare införseln av vissa
foderme,del v,ar:a l{jombiner:ad med inblan,dningsförfarande eller annan
därm,ed j,ämfö'rbar åtgär1d.

Det förtj'än,ar upp'märksammas, at.t det redan fö,refintlig,a brÖd
sä,dsövelrsko,ttet enligt sp'annmålsnämnidens beräkningar s/kulle ku.nna
unldanskaffas först p,å 2 % år. M,en ,då Ull,der denna tid inflytan!de av
giftsmeidel måhända ej förslå för täckan,de av hela den uppl{Jomna
förlusten vid brö'dsädsregleringen kan det t.änkas', säg·er nämn,den,
att även elfter denna tid gottgöTelse för utländsk brödsä,d och inför
selavgift för f.odersä,d uppbäres att t.agas i ansp'råk för tläekan,de av
spannmålsregleringens' 'fö'rluster. Här ö·ppna sig min,dre tilltalanlde
perspektiv. S,ärskilt s.ynes det kunna dragas i tvivelsmål, huruvida
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importavgift å flodermedellämpligen bö!r bet.rakt.as slom ett naturligt
hjälpmedel för åBtadkommanlde av balans i brödsädsregleringen.

D,et förefintligia stor.a b'rödBä,dsöverskottet utgör i vårt lan,d det
viktig,aste ,direkt p'åvisb!ara exemplet på ö'veLrproduktion inom j.ord
bruket.. Såsom förut nämnts, beror ,överskott,et i huvudsak p'å gynn
samma växtlighetsfö,rhållaJllden under de två senaste åren, men till
minidre Idel också p'å en utvidgn.ing :av b'röd.säds,are:alen. Av olika
tecken att döma synes man kunna r,äkna med, att odlin,gs.arealen för
brödsäld skall under ilmev,aLranide år ytterligare något ökas.. Viss~r

ligern h.ar man ,all anledning antaga, ;att :de två ,gloda skö,rdeåren sk,ola
efterföljas av ett år med mera medelmåt.tig eller sv:ag skörid, men
utve:ckling,stelll!deniS'en före.falle,r dock v:alr,a mindr,e ö,nskvärd. Man
kUllJde j'u t'änka sig, att gen,om statsmakternas' meldverkan direkt pro
duktiollS,reglering vi:dtoges i form av arealb,egräns,ning eller på ,ann,at
sätt. Försök i så,dan riktning i an,dLa län!der h;a ·emellertiid klart på
visat, att svårigheterna vid e,tt sådant förfarande äro utomor1dentligt
storia. I vårt land har en Iså,dan utväg knapp,agt ens diskuterats'. Här
vill man som förut sagts lernå balans i pI'oduktionecn i huvu!dsak ge
niOffi ett lämpligt avvägande av stö!det åt de, olika d,riftsgrenarn,a.
Därvid får man emellertid komma ihåg, att har utvecklingen börjat
t,ood:er:a i viss riktning, erfoi'ldr,as relativt starka kraftHr för att vrilda
det hela rätt igen. Ha sålun!d,a de prisstödj,and.e åtgärderna hittills
verltat ensi'digt, B'å att prisläg,et framgår 8 1åsom relativlt fö,rmånlig,arc
för visS'a jor1dbruk!sp'rodukter än för ,andra, så räcker det sä'kerlig:en
ickH med att ,helt 'enkelt återställa pTis,balansen, utan vill man ernå
rät,tels.e inom rimlig tid får man nog tänka sig ,att giva ytterligare
prisIstimulans åt de förut missgynnade produkti{}nsgrenlarna. Hänsyn
tO~lde jämv,äl Ib,ehöva tagas till huruvid'a prisläget är i större elle,r
mmdre gr3Jd gar,anterat. Innebär,a sta,tens åtg,är,der viss prisfixerin·g,
såS'0m t. ex. förbrö1dså,d och s,ocker, utgör lde,tta större lockels,e för
odlaren än en m,otsvarande prisnivå, 80m icke är p,å jämför.b,art sätt
tryggad. D'etta kommer äv,e,n att återspieglas i jO~ldbruketi8 pro'duk
tionsin;riktning.

Dien prisstö1dj,all!de jor;dbrukspolitik, som jiag nu refererat, innebär,
att jordb,rukspTolduktionen i, ö,k,ad grad :anpassas efter ,nationella syn
punkter. Av de jordbruk8alster, som vi tidigare i stor utsträckning
imp'ori,erat, söka vi num.er:a 'att i ökad graJd själva tillgoldos,e behorve,t,
o,ch samti'digt få vi finna oss i, att vår expolrt ;av lantb,rukspTo!dukter
mer och mer försvåras. Vi kunna teoretiskt p'åvifla, att vi vild full
stän,digt genlomför,d sj,älvhushållning på detta område skulle allt.jämt
kunna utnyttja jor,dbrukets hela produktionskapacitet, därvid för-ut
,sättes,att även import.en ,a:v fodermedel upp;höLr. Men i praktiken kan

4 - Nationalek. Fär. Förh. 1984.
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man icke uppn.å en så'dan fullständig b'alans, och även vid den mest
genomförda planhushållning få vi :alltså räkna med ett visst utbyte
av lantbruksprodukter och förnö,denheter m;ed utlanidet. En s·ådan
kontakt med yttervärlid'en inn.ebär emellertid, såsom i det föreg·ående
påviiSats, i nuvarande läg·e åtskilliga ganska inveck1rude p~!Oblem,

som måste lösas för att vidtagn.a åtgårdetr till stödj:ande av det
in:hems!ka ·p!risläg·et skola kunna effe·ktivt utnyttjas.

En omläggning av jor1db-ruksproduktionen med enbart häns·Yns.
t.ag.an:de till 'de inhemska beh'oven kan säg:8JS Viara ur ,allmän ekono
misk Isynpunkt mindre ·önskvärld. En s/ådan utvecklinig är emellertid
h'elt bieting8Jd :av de rådande fö-rhållandena ute i världen, och vi
kunna däråt fög,a åtg'Öra. Det toride em-ellertild varia lämp'ligt,att icke
så,dan'a åtgär,der vidtag.as, som kunna var,a ägna:de att låsa f'ast ut
vecklingen i e.n sådan riktning även sedan - som vi ho·p·p:as - fö·r
hållandena i värl!dein åter kunn.a. me!dgiva len friare produ.ktions
inriktning.

De vidtagna prisstö'dja.nde åtgär,derna h,a redan hunnit giv.a mångia
hälsoJsamma lärdomar, ic.ke minst åt j'ordhrukarna s.jälv'a. Man. har
red,an vunnit en viss erf.arenhet o:m att ett fastställan,de .av p-risnivån
för en vara g·el1!om riksdagsbeslut ka.n vara ett tvee1ggat svärJd även
fötr den närin'g, som åtgär,d,en avser att hjälp,a. Mian vet redan, att
man icl{e p,å den vägen kan nå vilka resultat 8o,m helst, utan att det
tvärtom är nö,dvällJdigt, att anordning'ar av :detta slag planläggas o-ch
han!dhav.as m·ed stor 'omsikt, så att instrumentet icke blir missbrukat.

Å an:dra si!dan står det ocks·å klart, att pri,sstö,djan,de åtgärider som
hj:älp åt jordb,ruket i mån'g'a fall icke lämpligen kunna 'ersättas med
anordning'ar av ann,at slag. Untder nuvarande förhållanden ka.n jord
bruket idärför helt enkelt icke un!dvar.~ ,åtglärde-r ·av pris:stö,dj:an,de
n.atur.

Ett rimligt prisstöld åt jor,dbruket kan icke hellelr säg.as .orättmätigt
belasta k()ThSUmenterna. »Någo'n måste betala uIlJderstö:det», hö,r man
ofta framhållas, men p-ris,en' piå j,orldbrukspro:dukte:r är,o trots vi,d
tagna stödåtgär1der icke hög'a, v·are sig man jämför ,dem med prisen
under förkrig,sti,den eller meld fö,rhållanden,a i de flesta andra länider.
Vår in,dustris k·onkurrenskraft gentemot utlandets kan Idärför icke
sä.g:as h'a relativt sett fö,rarv.agats genom prisstö,det, 'Och fÖr närin:gS'
liv-et i övrigt tO'rlde det vara till uteslutande fördel, om genom åtgär
der av dylikt slag d'8 :eko'nomis:ka förhål1an!dena inom j·ordbruket
kunna göras någ·ot mera ,drägliga oeh den stora la,ntbruks·befolk
ningens köpkraft vildmakthållas.
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Härefter yttr,ade sig:

Riksdagsman O., Carlström: Herr ordförande, mitt herrskap! Det är
givetvis icke vidare tacksamt att gå upp efter en inledare, som i sitt
föredrag har framfört samma synpunkter, som man själv i stort sett
måste anse vara riktiga. Jag tyckte mig dock i prof. Björkmans före
drag märka liksom en underton av att han ville be om ursäkt för att
man på jordbrukets område måst begära den hjälp, som statsmakterna
ha givit. För min del har jag icke precis samma känsla, och jag skulle
därför vilja rubricera mitt lilla inlägg så: Kunna vi utan reglerande
och stödjande åtgärder rädda jordbruksnäringen från sammanbrott~

Man torde knappast numera kunna påstå, att det bara är en tillfällig
kris, som drabbat jordbruket. Fastmera synes det ha blivit ett perma
nent tillstånd. Vi ha i fyra a fem år haft att dragas med dessa svårig
heter, och jag tror icke det finns någon, som kan skönja någon utsikt
till förbättring på naturlig väg. Inledaren har redan framhållit, att det
är överproduktion, som framkallat det låga prisläget på jordbrukspro
dukter. Han påstod visserligen i slutet av sitt föredrag, att för vårt
lands vidkommande hade detta icke egentligen visat sig på något annat
område än brödsädens, men man måste ju härvidlag även se på läget
i världen i dess helhet, och det förefaller, som om vi nu hade kommit
i den situationen, att vi i stället för de svårigheter, vi hade under krigs
åren att klara oss för brist, nu synes ha minst lika stora svårigheter
att klara oss för överflödet. Orsaken till jordbrukskrisen har man emel
lertid icke att söka enbart i överproduktion, utan vi få i denna liksom
i så många andra frågor gå tillbaka till världskriget och skola då finna,
att detta krig, som vände allting i världen upp och ned, också är den
egentliga orsaken till de svårigheter, som nu övergå världen.

Vi tala ju nu om att vi måste hjälpa jordbrukarna med stöd- och
ackordslån för att de icke skola nödgas frånträda sina jordbruksfastig
heter. Detta gäller givetvis i första hand dem, som just under efter
krigsåren skaffade sig sina jordbruk. Åven på den tiden måste det ju
ske en viss nyrekrytering i jordbruket liksom på andra områden: En
ung man, som hade funnit »vägen till eno pigo» ville gifta sig. Han
måste då ha något att leva på och köpte ett jordbruk. Med det prisläge,
som då rådde på jordbruksprodukter, trodde han sig icke riskera något
genom att betala två eller tre gånger så mycket för en gård som man
behövt göra före kriget.

Jag skall belysa denna sak med ett exempel. Vi hade i dag i jord
bruksutskottet att behandla en kungl. proposition, som gällde vissa
ackordsnedsättningar å de summor, som kronan betingat sig för vissa
försålda fastigheter, som såldes just under dessa efterkrigsår. I ett fall
gällde det en fastighet, som år 1919 hade varit värderad till 12,000 kronor
och som sålts för något över 22,000 kronor. Den var icke bebyggd, och
när köparen blev färdig med bebyggelsen, kostade det honom, bortsett
från hans eget arbete och skog för material till byggnaderna tagen å
gården, 29,000 kronor. Nu hade han förlorat allt vad han ägde och hade
13,000 kronor i skulder över tillgångar. Även om man nu naturligtvis
går med på att ge ackord, så måste det ändå sägas, att situationen för
denne man i fortsättningen är ganska hopplös.
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Jag menar alltså, att man måste taga hänsyn till de oerhörda omvälv
ningar av penningvärdet, som skett efter kriget, för att förstå, hur den
nuvarande situationen måste drabba dem, som inköpt sina fastigheter
till de priser, som gällde under de första efterkrigsåren, och även beta
lat lösöret i proportion härtill. Många av dessa ha naturligtvis redan
förlorat allt vad de ha och ha måst lämna sina gårdar, och för dem,
som ännu ha dem kvar, är situationen som sagt ganska hopplös.

Men även för de jordbrukare, som icke ha köpt sina gårdar just denna
tid utan något senare - vi kunna ju säga mellan 1923 och 1929 - är
situationen mycket svår. Det är nämligen att märka, att priset särskilt
på mindre jordbruksfastigheter ganska länge höll sig på en ganska
hög nivå. Åtminstone har det varit så i den landsända, där jag är
hemma, att prisläget sjunkit ofantligt sakta i jämförelse med produkt
priserna. Detta förhållande har berott därpå, som jag förut sade, att
det alltid måste ske en viss nyrekrytering i jordbruket. En ung man
och en ung kvinna, som bilda hjonelag, måste ha .något att leva på
och vilja gärna stanna kvar vid jorden, och då betala de dessa höga
priser för att få en gård.

Inom jordbruket är det nu också så, som även inledaren framhöll,
att trots de låga priserna på jordbruksprodukter, och trots att jordbru
ket icke bär sig, så kan man icke gärna minska produktionen. Jordbru
ket kan icke, såsom industrien lägga ned driften och hänvisa sin arbets
kraft till arbetslöshet. Bönderna måste hålla på att kämpa, så länge de
möjligtvis kunna hålla ut. Denna kamp liknar för närvarande mest att
»söka springa i kapp med sig själv». Man måste producera så mycket
som möjligt, vad som än betalas, och därför går icke heller produktions
kurvan ned, trots de dåliga priserna. I varje fall går det ganska sakta
såsom visat sig i fråga om fläskproduktionen, som trots oerhört låga
priser icke tycks tendera att sjunka särdeles mycket.

Det finns ju människor här i landet och förmodligen i hela världen,
som mena, att det är något mycket onaturligt med dessa hjälpåtgärder,
som man vidtagit. När man hörde inledaren tala om alla de åtgärder,
som redan vidtagits, känner man sig ju också nästan förkrossad. Men
om jag, som bor på det småländska höglandet och icke kan producera
vare sig sockerbetor eller brödsäd till avsalu, räknar efter vad jag fått,
sedan staten börjat med sina stödjande åtgärder, blir det fruktansvärt
litet. Jag har egentligen fått 300 a 400 kronor mindre inkomster på min
lilla gård än förut tack vare vissa stödåtgärder, men det är en historia
för sig, därför att jag säljer mjölk direkt till förbrukare. Även små
brukarna i gemen här i landet, som icke kunna odla betor och icke
spannmål till avsalu, befinna sig dock i ett ganska bedrövligt läge,
trots att jag villigt vill erkänna, att mjölkregleringen har varit en
verksam hjälp.

J ag ringde härom dagen hem, och min pojke talade då om att han
sålt några grisar, för vilka han fått 43 öre kilot levande vikt. Är det
någon som tror, att man kan producera fläsk för det priset~ Under åren
före kriget fick man flera år å rad närapå dubbla priset för svin, och
jag hörde egentligen icke då, att man på jordbrukarhåll precis talade
om att man då fick överdådigt bra betalt eller mer än man behövde.

Det var en jordbrukare från Värnamotrakten, som för några dagar



PRIS8TÖDJANDE ÅTGÄRDER BOM MEDEL MOT JORDBRUKSKRISEN 51

sedan bad att få tala med mig, just då vi höllo på i kammaren att disku
tera frågan om stödlånen. Han sade då, att nu tycks det vara alldeles
galet, ty bönderna gå till nazisterna allihop, eftersom intet av de nuva
rande politiska partierna kunnat hjälpa dem. Det var också just frågan
om fläskpriserna, som allra mest bekymrade honom. De små jordbru
karna ha i själva verket tröttnat på allt detta tal om stöd och hjälp.
De förstå det icke. De göra i stället den frågan: »Behöver landet oss
eller icke~ Landet kan ju icke låta oss svälta ihjäl, utan när vi nödgas
ge upp, får samhället ta hand om oss liksom om andra arbetslösa.» Jag
kan försäkra, att just dessa känslor behärska för närvarande hundra
tusentals bönder ute i landet.

Den ärade inledaren har alldeles rätt uti, att det också har sina risker
med de åtgärder, som vidtagas. Det förstår också jag. Jag hörde till
dem, som i det längsta ville tro, att en naturlig återhämtning ur krisen
var möjlig, men allt eftersom tiden gått har jag allt mer och mer nöd
gats upp!ge denilla tro, och va.rför~ Jo, j.ag trodde, ;att folket i detta land
skulle visa sig litet demokratiska. Jag trodde, att råvarupriser och
detaljpriser skulle följas åt, när priserna å jordbruksprodukter gingo
ned. Så har emellertid icke skett. Vad beror då detta på~ Ja, det är
mellanhänderna, säga somliga; fingo vi bara bort dessa glupska mel
lanhänder, skulle det nog gå bra. Ja, jag skulle för min del vilja säga,
att dessa glupska mellanhänder ha det vanligen icke mycket fetare nu
än de hade förut. De ha blivit för många, säger man, och det kan ju
hända, at.t de ha, men många trilla av pinn' ideligen, så att de bli nog
så småningom färre. Vi skola emellertid icke glömma bort, att butiks
hyrorna kosta exempelvis här i Stockholm två eller tre gånger så myc
ket som före kriget, biträdena bakom disken skola också ha dubbelt i
lön, transporterna kosta också mera o. s. v. undan för undan. Man skall
icke skylla allt på mellanhänderJia, utan den egentliga anledningen till
den nuvarande disproportionen mellan råvaru- och detaljpriser ligger
däri, att det icke skett någon anpassning på andra områden i fråga om
vad man begär för sitt arbete. Vi jordbrukare ha fått ta det pris, vi
kunna få, och ha sedan fått skrika oss till någon liten hjälp från staten,
men försök att på andra håll få ned priserna på samma sätt som skett
inom jordbruket! Nej, säger man, det vill eller kan vi icke vara med
om. Det är klart, att en sådan utjämningsprocess nedåt, som jag har
predikat om i många år, kostar något och kommer att svida, men den
skulle hjälpa såtillvida, att vi icke behövde skrika så mycket om att
få mer betalt för våra produkter, eftersom vi i så fall skulle kunna
byta till oss de varor, vi behöva, på ett någorlunda rimligt sätt. En av
huvudorsakerna till att jordbruket icke kan klara sig utan stöd och
hjälp är just, att man icke vill gå ned med priserna på andra håll.

Nu säger man kanske, att man kan gå med på att detta är riktigt,
men att det ingenting är att göra åt den saken. Det är nu en gång så,
att människor göra ingenting dylikt av fri vilja utan hålla igen så
l~nge som möjligt. Jag medger, att vi bönder nog äro anstuckna av
samma känslor, fastän vi av omständigheterna ha tvingats gå ned.

Nu menar jag emellertid, att som läget är och om vi vilja ha jord
bruket kvar och behålla folket vid jordbruket eller kanske till och
med ha dit mera folk, så är det alldeles klart, att man icke utan vidare
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kan säga, att jordbruket får klara sig självt. Tvärtom måste' vi såsom
medlemmar av samma familj söka klara ut, hur jordbrukarna skola
kunna på ett drägligt sätt ha sin trevnad i folkfamiljen. I så fall kan
man icke heller komma ifrån statsingripanden. Frågan är bara på vil
ket sätt det skall ske. Vi ha av inledaren hört, att man hittills försökt
bringa hjälp på många olika sätt. Jag vill ånyo understryka, att för
oss mindre jordbrukare är det emellertid endast mjölkregleringen, där
ingripandet hittills har givit något resultat.

Det har ju visat sig, att man icke har kunnat hjälpa jordbrukarna
bara genom att försöka höja priserna, utan man har också måst till
gripa stöd- och ackordslån såsom mera direkta åtgärder. Jag tror för
min del, och det torde också herr statsrådet och chefen för jordbruks
departementet vara på det klara med, att vi icke kunna fortsätta med
dessa lån, ty det är uppenbart, att man kan icke i längden uppehålla
en näring, som icke betalar sig, med statssubventioner. Den metoden
är för övrigt mycket deprimerande för jordbrukarna själva. Det 'blir
på samma sätt som med understödstagarandan på andra områden: jord
brukaren mister tilliten till sig själv. Vi jordbrukare vilja därför också
helst ha indirekt hjälp genom prishöjande åtgärder, helst som vi ha
på känn, att detta är en fullt rättmätig fordran. Att däremot få kon
tanta bidrag måste kännas bittert, så länge jordbrukaren har kvar
något av vad en jordbrukare bör ha, nämligen lusten att stå på egna
ben. När allt börjar brista, får man emellertid vara tacksam även för
en nådahjälp, men jag menar, att vi böra så snart som möjligt komma
ifrån dylikt.

Å andra sidan är jag fullt på det klara med att metoden med minimi
priser och garanterad statsinlösen måste man använda med försiktig
het. Vi ha ju redan sett, vart minimipriserna på brödsäd ha lett oss.
Inledaren ville visserligen betona, att det rätteligen var vår Herre, som
i stor utsträckning bar skulden till överproduktionen, och i viss ut
sträckning även jordbrllkarna, därför att de brukat så bra och därför
fått så stora skördar, men även om vi verkligen haft ett par mycket
goda skördeår, så tala ju ändå siffrorna för vårvetesarealen sitt tydliga
språk. Man har strävat efter att odla så mycket vete som möjligt, ty man
visste att även om man icke kunde sälja det, så var i alla fall staten
skyldig att ta hand om vad som blev över till vissa garanterade priser.

Jag opponerade mig visserligen icke, när denna fråga var före i riks
dagen - man får ju vara ganska försiktig i dessa tider - men jag
måste säga, att jag haft på känn, att i längden måste en sådan pris
politik- bli olycklig. För min del anser jag, att det främsta medel, som
statsmakterna ha att hjälpa jordbruket med, är att bevara landets mark
nad av livsmedel åt landets jordbrukare.. Det kravet är egentligen icke
något oblygt krav, ty i en tid, då hela världen suckar under arbetslöshet
och då man på alla håll och kanter försöker hindra import och i stället
dumpar på andra länder, är det uppenbart, att ett land sådant som vårt
måste vara med i denna lek och försöka utnyttja sin egen marknad.
Jag har många gånger, när det resonerats om denna sak, frågat veder
börande som varit av annan mening vad de velat göra i stället, men
jag har icke kunnat få något svar. Vi måste försöka att, som det heter
i krigarläran, »i första hand utnyttja krigsskådeplatsens tillgångar»,
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d. v. s. i första hand utnyttja det egna landets marknad för avsätt
ningen av jordbrukets produkter. Det gladde mig mycket, att inledaren
hade den uppfattningen, att denna marknad räcker länge framöver. Det
gör den nog också, om vi tillgripa vissa åtgärder, som kanske kunna
vara mycket obehagliga, åtminstone en del av dem, för att söka bereda
rum för vår fettvaruproduktion inom landet. Jag tror, att vi också
måste tillgripa andra medel för att hålla produktionen inom rimliga
gränser, vilket inledaren också var inne på, när han talade om att be
gränsa importen av kraftfoder.

Nu anses det ju nästan som en dödssynd, om man talar om att vi
jordbrukare böra producera mindre. Ja, i Amerika får man betalt för
att producera mindre. ,Jag vet icke, om det skulle vara så förfärligt syn
digt, om även vi begränsade produktionen i den mån man vet, att annars
kommer den ökade produktionen endast att leda till ytterligare pris
sänkning. Jag kan för min del icke se någon som helst förnuftig me
ning däri, att vi här i detta land skulle köpa foder utifrån för miljoner
och åter miljoner för att sedan dumpa våra produkter på världsmark
naden - vi sälja ju smör för närvarande till England för 90 öre och
1 krona kilot - bara för att ha det nöjet att ha en fabrikation av livs
medel här i landet.

I Danmark har man ju varit inne på massproduktionens väg under
många år, och underbart nog gick det bra ganska länge. För två eller
tre år sedan, då man även här i landet talade ganska friskt om, att vi
borde gå över från produktion av brödsäd till animalisk produktion,
var ett av de danska statsråden här uppe och framhöll just, hur utom
ordentligt bra det gått i 'D'anntark. Det h'ar emellertid B,adan' gått 8lämre,
och nu befInna sig' de d,anska jordbrukarn'a, som vi vetla, i ett fruktans
värt ekonomiskt betryck.

Å ven om det alltså 'är ganska sorgligt, att vi skola minska produk·
tionen efter allt det tal och all den uppmuntran, som vi ha fått av våra
föregångsmän om att öka produktionen, att frambringa två strån, där
det förut växt ett o. s. v., så måste vi nog gå just den vägen. J ag tror,
att det blir mycket svårt för många av vårt lands jordbrukare, som ha
satt en viss ära i att vara värst, då det gällt att producera såväl det
ena som det andra växtslaget och att komma upp till så höga mjölk..
siffror som möjligt. Vi skänka dessa all aktning, men jag vet, att det
har funnits och finns fortfarande många tiotusen jordbrukare, som känt
sig litet försiktigare för, och kanske icke fått så höga siffror för mjölk
avkiastn.ingen' eller så imp-onerande skö'rdar, m,en 8 '0m i 'alla fall ha kun:
niat med det lilla bondförnuft de ha räkna ut, att deras våg kanske
kunde vara lika säker. Inledaren påpekade ju också, att det icl{e är det
extensiva jordbruket utan fastmera det intensiva, som drabbats hårdast
av krisen.

Med vad jag nu sagt har jag icke velat rekommendera, att man skulle
bli en »dålig jordbrukare». Tvärtom! Jag menar, att vi måste försöka
inrikta oss på att producera på Sveriges jord så mycket som möjligt av
de fodermedel, som behövas för att framställa produkter, som fylla den
marknad, som vi kunna få. Genom att begränsa kraftfoderimporten och
genom att under sommartiden använda en nationell beteskultur tror jag,
att vi kunna komma ganska långt.
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Nu kan man ju mena, att det är ändå på det sättet, att om jordbruket
kunde anpassa sig på andra vägar och icke behövde skära ned produk
tionen i denna hårda tid, vore· det allra trevligast. Ja, visst vore det
bra, men jordbruket kan icke vara någon välgörenhetsinrättning åt vårt
folk. Jordbrukaren har rätt att kräva för sin produktion och för sitt
arbete ungefär jämförlig ersättning som inom andra jämförbara yrken,
och mera kräva vi icke heller. Jag är icke alls inställd på att vi skulle
försöka driva upp t. ex. konsumtionsmjölkens pris oerhört högt eller
något dylikt. Jag tror icke heller, att om vi försökte anpassa produk
tionen efter marknadsutrymmet, priserna komme att i avsevärd mån
kunna sägas vara oskäliga, även om vi för åtskilliga produkter skulle
kunna utfå ett högre pris. Det är uppenbart, att fläskproduktionen kan
icke fortsätta på det sätt, som nu sker, ty då skulle den så småningom
döda sig själv.

Det skulle kanske vara intressant att liksom den ärade inledaren ytter
ligare gå in på vad som kan göras i framtiden eller under den närmaste
tiden. Jag skall emellertid icke göra det. Jag skulle kunna tala om smör
och margarin, men det är så brännbart, att det törs jag icke här och
skall därför gå förbi den frågan.

Inledaren slutade med att uttala den förhoppningen för framtiden,
att vi ändå icke skulle låsa fast oss utan, när bättre tider ånyo infinna
sig, återgå till en friare marknad, och jag ber att på det livligaste få
instämma med honom i denna förhoppning, men jag tror icke, att denna
fria marknad kommer i brådrasket. Jag tror det icke, därför att innan
en sådan fri marknad kan tänkas komma, måste också marknaden på
andra områden frigöras. Det måste bli en frigörelse efter hela linjen.
Jag har varit inne på detta ämne förut, och jag skall därför icke gå
in på den saken ytterligare. Det måste som sagt bli ett lösgörande av
marknaden på alla områden, lönemarknaden icke minst.

Man löser i denna tid ingenting endels. Problemen hänga samman med
varandra, och tekniken och rationaliseringsraseriet ha skapat en ohej
dad brådska och nya problem, som vi icke ännu hunnit sätta oss in uti
på allvar. Det vore gott, om vi i förståelsens och samförståndets tecken
kunde lösa dem. Vi sitta ju alla i samma båt, och jag hoppas, att sven
ska folket skall förstå, att vi jordbrukare, även om vi, som man ofta
säger, skrika för mycket, dock icke skrika i onödan. Det borde i stället
uppfattas såsom en vädjan o~ att vi allesammans bättre böra förstå
varandra och i det tecknet segra över svårigheterna.
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Sammanträdet öppnaides av o·r,dfö;randen, som h.äls8Jde föreningens
gäst, Sir Josiah Stampf G. B. E!., Lond,on, välkommen med följande
anfö-ran,de:

Let me saya few worids in order to intr·oduce our guest of the eve
ning, Sir Josiah Stamp. In fact, an introduction is hardly necessary, .
for the few amongst us wh·o had not heard of ·Sir Josiah Stamp before
this have· .got .all s.orts infor.mation from the pap,ers of yesterday
afternoon an:d this morning. But I shoul,d like to uniderline wh:at
makes him p'articularly welcome to us in this plaee. Our S:ociety is
compos.eid of practical business people and officiaIs, with a fair sprink
ling .of arm-chair. economists, an;dits pTincipal o,bject is to blen1d the.se
sometimes discordant elements" so that they b-e a.ble to p'rofit by each
other's lights. Now, Sir J·osiah Stamp: ho,lids the enviable piosition o·f
h:aving the.m blenideid within Ihis own person, so that he· may be con
sidered a sort of comp,endium of 'our Society. He began activ·e life as
a civil servant, serving in many different capaGitie.s, each more im
portant than th·e pre.vious one; an,d the number of Royal Commissions,
Boards, Co·nferences, and Executives he has b'e,en serving upon sur
pass th,ose f,alling to the lot of most mortals. But gradually he passed
the bouD.'dary-line b'etween the Civil Service an,d the w·orld of busin,ess
- a line that is rath·er blurre.d to·,day, it is, true - an,d in later y·ears
he has b,een even better !rnown .as a business man. than a servant oJ
th,e State, hollding really som.e of the key positions of British bank
ing, industry, an,d transportation. But paralIeI to all this he has kept
up a running fire of books, pamphlets, review articles an,d lectures on
economics an,d statistics, such as only a professionaI economist is able
to p'r()duce. He has thus b·een able to b'ring his remarkable scholars'hip

5 - Nationalek. För, Föt'h, 1984.
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and theoretical training to bear upon practical tas:ks, anld, inversely,
his inside knowled·ge of .a,dministration and business u,pon econ'omics
and statistics. How hig'hly this has ·been appreciate,d may b,e seen
fr·om many signs, among others a number :of s,eparate doctor's ;degrees
which I tllink constitute something very like areoord. Anld quite
naturally so, for few Isorts of training a.nld insight are ias important
as this ,double equiplment. 1'his' is seen p.articularly in the man who
h'as been the prlototype of that faJ" t.oo small host., I mean, Walter
B:agehot, ,v,hose writings are .as fresIl lafter sixtY-Oidd yea.rs as if they
h.ald been written yester,day.

I now have a great pleasure in calling up·on ISir Jo·siah Stamp to
reald his p·ap!er upon

T~e Illfluence of Recent Events upon Monetary
Ideas in Britain.

Sir Josiah Stamp:

Mr. C'hairman, Ladies and Gentlemen,
I am certainly impresse!d, even at the outs:et, by the warmth and

cor:diality of your remarks a:bout me. I wonldered wheth,eT the right
p·erson hald come ·ovler to Stocl{holm when I h-ear,d you commenting,
and I a,m rather remin,dod b,y what you have sai,d of the story told
a.b;outS\ir John Lub·bock (.afterwards Lord Avebury) wh,o wrote
learned works on the life and h.abits Q:f ant'8 anld also books on b;ank
inge He was' .generally ref·erre,d to b'y the bankers. as »that great

. scientist» and by the s.cientists as »th,at gr·eat .banker». I am rather
afrai,d, if y·ou tested me out in the worlld 'of business aUld econ·omics,
you w·ould fintd som·ething of the Isame kind. I believe economists
re.gard me as a good business man, au,d my bu,sine,ss frienids consider
me a good economist. Howeiver, I ·am going to enj.oy, .as far as· I dare
for an .hour, the warm light :of a,ppreciation y.ou. have P'ut upon me
- because. I 8hall nee'd it all.

I have to Ideal with a rather »rep'ulsive» isu:bject, anld yet one of
great urgency, an!d my ·ob'ject is to try to trace O,ut, if I can, at an
early tStage, how f.a.r recent eve,nt.s are moving men's minids in the
realm of theory, ,anid to see the new development, or if :a new front
is b.eing taken by th~e different schools oJ t'h·ou.ght. It woul,d be very
strange inideHd if any body .of theory remainHd unaffected by the
extraordillary events of the last ten years. 'One has o,nly to go hack,
,ve will say, to the year in which Keynes produced his book cal1ed
»A Tract on Monetary Reform» .anJd to examina. the state o,f tho·ught
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at that time. Keynes quite daringly' came .out in favour olf internal
price stability even if the price paid f,or it were th;ose fluctuations in
international exchange w.hich might affect th·e City -of Lon!don in its
financial dealing,s anld in its interna.tional tra,de; b·ut he Idefinitely
stood up f.or the management of the internai currency, even in the
light of international tra,de and fin.a.ncial rHquireme.nts, .and so threw
a good ,deal of ldoubt up·on the necessity oJ a metallic basis for the
currency at all.

That was the finst book in our C'ountry written b·ya first-rate
author, definitely challenging the existin.g order. It is, as a propa
gan-da for what wa.s form,erly called the tabular standard, ·very good.

·Keyne.s hald a few followers from the academic spIhere - n obJody,
inJdeed, of any -account in the b'usiness world; and all the banking
world lined up against the p'ossibility ,of doing at all the things h,e
wante:d. First of all, there wa.s sceplticism as to whether the p.rice
level haJd anything to Ido with prosperity and adversity, second,
whether is was possible in any way to »ir,on out» 'or flatten. out the rise
and f.all, the fluctu,ations, in the traide cycle; and, thirdly, came the
practical difficulties of w,orking it without the instantane-ous operation
to which gol,d lent itself, b,y watching an ind-ex number, ;and,of actual'ly
controlling the mark·et of creldit and investment. The,re' w,as gro,w
in,g up, at the time, a b.ody of doctrine, led by Hawtrey, on the more
sen,sitive control o.f the existing system of market rate fluctuations,
and the intelligent use of the b:ank rate. Hawtrey's contribution waS',
that the tra,de cycle- was primarily, almost entirely, in his ViHW, :a
monetary ph·enomenon, and that by the e'xercise -of the8e tw·o engines
(the ban.k rate anld the amountof credit available) - the quantity o,f
money y·ou put in the shop window and the p:ric,e you p·ut up'on it 
operating in various ways through the mechanism o·f trade, it would
enruble the peaks and depre,ssions of the trad,e cycle to be fl.atte.ned out.

Hawtrey was in the forefront of those who took this view, Pigou
afterwar1ds writing an,d agreeing that a good ideal was br:ought about
b·y the mech,anics Q·f mo·ney, b,ut quite as muoh by the collective
ps.ychology an,d misjuldgment, or overju,dgment, oJ business men as
a whole; anld »puttin.g figures on it», as o,ur American frien!ds woul!d
say, about 50/50 for monetaryanid for other causes. One ought to think
more of the simple positiv·ns then held. You were either for the gold
stan·dard or against it. You either believeid in a manage,d currency, or
,vere, vvllat is now callHd, a »harid-shelleJd g,old bug», meaning that yo·u
w.ante,d to go back to the golid stan,dard and let it work automatically
in the way it ,did before the war. People hUJd not then idiscovere;d that
before the war it w·as not so much ,a g-old stand:ard, as we un:derstand
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it, as a sterling standaI'!d.. Theyhad 'also still to be made alive to
other cbanges which ha1d:come on the scene, whic.h ·hald been actually
evolved by circumstances or assesseld in import.ance sine-e that date.

". I remember writi:p.g a review in the Statistical J ourn~l of Keynes'
Tract, in· which l· said that, unimp,eachable as the the.ory may be, he
overestimated the present state of human intelligence, and that the
psychology of the mass played .so important a p,a.rt in the velocity of
credit an·d ill'oney that the m'ost perfect mechanism might fail to
work~' I. could not picture t.hat. the b·ank rate of the day might be
settled ev~ry week by Hawtrey an,d the G.overn.or p'oring over an
~n,dex number. We have learned a g·ood deal about in,dex numbers in
ten years. We h,ave learn,ed - and that was a most significant dis
eovery - that you could. express the fluctuations by bringing to
gether all the commodities in a single ind·ex an,d 'obliterating t'heir
jn,dividual types, getting ri,d of the p'al~ticular things that were affect
~ng the special deman!d and supply in diff·erent commodities. That
was a great aidvance, to be able ~o put into one figure all those multi~

tu'dinous facts and causes.. But we have ha,d to unlearn all that, and
discover that .b'e-hin,d th~s unit. Q,f app'arent simplicity of the index

. number may lie many co·nflicting forces, .e.g. a single banking total
of. dep·osits in which there ,are several velocities, long term dep·osits
moving in one direction an,d sho·rt term in another, all cancelling ~ach

other. So, in ind·ex numbers we fin,d it is n'8'cessary to divide into
various. classes an,d p,articularly those goods used in international
trade and those use.d only in domestic tra,de, and to fortify them by
other in,dices. I doubt if Keynes' book, »A Tract on Mone,tary Reform»,
could have been so simply. written as it was then if we had realiseid
the number of perils in looking on index numbers as single totals.
With this simple line-up o·f tho,ught, we h.ald the State wanting to go
back to the gold stan'~ard without any hesitation, at the earliest
p·ossible moment, the full gold stan:dar,d, an,d that at parity, waiting
for the sterling value to go up to its old parity Otf the dollar of 4,86,
eagerly waiting for that time, not realising what risk that leap might
be. Other, more 'far-seeing people like Keynes, withone or t,vo s.up
porters, including myself, were maintaining that the worl/d ,vas not
re8Jdy. There was a third, wh.at I should call, the heterodox p,arty
- writers like Majo·r Douglas an,d Kitson an,d others - with very
fanciful th·eories on finance and cre-dit.

We fin.d when we examine the situation to-,day tll.at the »spr-e.ald» of
thought, instea;d of being just this simple array, is now grade,d out
over a ,vide range of theoretical an,d practical attitudes. In 1924-25
we had a lon.g period of varying exchange rates an,d they had led the
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City in particular to want to go ba.ck to 'a fixed ratio to gnId and to
the gold standar!d on t'he old lines. It was not then app-reciate-d ,vhat
woul,d happen if we went back to gol,d on a wro·ng parity and by. t.hat
I mean a parity out ·of un!derlying relation to our priee level. You
rememb·er we hruda small committee set up to see whether it was
po:ssible to go back, and they e,stimate:d the little leap, that had to be
talren b,etween the then rate of exeh.ange and 4.86 and said we' could
do it. But t:hey w,ere not aware -of the extent to which t/he p'8ychology
of the move was already influencing the exchange rates and over
valuing the poun,d. They undere.stimated aIso, or did 'not see at all,
w.hat mig:ht be the effect upon a country like England., wit.h its very
fixed ildeas on wages and costs, -of a continual downward drive of th·e
internatiollaI price level and a continual appreciation of goJd prices.
Th·ey, I think, di,d not appreciate the effects ,of large capital move
ments of gold combined wit1h mercantilistie view,s of tariffs an1d the
payment of debtS'. N·or do I think they fully åp·preciated what would
be the effect of amistake in the ti~e O~ error' in returning to the gold
stan,dard upon export trades th.at were alre.ady in difficulties. I re- .
rnember, just bef.ore I went to the Banlr of E,ngland and therefore had
a position of gre-ater free:dom an;d less resp·Q,nsibility, writin,g 'sevaral
letters to the »Ti.mes», prot.esting against linking to gold nntil Ame
rica hald defined her position in regard to' accumulation of large gold
reserves. I pointed out that p.ayment of debts to America, the ulti
m.ate residual recip,ient of reparations, aIso being collecte,d entirely
in' gold b,ecau.se tariffs kept ,out ·goods, wonltd' lead to America dictat
ing thevalue of goId by heing a,bIe to use it to the full extent or tuck
it away·.an:d not use it at all. '

Afterwar,ds, when we actu·ally went back to th,e g.old standard,
'trouble b-roke out in the eoal industry: owners wanted to make it affect
the wage lev'el anld the miners ,did·not. The Gov·ernment appointed an
emergency committee to report on the c'uu,ses of dispute un!der ån appro·
priate act of Parliament. Lor,d Macmillan, ,a tradesunion leader and
nlyself ~rere a kinid <if »shock» committee, expected to settIe the point
in four or five ,days. I ,saw quite clearly three or four months after
we had gone on the gol'd standarid, that the protective cons.equences
were having a blad effect. At the ne,v exchange level an old foreign
curre.ncy price abroad turned itself into a smaller amou'nt of sterling
and· that was not enough to p·ay the ölid rate of wag.es. While the cause
was being sought b'y my colleagues in various ways; I wrote.a memo
randum placing the re:sponsibility fairly and squarfdy up,on the return
to gold - and very severe treat~eIit .1 got in the pre.ss, and the Chan
cellor 'of the Exchequer, Mr. WinstonOhurehill, .was op'enly -dis~
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pleased, but as a matter of fact he q~ite. a.grees with m·e no'w. The
newspap·ers callHd it a baJd trick to play, to go a.nld cry ,down the gold
standarid antd in th.at way, b,ut I hald been p'ut in a position of respon
sibility t.o s·ay wh.at I thoug.ht was t.he cause, an,dfelt ·bound to give
my opinion. Subsequent event·s have malde my remarks- a common
place. When we once went back to the gold stan,dar'd, obviously no
one wante,d to come o.ff. We allrealised wh,at a shock it would be to
Britain's worLd finance position, the positio'n ,of the City; the eonse
quences m,ost drea;ded were those of a kin,d of unlimited inflation, so
that most -of the instructed comments that were passe!d at the time
when we eame o,ff rela.ted to the risk of that type of inflation that had
taken place in such countries as G.ermany anld France when they
,,:,ere un,der .a special kind of p·ressure, - Germany for reparations
and France for en,ormous post-war liabilities anid s.heer inability to
tax herself sufficiently to make a balanced bu,dg,et. There !has a.lways
been a s·ort of feeling in England (I d,o not know if it exists in S·we/den
as weIl) that anything that rai,ses the price level is intrinsically im
moral, anything that can be calle!d' inflation is something rather bad;
but anything that deflates may be indeed unfortunate but is a much
ffiore »moral» thing. N.ow we have inventeid a new world called »Tefla
tion» ; that kind of inflation which unldoes t.he baJd work o·f ideflatio,n
we call reflatio~, an/d th,at w·as rather moreresp,ectable; ·b,ut among the
»hard-shelle,d gold bugs» in the Oity even th.at was· ba!d,an,d the only
policy that was virtuous was a constant downw.a.r,d tren,d of prices.

British thought hlas no·w gone away Jrom th,at, h,owever. At the
present time t.here is an official policy o·f returning' to the gol.d stan
da~d at the p'rop,er time an,d unider the proper coniditions. Now that
w·or!d »proper» is a little se,ed plot in itself. From it may spring all
kinds of plants anld won·drou,s flower:s. In bot.h cases anld if we probe
what p-eople mean b·y it we get a large pr.oblem. Th·e.re are people ,vho
think most of the »pTioper time» an!d others wh,o Ido not bother so much
about th.at but think only of »prop:er conditionS'»; an·d the phrase
»p'r,op·er time an,d prop'er con,dition.s» involves a very large p,art of
monetary theory t,o-lday. TheTe are some people who say »No gol,d
stanidarid at .all». Others woul'd attach themselves here an,d now to an
intern.ation.al stan,dard. Others again say »Combin.e a nationa.l stan
dard \\rith an international standar,d, an,d get on as weIl ·as you can».

But I want you to look at the c.entralor official p·arty. First of all
there is the older section, who want the gol,d stan,dar,d as S0011 ·as
p,ossible, and the ID,oment they see th,at we are at a p,arity ,vith, say,
th-e d·ollar for a reasonable lengthof time, without that p:arity being
coaxe,d or up·helld ,by exch,ange equalisation accounts, they woul,d say
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»Now is the tim,e; we are alongside so let ns get on ·boa:vd as quickly
as possible». They ·are the p'eople in the City wh.o think predominantly
of international exchange stability anld t;he imp·orta.nce of th,e sterling
bills in foreign trade. They would say that while t.he sterlin.g bill has
helid its own ina remarka'ble way anld has shown itself a tougher
customer than p'eople thought p'ossible, still the faet remains they feel
l~ss c-omfortable about it until it has a promis:e attached to it with ·a
basis in gold. They think t.he parity must be a »proper» .one. vVhat do
they mean by pr'Op'er~ They woulid fear, I thinl{, a repetition ,of 1925.
If the exchange had been forced down by speculation OT anticipiation.
anld Idild n,ot repre'Sent some mov'ement ,of costs th.ey a.re sufiicielltly
instructe:d by experience to be very wary. But as: soon a·s tlley are
.agree,d that this figur'e is sufficiently stable they woul,d go back to
the gold standarid and I am quite sure from talking with them that
they have a sentimental affection. for the old p,arity, anld nothing
w,oulld delight th'em ,betteT t.h-an th,at 4,86 to the Idoilar wtoulld last suffi..
ciently long for them to sn.atch at it. There was a 'feeling when the
dolla.r w·as at 3,50 th.at there was S'omething un-British about it affect
ing o'ur prestige. We all kno,w ·of course n.ow, that with the U. S. A.
off t.he full gol'd stan,dar,d if we bot.h inflate or reflate our price levels
we might be at 4,86 as bef'ore, and yet both have a totally (different
p1osition in relation to g·olld. We m.ig,ht 'reach anacci,dental p,arity,
hut I sincerely ho,p·e we are not attracte·d by an accident of that kind,
because it woulid b'e nothing more than an ,acci,dent.

N,ow that i.s what I might oall the development of the iideas of the
old party. The party h.as g,ot as far .as that, but t'heol,d gang have
thrown out »wings» on either side. The leiss eager wing consists of
Mr. McKenna ,an1d the economists g,en·erally. Th·ey say t,he prop!er
p,arity is one which s-ets up no strains in foreign trade through pricff'
level comparison,s,. It does not discourage our exports., but it Idoes not
use force or exp·and or »hot.h.ouse» ,our exports 8'0 as t.o cause other
p'eople to retaliate:. It is imp,oriant thai it sets up n·o unldue strams
on foreign tra,de, otherwise there mi,ght be trollble. D:o not let us try
to sn.atc.h some a~dvantageagainstthe dollar or the franc in the im
mediate exch,ange, because this is a fool's paraidise. Th.ere woulid sure
ly be retaliation·. Do not make the mistake ,of ha,ving it force,d to'o far
ag:ainst us, but Ido not try to snatch an rudvantage.

There is alstill stricter school to whichSir Henry Strakosch b'e
longs, w,hich says the proper parity is not merely one that is st.able
~nd can be held, even ,vithou.t exeh.ange equalisation accounts - and
it ilS not even a parity of international tralde. It is one in which our
own price level is »comfortable», w·hich enables all p·arts of our eco--
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n.o~ic machine to work at maximum efficiency; which does not un
duly favour labour rewards, or debenture rewards. »Å price level in
'which we are comfortable.» It is o,f special importance in anindivi
dualistic, capitalistic state, that profits S'hould be made with reason
'able ease an,d th.at capital should get a reasonable reward. Neither
labour nor capital should be st.arved,oth,erwise the whole ooonomic
body is punishe,d. So they consider t!he ·p-rice leveIoptimum must be
g:ot first, f.or that is the real thing thatmatters, having reg,ard to the
<fixity of our wage structure in the past. First of all g:et a price level
that does justice to all p;ast co:ntracts,and promises to all comfort and
easy working f.or the future. Let each coluntry find out that domestic
price level, when the p'arity of t:hat cou.ntry can be determined iripur
chasing goods. Tih.at is the currency equivalent we want, they Bay,
and there can be· no other lasting p:arity.

This view is gaining ground eve'ry day. Get your »comfortable»
price level in each country, fin,d a given quantity of g,oods oJf inter
national significance, the currency in cash that purehas-es it gives the
equation b·etween them, an,d also a known relation to gold between
them. How shall we know when fuat blessed day aJ.'rives~Ho,vdo we
know when trade is good~ say the critics. We never realise that we
are in a boom until we are t.hrolugh it. »Man never is», s·aid our po,et
Pop·e, »but always to be blessHd». An,d we shall always be p·ostponing
until next year, because we think that if prop·er this year it will be
more proper next year, anid by· that time the other country ·may be
improper or 'out of the prop1er,- and so the sceptics say this· is .all too
difficult. So much for the proper time.

'The »proper con:ditions» are very mU0h more complicate,darud there
are a great many people who say that as long as a p.arity is reason
ably good our price structure will a1dapt itself· to it in one way or
anot.her. The great thing is to go b-ack un,der proper c()<n:ditions, be
cause if we go black at 50, 60 or 70 per cent ,of golid with·out them it
will b·e just the same, an,d international con:ditions·of trade will make
peoplehoard goltd. We ahall be no bettar off from the lassons of ·the
past. They ,declare that wh.at m.atters is not p1arity, b·ut conditions. So
the more conservative, or shall I say the more radieal, section, want
the »rules of th'8 game» (as they call them) written out afresh. »What
are the unescapeable minimum conlditions under which international
trade and gOlid movements can be worked ~ Please set them o·ut and
we shall then see whether governments and central b.anks can work
them.»

Has allybody drawn up thQ,se rules -of the game' It is whispered
that they were drawn up at B·asle last year .and that the central banks
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put down ·a number otf d·efinite maxims, things they thou.ght essential
.and which should be wiatche!d 'by those controlling and re·gulating
credit. It is sai,d that after considerable difficulty the.se rules were
ag~ee,d to. Like so many formulae in international fields, one word
,vhich app.ears to combine o,pinio,n has, wh·en y·ou get to use it in
practice, quite different interpretations. For one wo'rd m.ay not really
mean th,e s·ame thing, to two nations or to two clatS8e's of interests.
: I am not going to tell you wh,at these rules are. But I will set down

some o,f my own with comments, gatherHd from talking to economists
and the central banke.rs, as to how the gold standard w'orks. The gold
standard is ·a balancing or equilibratin,g mechanism. It just works,
or it does not; and it dep,ends o,n the freedom of inter-action of the
parts in its operation in the different countries concerned. First, as
gold reserves increas,e and are taken from one co·untry to another so

there should be increas'e or IdecT'ease in the structure of credit; and the
immobiIity of reserves in th·e ordinary way does ,somethiIig to defeat
th·e op·eratio'nof the g,olld staIlJdard and may cause tremen,dous' defla~
tion. Seconidly, golld should ·be treate,d as far as possi'ble as a balancing
item only to offset the effects olf intern,ational trade a.nd shoulJd not be
treate.d as an object of worship by itself. Thirdly, where there arle
large debts ·due in one direction continuously, they shoul,d ,as far ,as
p,ossible either be s·afely reinvesteJd in the country from whic!h they
are due, or, better still, taken in excess imports. They certainly ·went
as exports in the first place' and they ought to be ultimately returned
as imports, so th,at gol,d must not be taken as b,ya sipho,n into a counr
try, sucked-in by the pressing for the sums due but preventing them
by a tariff from coming in in goods. The fourth point is that as far as
possible there shoulid b,e'concerte,d credit expansion'an:d, re,duction in
the different countries, because international investment an,d trade is
so sensitive as between one country and 'another. Fifth, there must be
reasonable flexibility i~ costs.,. a,nd when in response t.o larger ,or
smaller ,golid reserv,es the crHdit structure i.s altere,d ,and prices go up
or down, there shoul,d Ibe corresponding change in money casts in
order :to keep their real vaLue steadier. The nations, have to realise
that the gOlid standaTId may confer great benefits b·ut it also entails
tremenidous responsib,ility.

We may consi,der these rules country by country. The first p'oint on
creldit expansion is very rep·ugn,ant indeed to French modes of
t.hoJught.We say the French do not play by the rule's ,of the game.
But the French say the British do not play the .rules of the game
because we do not follow the fifth about re,duced cos;ts·. We do not
allow any flexibility in industrial costa and wages, and they s.ay »You
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do not allow that rule to operate in your country and therefoTe th
g·olld stand.ard b're.aks down.» Then American i,dea:s .ab'out taking ,deb,t
in goods certainly 'h,ave yet to be develop'e,d a long way. How can w
therefo,reensure that th-ese rules will be equ,ally {)ibslerveid b,y all p1ar

ties~ The banktng an;d the state view tends to be that the attemp
shoulJd soon be made and that w,e sh,all have to learn b'y p;ainfu
experience.

No one wants to get back to the g'olld stanidard and then be throwI
off ,again. 1\1y view is that mutual consultation by the central bankE
an,d even the governments ,at Basle" remains the most importan1
single factor in this questionan,d possibly even in civilisation. It is
essentiai that it ShOillld be ()rut of the diplomatic fielldand th,at every
time a eonversation take!s place the newspapers sho,ul,d not be full o;f
it, pulling it up by its TQotS. Thes,e conveTsations shoul,d take pla,ce
nat.urally, regularly, in Q'r,der to allow full anld unfettereld deliberation.

I remain an imp.enitent supporter, ,as I w,as a progenitor in the
y,oung Report, of the Bank !for International Settlements at Basle,
anld even tho,ugh all our hopes have not been realised it i.s essentiai
that the cOlnversations,,' -free and unre-stric.ted, sh,oulld g,o on.

But it is equally important that new public opinion shoultd be
creat.eld. Where are the essentiai features of a return to the gol,d stan.
darld being analysed and dis'cussed as to t.heir possibilit.y~ JUISt amo,ng
a few. But they ought to b'e laild out for all th-e instruct,e1d opinion o,f
the chief countries of the w,orld to examine, to b:e subjected to the
clos'est examination 'b,efore we make the attempt to r,eturn. Those in
Britain who are against the old subservience to g:olid, ask wh,eth,er a
thing so fortuitouls as th,e quan.tity ,of golld that is mineld from th,e
ground can p'ossibly be correct .an,d declare t.h.at Ull,der this' regime
deflation is inevitable o'wing to hoariding tendencies. Even if one
Government alone h'oards the mischief i.s dOtne, and we s'hall never be

l

all curetd of this vice. at o,nce. The secoInid reasoD., th,ey woulid say, is
that some of the nations are still mercantilistie .at heart, anld will try
just as ba,dly as 200 years ,ago to get the balance 'of trade due in golid.
The thirld because if we try to get concerte.d ,action, t.he pla.ce will be like
the p.ace ,of a cycling club, the p,a.ce of the slowest. member. So the pa,ce
of improvement for a numberof nations getting toget.her is the pace
of the most backwa.rld and that ma.y be very s10'w in,deed. The fourth is,
that there is .an inevitable ,diminishing ratio Q·f golld p,r,oduction which
must leaJd to a slow p1assing downwar,d of the p,rice level an,d th.at we
know is uneconomic under a c.apitali.stic regime. The fifth reason
relates to the superior imp,ortance of the internai p'rice level. The. last
reason: Ido not idelude yo'urself that if you Jha"v-e a goltd stan,darld' it
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will not want man.a.ging - it ,vill want j-ust as much man.aging as a
manageid currency.

Ma.ny who are fora continued 8.Jdvance on this subj.ect start off by
being fat.alistic. rrhey sa.y hunidr,edis oJ thou.sands of years a.go the
,vorld rega.rlde,d g·ol,d with reverenee anld people cannot be purged o,f
that idea. I am inclined to agree that, however much you might think
man.ageid currency is ,desirable, in t.he p,resent state o,f the world we
have to pass through two ·or three generations with a managed cur
rency having a golden handle. It is a concession to the frailty of the
'present stage ·of h,uman psych·ology, anld i.s a natural thing: People
like the feel of gold, they feel more secureand the worlid will not be. .

rerudy for many generations toa.ban,d·on it.
Ultimately you get down to the whims of governments. E,ven cen

tr.al banks hear wh.at Prime Minist,ers say. Even cent.ral banks in. every
country ~re not always free from the inJluence of governments. Now,
can you trust a governm,ent o·f any kind wh,en it is really »up· against
it»~ Sooner or later it is sai,d they will f'all tiO the use of the 'printin,g
press. But golld hrus a firm hol,d anld they cannot go against figures
without telling barefaced lies.. So long as their p'arty failings are
what they are, it is far better to h.ave an imperfect controi than none
at all.

Th·en it is sai,d that management is not possible really, because in
dex figures are uncertain. Nobody is agreed which p'articular inidex
figure shoulid be ch,osen, aJlld wh.at is mo,re, th'H figure is always too
late in the ,day for .action on it; we ·are al,vays» wfter the fair». The thing
has h ap'penHd, ·and what we w,anted to cheek OT controi iS' always a
f01rtnight ,or a mOlnth oLd when y,ou g,et it. How mueh better woul,d it
be to ,act with the inst.antaneous effect of the blank rate depeI!dent on
golid. They say, too, it isa bugb·ear that there is not eno,ugh gold,
there i.s plenty. The shortage of gOil,d is a thing you can p,ostpone for
a long time. We have to learll to expanid it like a telescopic rod with a
g·oLd hanldle. What is more ar,e f.ailures in the s,ystem oJ information.
Let the central banks know, if no one else is to know, the exact ~one
tary p,osition in ·our financial centres -a.nld they will pull in before
there is danger. Let them h,ave greater statistical knowledge of total
amounts ·due an1d t.he periods for which they are ,due an:d h.ave some
contro,l over the ,direction of investm·ent. But Ido not 1et them move
large quantities of credit ,at the whim ·of inldivildu:als totally against
the trade streamof exp,ort an,d im·p,ort ba.lances. Let there be m·ore
central information and controi o,f such ill,atters.

I,deas are 'developing on the ap,propriat.e tren,d of prices - how they
ou·ght to change, if th.ey must ch:ange. There ,are those who s,ay th,at
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-the p,ast behaviour of pTices for very long periodS is a thing that
should be continue,d. It has beoen' g,oing on for centuries. A gra~ual

ris-e in the p·rice leve! is good because it ,aets as a stimulant to enter
prise. It cheats the old creidito'rs inideeid, but it doas not cheat them
until they are lo·ng Idead. So when we read that centuries .ago a -sheep
cost 31d an,d now costs 3 or 4 poundsi, we g.athe,r that the future 'Will
cheat the present in the same way, throug1h the secular rise in pricHs,
due to current business g.ains being a stronger fo~rce than the dead
hand of the lender. B,ut now the contention is: let UB have a price
level that gO'M slowly lower, so as to k,eep step with impro'ved pro
ductivity of industry and thu'S give fixed money wag:esl the b'enefit of
improveid productivity. That, we are no,w tol!d, is the p~['.op'er course
for in'diustry.

Another section consider the matter is quite mathem,atical; that a
given money claim sh,oulld h·ave t.he same quota of national p,hysical
capital as before, the s.ame aliquolt proportion. If I have. a mortgage
on a house of cf.1,OOO for 30 years, ought th'at 'mortgage o,n redemption
to purchase more or less than tO-Jday~ The answer is th'at the thou~&and

poun'ds shoul,d have the same ratio in thirty year-s in p'urch.asirig
good.s to the total quantity ,of goods as it ·now has. You can work that
out. I cannot!

There is a general feeling th,at Hawtrey's theory about the ready
response of the mathematical machine hals receiv·ed a severe check anld
tlhat th,e idea t.hat one can say we shoulid like 100',000 more' people to
be employed an1d' increase our trade, so we will put the b'ank rate
down to 3 % or 3 % % and it will act precisely anid automatically, or
the idea that you buy or sell s.ecurities to ,a 0e.rtain amount anld that
,vill have a mechanical effect is simply not now believed by anYbody.
Hawtrey b,elieves something like that; and to the criticism th.at the
movement o'f the money rate has faile,d to act in America, his answer
is that you have been too cowaridly in your met.h,od - all you want
is more or illlore p'ersistent action. If it is saild that the Fe,deral Re
serve B,oard in March to July 19312 p'umpe,d more new money into the
mechanism than was ever known before, Hawtrey declares they di,d
not do it for long enough. He does nOit ,app1reciate, in my j u:dgment,
the impossibility o,f relying o'n st.opping arun b,y putting up the b:ank
rate anld that if confide'nee is fffiding the fact that y,ou p·ut the b'ank
rate up may make confi,dence ebb away all the quicker. The propeller
of a vessel is made with certain resisting formulae to operate in
its proper medium of water, and if p,ut in air it will »race», while if
p'ut in treacle it will do s,omething quite different from itsallotted
task. So there is h,ardly an ec.onomic principle which, if taken in
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extreme con,ditions, does not »stand on its 'hea,d». Thus the failure of
the Federal Reserve B,oard's economic policy is influencing people-'s
minds against the extrem,er version,s of Hawtrey's views. Let ns sup
pose ,ve coul,d work on a'n even keel an!d be all ,operating once again
with normal p,sychology. It is possible then that H.a,wtrey's doctrines
may be much truer than for th,e la.st few years. Otherwise I do not
kn10w how the economic machine ean ultimately be m'anaged. The
mere fact th.at these tests have faile~d in the past in exceptional COfi

·ditions must not fill us with p'essimism for ·or1dinary conditions.
Th·ere is now a disposition to treat Keynes' Tract on Mon.etary Re·

fo·rm an,d 11is Theory of Money with greater ser iousn.ess, hut still
great diffic-ultYin using it as a practical gui,de. Ho:w, we are ask61d,
is Mr. Governor N,orman to kno,w wh·en savings 'an,d investments
are e9.u,al' ~h)e ,doctrine about p'ublic works - here I hope I am not
getting into Iocal difficulties - an,d unb,alancing budgets, that
Keynes has put forwar,d an,d to which I have ,given qualified o'r dis
criminating support, I believe to he mechanically correct, but p!sych,o
logically dou·btful ,an,d risky. The trruth is t1hat ,a thing is safe in the
fiel1d of credit so long as p'eople believe it is safe. The moment p'eople
b-eliev,e it is unsafe, thren it become8 unsafe. If it is supp,osHd that you
unba:.la,nce ,a budget purposely, public opinion r,eg,ar1ds YOIU ,as a PTO~

digal son, an,d p,eople kn'ow then of oourse you have »done the wrong
thing»., an,d you willloseby that as mluch as yo'u may gain by the act
itself. B,ut if you can only convince p'eople that it is not only eco
nomically correct, but need not cause psychologica.l alarm, the idea
can certainly work. H,as n,ot Roosevelt succee,ded i~ doing thiat~ What
kind of panic or loss of confidence has there bee.n b'ecause he proposes
to unb'alance the b,uödget for public ,vorks~

It is ~ecessary fOir success that intern:ationally too that view should
be taken. For it is n,ot a bit of good unbalancing o'ur bu1dget un!d con
vincing our ·own people, if France o.r America -slay: »Look at En.glan,d,
h'ow shocking, let's get out of s.terling!» There is the story tolid of the
FreIl:chman who was approaching an Englishman's hous'e anld was
nervous of a dog barking at him. The E,nglishman said: »D:o you
know the 'English proverb: Barking dogs do ntote bite'» The Fr,ench
man said: »That',s all right. I know ze proverb, anld' you know ze pro
verb, but ze qllestion is., idoes ze d·og kno·,v ze proverb~»

T'here are certain recent developments in connection with I{eynes's
doctrine, p'articularly his advocacy ,of a managed currency ,distinct
from gold. I{eynes h,as still been arguing this theoretically but I do
not think he wou1d ble op'p'os-ed to going back to golld on the right
eon'ditions. But he is a p'rop'het ahead of his age.. J. H. Jones ·of Leeds;,
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one o,f the most trenchant ·anld informed eomme:ntators that we have~

has recently subjected the managed currency Idistinct from gold to a
very searching analysis in,deed, from which it is quite possib1le that
as a practical proposition it cannot 8urvive. Jone:s starts off b·y the
common view that credit policy can {}nly c:orrect fluctu:ations that
h:ave occurred from other causes ,anld that therefore the ,appearance
o,f a beautifully manage,d currenc'y ean never :b,e more than the edge of
a saw. Or it is like a sheepIdog keeping reb·ellious s,heep in the mid,dle
of the roa,d an,d not a very exp1ert sheep:dog at th,at. He thinks- that the
3Jdvantages of ma..naging currency comp'ared with managing go,ld are
grostSly exaggerate,d, the tdifficulties ·of run,ning a gol,d stanidarid very
exaggerated, and that prop·er stability or balance of piroduction is
,vanteld by both parties. Fo'r that a certain cre,dit p'olicy is necess.ary,
hut it may not reveal the str:ains- un,der1ying; simply because you
,hlave got aleveI pTice you may think all is' wlel1, but you are. actually
hi,ding a real inldustrial disequilibrium. There JOines is inflllence,d to
some Hxtent by the Austrian sch,ool.

Analysis is n,ow being malde of th.e apipiar.ent succ,ess of the F,ederal
Reserve Board in keeping their prices stabile from 192:5 to 1928. It w~s
not a real suecess, b,ut actu.ally gr,oss inflation, becauls.e the real level
of prices owing to the savin·g on industrial costs o~l;ght to have been
downwarids. So price level management ma.y not be really showing
up strains as it ought to Ido, and the success oJ the FHderal Reserve
BIoarid in keeping up p·rices may have 'only hee-n because the particular
American policy Idild not meet the truer requirem·ents o!f p,r,odl1ction.

Jones asks whether it is desir;able as w,elI as practical. He denies
that in,dustrial st.a.b1ility is b,est gaine!d by purely priee stability. He
uses the very criticism that I put into my review:of Keyn·es's Tract 12
years aga that there was a certain rhythm that was probably the
optimum point of pl~log'res.s., anld if y'ou ,desitroy it then you may not g·et
the maximum .a.mo·unt out ,of the machinery. Keynes rejoined then
that there were aIways ,eeonomic acci,dents', b,ald harvests, etc. anld
they would introduce quite enough variety with·out botJhering to p,ut
in artificial variations of management.

Jones's fourth point is on the question o,f practicability. I am going,
he says, to ,divide Englan,d into t,vo pa.rts. SUPPolse y,ou ·go on with
this idea when you have the North of En'glan,d t,horo.ughly depresse,d
and the South in a ,different inidustriaI state altogether, you oug:ht to
have diviided it into two parts. (An~d as he iS'a Welshman,. he says:
I shall want a separa.te biank rate for Wales 1) Otherwise yiou will sti
mulate th·e wrong priees anld you are not getting hold of the right
en,d ·of the economic machine at all. The significant difficulties be-
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tweennations are economic. An i!dentical policy ils not possible. One
c,ountry is sufficiently far aidvanced to want 2 %, another requires
5 %. Although t.h,ey are inte,reonn,ected the,y ar!e not in an ildentical
stage. T,hey are inteTconnecte,~ like th,e w'aves of the sea, but sorne
portions are up anid some down. He saYls that Keynes's ideal of an
international scheme with local variations is not work,able, becaus-e
do as you like, if yo,u h,ave two or t.hree rates of interest or Idifferen,ces
of profitability in ,different c,ountries you will get capital movements
and you will then have to have diff'erent or conflicting monetary
p'olicies.

What I am anxiousabout to-day is not that we s.houl'd h:ave a fur
the.r close ex.amination of what I may call 11h,e possibilities of a
managed currency but, that we shoul;d certainly .have an internatio
nal examin,ation ()if the real or consequential features of the gold
standarid unider new conditions.

I ought to ,devote a m-om.ent ·or two to t,he hetero:dox schools, to
those WllO ,are not w'orking on the accept8ld first principles of econo
mios. The Douglas credit scheme a.nld th·e sCJheme,s of Kit,son aUld
Hiattersley are gaining ground .at a tremendous p-ace in popular
thought. Robertson ,h·as devoted space to showing the economic falla
cies o-f the Douglas sch-eme. But a recent writer ina composite b,ook
by ten econ-omists ,an,d edited by Oole giv,e,s the best refutation and
analysis of these scheme8. The ec,on·omists have be-en conte,nt to sneer
anld leav,e it at that-, so that meanwhile the, i,deas 'have gained cnrrency
in all cil'cles, an,d particularly in labour circles.

Their funldamental ,asp,ect is th'at with a given a.mount oJ money
the costs 'of production of go'olds is ,disp-erse'd in wages anld others and
only a portion oJ the total costs gets into the han,ds of consumers who
are pr;epare,d to b;uy the ,gOOM, so that there is never in the hanids of
th,e consumers sufficient money to !buy the goods produceid anld it is
only bya,d!ditional cr,editJS th,at the goods can be distrib·uted.

This ignores th:e fact that t.here -are :always intermediate processes
being pai,d for an,d it is not merely t.he question Q-f buying the total
finished product, for Jr,ou have always the »rol1 Up'» of all the inteT
m,ediate stages.

The heteroldox views are genera:lly fromen,gineers. I know in a
minute when I see ,diagrams that the writer is -a.n engineer turned
economist. Tl1e' economists h,ave too much ignored the tremen,d-ou:s
plausibility anid the won-derful public attractiveness -of the Douglas
an,d the Kitso-n schem.es.
~he final im.pression I w,oulld put to you is first that there is a slow

ly ,broadening conception of the uniderlying ,difficulties in the fiel'ds
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of· future management 'of gold, and its alternatives, s,econd that t~e

number of opponents of a return to g,olid ,are getting fewer, hut all
are discussing it in a much more .a.ca,demic way, and thirld that all
lines of thought are converging towar~ no r·eturn to g·old until the
»pr-oper time» and the »prop·er conditions» are reache'd.
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Sekreteraren i Sltatens arb,etslöshetskommission G.. H.. Nordström in
ledide ,aftonens idiskuss,io,n IDJe,d ett fö'redrag om

Aktuell arbetslöshet och arbetslöshetspolitik.

När Erik Gustaf Geijer 1839 skrerv sin'a namnkunnig1a ,artiklar i fat
tigvåridsfråg,an, trodde sig Iden nyomvän,de ,optimisten, kunna tolka sin
tids te,cken så, »att» - som han uttryckte sig - »icke i någon tild
flerfaldigare utväg:ar till arbetsfö-rtjänst fö,r var och en, som vill
arb'eta, funnits än just i Iden nuvarande», d. v. s. i den svenska indus,
tri'alismens gryningstild. Nära på jämt ett århundrade liggel'l mellan
·dessa ocr!d av vår måihänida djupsinnigaste sociale tänkare och Jdagens
v,erklig'h·et. Meld sin intuitiv:a klarsynthet så.g Geijer tidigare ån de
flesta maskin:kult.ure,ns mö,jligheter till obegräns~,dp,~oduktivitet,men
'lltan stöid av någon längre tids erfarenh1et av Idet ID,ode:rn,a, produk
tionssättets sociala o,ch ekonomiska verkning.ar klillde han föga ana,
,att utvec.klingen skulle le,da till nuti,dens p:arrudoxala situation, där
väg.a,r,na till ~egelb,un!d'ell1 arbetsförtjänst syn~,s 'bli allt trängre, j.u
.mera möjligheterna till materiell beho:vstäckning ökas. Ty detta är
,deln aktuella situ·ationens kännemärke, hos 0'S8 liksom ö,vier allt i värl
den-. Vilk,a Ide verkliga ors:akerna till detta sakernas tillstånid må v-ara
':skall icke här utre:das, :då Idet kan vara en ö,verflö1dsgårning att ö,ka de
re,da~_ tusen och en havererrude hypotesernas antal. Däremot åter
_k·ommer jag längr'e fram till frågan lom ,ors:akerna till den' arbetslös-
het, som vi hos oss hla att br,ott.as med. Någon annan arbeislö;shet än
·den direkt oförvållaide skall jag icke heller bringa ,p'å tal i det föl
j lande, -eftersom Idet en,dast är ,d-enn,a, som i princip är föremål för
samhällets hjälp,verks:amhet.

,6 - Nationalek. För. Förh. 1934.
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F. ö. gäller Idet väl om våra arbetslösa som om deras olyckskamra
ter i Amerika, att, såsom Roosevelt i sin »Looking forwards» uttalat,
90 % av dem bragts i sitt nÖ'dläg'e ,utan leget förvållande. Då det själv
fallet är uteslutet att kunn:a under e.n timmes exp1os.e uttö'mma hela
sanningen om Iden aktuella arbetslösh'eten o'ch arb,etslös,hetspolitiken
i vårt land, måste jag b,e1gränsa mig till att anföra några representa
tiva 'sifferuppgifter om bäggedera. J ag nö,dg,as följaktligen bortsIe
fråll åtskilliga sildoT ,av arb:etslö,S'heltsproblemet, som eljest förtjäna!de
att närmare skärskåJdias.

Unider hela dien tid arbetslöshetS'kommissilonen haft att svara för
statistiken över antalet hjälpsö1kande arbetslösa, ha arbetslöshetens
toppsiffror årligen kunnat inregistreras unider månadeirna !december
-jan·u.ari, un1dantag.andle1s några få g:åilger. D'en högsta arbetslöshets
siffra, som llittills någonsin antecknats, 'hänför sig till läget Iden 31
januari 19H3 elIter 189,225. Arbetslösheten hwde intill ,dess un;der ett par
år hållit på ,att stiga måna,d för mån.a!d, men k'u:1min,ationssiffran b,e
tecknaide ingalunida samti'digt ma:ximu,m av .relativ stegring. Den punk
ten hade passerats långt tidigare. Egentligen har arbietglösheten i vårt
lan,d än:d,a, se!dan i början på 1933 vis:at relativ tillbrakagång. Jämför
man nämligen ,dennas procentuella ö,kning r;ers.p. mins.kning i förhål
lanide till arbetslö,sheten:s volym un,der IDrotsvaran,de månader närm,ast
föregåen,de år, kan fastställas ett sedan ,dess' oavbrrutet relativt tillbiaka
vil{.au!de. Den ,färSikaste siffra om arbetsffisheten i vårt laurd, som före
ligger, är emellertiid ,dien, vilken i d.aganmälts till chefen för social
dep,artemientet, nämligen 100,345, avseende ställningen vid ID'ånwds
sl{iftet m·ars-april i år. Av dessa 160,000 arbetslö'sa voro c:a 60,000
hemm'ahörande i stäldern·a och följaktligen 100,000 i landskommu
nerna, vilk,et innebär, att arbetslösheten nu liksom un,der Iden stor.a
;deflationskrisen åren 1921-23 trycker hår!da.r:e på l.an!dS'b·yg,den än
i städerna. Klientelet är för närva.rande sammansatt på sådant &ättt

att familjeförsörjare och ungka.rlar väg'a precis jämnt, till skill-
nad från ställningen viid 1920-talets b,ö,rj,an, då familjeförsörj,arl1.a.
v/oro åts,killigt flera 'än ungkarlarna. Det är giv~etvis ungidomsarbet.s
lösheten som reflekteras i Idenna övervikt lör icke-familjeförsörjarn:a..

Arbetslösheten har unider nuvarande kris v,arit utbre·d·d över prak
tiskt taget hela lanidet, men m.an }{an ,dock ganska ty,dligt peka ut
'vissa typiska rar;betsl,örShetseentra. Starkast a.ccentuera,d har ,arbetslös
heten framträtt ino'm två rayone-r, nämligen dels norrlandslänen, ',dels
Göteborgs och Bohus samt Blekinge län. Bla.nd norrlandslänen ha
bålde inidustri- 'och jor,dbruks- samt srk·ogskommuner ha1ft känning av
svårigh'eterna och i :det sy,dliga och sy!dvästliga lä,net huvudsakligen
steninrdustrisocknarna. Arbetslös.hetsbil,dHn fö,reter emel1ertild i N·orr-·
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lan·d ga,nska 8kiftan!de drag, som även växlat un!deJ;olika delar av
året såsom en följld av länens Idelvis olikartade struktur. S'ålunda har
exemp1elvis arbetslösheten inom Jämtlanids oeh Västerbottens lä.n
mes.ta;dels gjort sig gällande blanid skogens f.olk, IDHdan den indu
striella arhetslösheten där, med undantag för vissa utsatt.a orter, varit
tämligoen lin,drig. Det bör kanske på tal om skogsb.yg,dernas a.rbets
m,arkn3Jd tillägg,as, att arbetslösh-eten i stora delar av VärmlaIlJds och
Kopparbergs län llaft ungef.är samma karaktär oeh omfattrnng som i
Norrlan:d. Inom Göt.eb,orgs och Bohus samt Blekin'ge lä,n ha !däremot
besvärligheterna slå gott som uteslut.andJe dra!b'bat stenindustriens
befolkning. Det är inte möjligt ·a.tt g,e en fö,reställning om hu.r arb·ets
löshetstrycket verka.t p'å landets olil{a delar utan att taga statistikens
siffror till lljälp, vilka jag dock skall söka reducera till det minsta
möjliga. Vild årsskiftet 19133--1934 "\Tooro i genomsnitt 3,24 % av inv:å
narna i ,de konim,uner, som ,då stodo i rapportfö,rb1indelse IDe,d arb'ets
löshetskomm.issionen, hjälp:sökan'de a.rbetslö!sa. Då dessa k·ornmuners
samla'de invån,areantal utgjor;de omkring 9/10 av !h'ela rikets, toride
man kunna anse :den nåmn~da siffran --Ao. 3,24 % - representera ett slags
arbets'löshetsmedeltal för riket. Vis.serligenhar sedan dess någ()n· fö!r
s:kjutning int.rätt men dock ej av n.atur att behöva rubba omdömet.
Denn,a mHdelt.alssiffra b:ö-r sålunda vara ett lämpligt jämfö'relsetal vid
skärskå,dandlet av arbetslöshetsläget i landet..

Den melst p,ressande situat.ionen 'h,ar un·der senast.e år 'obetingat före
leg.at i norrlandslän,en 'OCll härvid kommer främst Västernorrlands
län i b'etraktanide illHd en genomsnittlig arbetslöshetssiffra på 6,04 %
eller ungefär Idub;belt så stor som den för riket g:enomsnittliga. När
mast i ordning'en följer N,orrbottens län med 5,2 %. Arbetslöshets
situationen i län.ens olika kommuner ,har emellerti!d varierat högst
bety,dligt. Så t.. ex. ha ett par socknar att uppvisa en arb,etslöshet ,av
hart när fabulös 10mfattning såsom t. ex. Alnö sågve.rkssocken i Väs
ter,norrlands län me.d 17,5 % arbetslösa, ett p'ar blan,da.de s:kogs- och
in!dustrisocknar som Torsåker ;och Styrnäs i samIll,a län med v,a.r,dera
15,8 % arb,etslö;sa av respektive socknars hela befolkning. Erinrar man
sig ,dessutom, att o'fta stöTre ,delen av Ide arbetslösa u.tgjo:rts av familje
fö.rsö'rjare, h,a d,e av arbetslöshetens följidverkningar ,drabb,ade kom
munerna i själva ve-rl{et h:aft en procentuellt myc~et större arbetslösr
het, än vald ,de nyss anfö'rda siffrorna uttry'cka. Även för No,rrbottens
län äro arb.etslöshetssiffrorna hÖlga. I spetsen kommer h'är Töre med
11,3 % oeh Nederkalix med 10,6 %, två kommuner, vilka liksom ett par
an'dr:a ännu icke syn.as ha hämtat sig :efter Iden storin,dustriella kra.
sehe,n i ö,versta NorTlan:d för omkrin,g ett årtion,de s·e:dan.

Arbetslöshetens andra huvu1dce,ntrum utgöres .slOm l1YSS nämnldes av
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Göteborgs oeh B,ohus Slamt Bleking1e län, v,areslt man under både
mång.a och lång'a år h,aft .att 'b·ära verkningarna .av lågko'njmikturen
inom g.atstensin,dustrien. Här möter den kommun, som unider den nu
varanide krisen kan upp'visa riksreko:rdet i fråga om arbetslöshet,
nämligen Malmö'ns socken i det bohuslänsk.a kust!bandet, som den 31
december 193'3 :ha'de 406 anmä1da arbetslösa på ;ett invånarantal av
1,381, eller 29,4 %, alltså i det närmaste tio gånger riksm,edeltalet.
Ingen som helst ändring har s-edan dess 'inträffat i k:ommunens läge.
Även vild ·senaste måna,dsskifte var nämligen a.rbetslöshetssiffran
exakt densamma som förut på en man när.

Att arbetslösheten även i övriga bohuslänsk'a kommuner var b'e-
tydanide vid sen·aste årsskifte å!dagalägga ,dessa procenttal:

Lommelanid .. . . . . . . .. 23,1 %
Näsinge- 22,s »

Brastad 22,6 »
Br·o 19,4 »

Blekingekommunerna ha likaled!8S se:da.n länge 'haft Idet b,ekym,mer
samt, ehuru ,arbetslösheten där relativt sett varit mindre än i ide sämst
ställda Bohusläns-kommunerna. I Sturkö socken n;ära Karlskrona
Vioro dock vild senaste å.rsski,ftet 19,5 % utav hela kommunens invåna.re
arbetslösa och i Iden närbelägna socknen Tjurkö var siffr.an 17,7 %.
Jämväl i de8Sa kommuner har ställning,en icke unidergått någ·on
egentlig förbättring unider Iden gångna vintern.

Det finns emellerti,d å ,an,dr,a sidan delar ·av lan!det, som måste an81es
ha i stort sett försk·onats från arbet.slö,shetens gi,ssel. Det gäller exem
pelvis o'm :de bå.g:ge smålän1dska länen, Jönköpings o'0h Kronobergs- län,
vidare. om de utp'räglrude j.or,dbrukslänen Kristiansta'ds, ÄlvsboTgs oeh
Skaraborgs län, där de arbetslöSias antal i mång,a socknar endast varit
5 a 10 man, och någ·ot egentligt arbetslöslhetsv,~oblemföljaktligen icke
existerat. In'om alla ,des.sa län har en viss förhättring inträtt Ull'd:er
den gångna vinterns lop'p..Speciellt gäller ,detta för Norrlan·dslän,en
på grun1d utav de omfattande iSkogsavverkningar, som !där ägt rum,
och som, vald N,orrbotten angår, varit större än kanske någonsin
ti,digare.

Liksom arbetslöshleten gått som en farsot ö,veralla rikets län, har
den också berört praktiskt ta.get ,alla yrken. Hårldast ha svårigheterna
nu såsom tillfören,e drablb,a,t grovarbet.arna. Deh.a pr.aktiskt taget
under h·ela krisen utgjort minst c:a 30 % ,av klientelet. Jämför man
.ställningen nu ,och för ett år s'edan, :d. v. s. mars 1933, visar sig arbet.s
lösheten h,a i ·övrigt väsentligen gått ut öiVer personalen inom skogs
hUIshåIlning, byggnads;yerksamhet, träv,aruindustri, j'Ord'bruk, st·en-
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in,dustri samt mekanisl{ verkstrudsin,dustri, yrkena härvid angivna
efter .arbetslöshetens storle,ksoTidning. Arbets,lölsheten ihar emellertid
på ett år sjunkit tillbaka inom alla desIsa yrken, om hänsyn tages till
de absoluta siffrorna, och alldeles särskilt kraftigt för skogsarbetar
gruppen, där minskningen uppgått till ungefär 15,000 man, rä,knat
från arbetslöls'hetens kul.minationspu.nkt i a.priI1933 till biottenläget i
febru·ari 1934. Det bör ,dock hållas i minnet, att man här h.ar att gö,ra
med vårt lan;ds stö-rst.a säsongarbetargrupp:, som unde,r goda vintrar
birukat svällta ut till att omfatta än,da bortåt 200,000 man förut.om den
tillfällig'a arbetskr:aften från j.or1dbrllket. Relativt sett ha eIlJdast skogs
bruket och Iden mek'aniS'ka v:errostadsinldus:trin företett minskad arb'ets
löshet som ,därtill för verkstäJderna \r.arit ganska 'obetydlig. En relativ
ökning är att anteckna för j:ordbruk och steninidustri. D·å nu arb,ets
löshetenJS totala nodgång lln!der tiden mars 193H.-mars 19M utgö!r c:·a
26,000 personer, varav huvu,dp;arten f.aller p'å de här nyss nämnda
huvu,dkateg·orierna, är det ty,dligt, att om !också förbåttringen på
,arb'etsmarkna,den sträckt sig över nästan h·eIa yrl{Hsskalan, lättnaden
likväl än så länge v,arit relativt obetYldlig. D'et är vanskligt at.t av
göra, ,om den blygsamnla återhämtningen bör tillskrivas. ett be,gyn
Diande omslag i konjunktu,rerna, ,eller om den ,allenast utgör verkan
av s:äs·ongfakt()rernas spel eller är frukten av statens olik'a slags
hjälp.aktioner. Påt.agligt är un,der .alla förhållaniden, att en direkt
S'äsongfö'rb'ättring kUUllat förmärkas nu vild våre.ns inträde såsom
e~emp-elvis för tegel-, cement- och kalkin,dustr in. Det framgår viida.re
av kommunernas rapporter till arbetslösh·etskJommissionen, att m·an
ute i byg,derna räkn.ar me.d växal1:de utkomstmöjligheter på flera ar
betsområ'd:en, så snart v'åren på allv:ar gjort sitt inträ'de, så:8'om vid
vissa vägföret.ag, ihamn.ar,na, på betfälten i södra Sverige o. s. v.
Huvudintresset knyter sig dock till.frågan, huruviida oeh i vilken om
fattning en beståend:e lättnad kan vara ett emotse inom Ide av krisen
mest kä.nnbart betunga:de näringsgrenarna, d. v. s. jordbruket, skog.g
och flottningsiarbetet samt b,yggna1dsverksamheten. Mod'eTnä.ringen
toride 80m vanligt komma att suga till sig åtskillig arbetskraft, så
s.nart vårb,ruket på allvar satts igång, men som b·ekant strä:var man
äve,n blanid jor,dbrukarna e,fte-r att så myck'et som möjligt reda sig
m·ed gåridens eget folk utan lejd ,arbetskra,ft, och maskiniseringen har
även här gjort sitt inträ,de, om hittills olckså med mindre styrka än
inom in,dustrin. Och det ka.nske viktigaste av. allt, som ju eg·entligen
endast är en annalll silda av vald Siom re/dan sagts: jordbruket befinner
sig i ett krisläge oeh utgö,r numera icke den st,ora reservoar, som är
mäktig att ,absorbera industrins ö,versk,ott av .arbetskr,aft såsom fallet
var unider åren efter vä.rldskrigets slut, då den häftig·a deflationS-
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krisen kunde så enaståen,de snabbt öveTvinnas Ibland annat just på
grund av j,or1dbruk8näring·ens i stort Siett gynnsamma läge.

Vinterns skogsavverk.ningssäsong är nu praktiskt taget avsl~tald.

UnIder normala förhållanden skulle flottningsarbeten.a taga viid i bör
jan på maj och bereda arbetsmöjligheter åt dem, som lämnat sko
garna. Hittills synlig.a u.ppgifter ty,da på :att Jlottnings.arb,etena ocks.å
sk10la bli ganska ,omfattan,de. Det är Hmellerti,d en öpp'e,n .fråg·a, om
dessa arbeten även viid relativt normalldrift skola erbjuda arbetstill
fällen i sådan utsträ.c1rning, att Ide förslå åt alla entledigad·e slkogs
arbetare. TeIlJdensen synes nämligen på sina håll gå i Iden riktningen,
att arbetet utlämnas p'å entreprenad åt jordbrukarna, som ju för när
varande äro minst lika angelägna att komma över arbetsförtjänster
som skogsarbet.arna. Konkurrensen om ar1betlstillfällena intensifieras
följaktliglen allt mera mellan sk,og'en8 och j,oTldens folk. Här up,prul1ar
sig ett arb'etsmarkn,adsproblem ,av socialt allvarlig inn,ebö,rd. Diess
verkning'ar återsp'eglas redan i Ide aktu,ella arbetslö,shetssiffrorna. An
talet arbetslösa skogsarbetare har nämligen på en enlda målla,d nu i
vinter, d. v. s. från febrl1ari till mars ölkats med/omkring 3,500, m-ed.an;
som förut betonats, flertalet andra yrken visa sjunkan!de arbetslös
hetssiffror. Det har tydligen gått 'därhån, att skogisarbetarna, så snart
de komma tillbaka från skogarna, omedelb:a.rtanmäla sig såsom hjälp
sökande hos ,arbetslöshetskommitteerna. Fråg,ar man efter förkla
ringen härtill, räcker det inte meid att hänvisa till fenomenet s.åsom
ett typiskt utslag av un,derstödJSt.agaran,da.. Att dylil{t icke förekom
fö,r något ,decennium tillb,aka ber,or inte en·dast idärpå, att idet ,då inte
fanns några ,aktiv.aarbetslö,sh,etskommitteer inom flertalet soclrnar i
skogszonerna. På Iden ti!den kunde skogsar(bet.ar,ua under Iden :del av
året, ,då de icke ha,de sysselsättning i skogarna, ännu falla tillbaka på
de under skogisarbetet intjänta kontanterna, som, tr;ot.s sin kn,appl1et,
dock räckte till att 'hålla ställni.ngen flytan!de un,dHr perioderna mel
lan arbetet i skogen, vild flottlederna och i j'oridb:ruket. Nu åter igen
h,a de flesta på grun!d utav den lån.gvariga Idepressionen inom jord
bruk 'och s~ogshantering i stor utsträ.ckning' al,drig ·h:aft någ'on in
k'omst p'å mellansäsongerna, och ,då stå för ,dem ofta en:dast två ut
vägar öppna, nämligen ,att gå till ar'b:etslöshetslro,mmitteerna eller
fattigvården. Då läget fö,r Iden norrländska industrin emellertid på
,den senaste tiden avs,evärt förbättrats, synes sannolikt, att Ide speciella
svårigheter, som skog·sarbetarna f. n. ha att kämp:a meld, skola mins
kas eller upphö-ra., når den fria ,arbetsmarknadens ,förhållan!den året
om komma att gest.alta :sig för1del,aktigare ·än under Ide gångna lrris
åren.

.Byggnadskonfliktens avveckling i vintras utlö1ste på många håll i
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landet förh·oppning.ar om ett snabbt up\ptSving för b·yggn.a,dsvroduk
tionen, men Ide röster, som varnaide mot alltför överidTiven optimism,
ha .fått rätt, ty även om b,yggn.aldsverksamheten här o'Ch var i lan!det
börjat komm,a i gång, så h,ar Iden väntaide 'haussen uteblivit. Fr.åga är
väl, om Iden privata, sp'ekulativa byggna!dsiVerksamheten ä.nnu på
åtskillig ti,d skall åtminstone i ide större. stäiderna få luft uTIIder ving'
arna. Däremot synes troligt, att statenls bety,dan,de. a.nslag för b·ygg
na;dspT·oduktiva ändamål skola åstaldkomrna e,n förbättra)d hyggnwds
konjunktur på lanidsb;yg,den g·enom Ide därstädes igångsatta bosta:dS'
förbättringisar1beteu,a, bidragen till kommunala bere!dskapsarbeten
o. ·s. v.

Å ven vid en snab,bteckning av ,det aktuella ,arb·ets:löshetsläget
får icke förbises ett betydelsefullt moment, s,om ,dock ofta lämnas
å Si,do, nämligen det in·om vissa indu:strier tillämpa:de systemet med
ransonera,d .arbetstiid. Så är exempelvis fö·r närvaranlde f.allet inom en
del av den mekani.ska verksta!dsindustrin, tän'dsiicksin,dustrin och
tildvis även in,om trä.masseiIlJdustrin. D:essas arbetare äro icke arbets
lösa i teknisk mening och erhålla ing-en som helsIt hjälp· av staten,
men den enskilides trångmål är o.fta no·g lika besvära.nide som .de.ras,
vilka lyfta sitt fulla dagunlderstö1d ellHr ha· årslång syss.elsättning vid
det allmännas arb·eten.

Men bilden av dagens läge p'å arbetsmarknalden har onekligen även
sina ljuspunkter. Det arb:etas för fullt exempelvis vild järnverken oeh
in·om textilinldustri.n, idär m·an till sto,r Idel har kro/nans depreciering
att tacka fö,r den rå,dande llögkonjunkturen. Arets hittills p,u'blicer,ade
h.ande.1sst.atistisk·a Idata h,a ju också vittnat om flertalet exp'ortin,du
s.triers JÖT,delaktig:a p'osition.

Icke förty måste man vild ett begrunid'an!de av den aktuella situa
tion·en hålla i sikte det ,ovedersägliga faktu·m, att 'Ti !dock hava en
.arbetslö·shetsstock på 160,000 p,ersoner, vilket ju måste 'betraktas Siom
en socialt oro3n,de företeelse. Även om vi nu kommit därhän, att en
ökning av numerären, i v,art fall för Iden närmaste ti,den, knap,p.ast är
att b·efara oC'h en relativ minskning är påvi.sb·ar, står det likväl f a.st,
att re.gressen sker utomor,dentligt lång~samt trots Iden återhämtning,
som kommit till synes i näringslivet oeh trolts att staten.s hjålp,aktio:
ner ,delvis lagts efter linjer, som bort leda till en avsevärld neidgång i
k,ommunernas till arbetsilö,shetskommiSisio'nen inrapporter.a,de upp
gifter om den lokala arbetslös,hetens storlek. Det är inte mi.n mening
att här sök.a ge- rl'åg,ot uttömm.an,de svar p'å Iden intrikat.a frågan om
den nuvarande arbetslösh,eteIlB ·orsaker. Det finns så många bålde nära
till h.an,ds liggande fÖrklari.ngar {)rch säda;na, som t.arva en djupare
analys. Jag sk.all viid mitt fö-rsök till frågans \belysan,de helt lämna å
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si,do Ide argument, som bruka vara mes!t gångbara i den dagspolitiska
debatten" för att i stället tag.a vara på ett p,ar synp'unkter, vilka ofta
skjut.as å sido av ,dem, som icke under direkt tjänsteutövning behö'va
pläg,a dagsumg.änge me,d arbetslöshetsstatistiken.

Man kan med skäl fråga sig, om de av mig i dert föreg.åen'de m'e,d
dela,de uppgiftern,a om arbetslöshetens omfattnin,g i lanidet giva ett
rättvisanIde uttryck fö,r ,det faktiska läget, om siff'rorna till äventyrs
äro för höga eller för låga. Att själva p-rimärmaterialet från de 1,500
kommunerna S'kall vara 'behäftat med brister ligger ju i s.akens natur.
De grövsta felen lbli~a emellertild borteliminer3Jde, inn,an siffror-na
komma till använ1dning. Då det un,derstunuom g'öTes gällan,de,att det
är den partiella omläggningen av ,den svenska arb,etslö,sJ1etsp,olitiken,
som ,avspeglar sig i de 'p,å senaste året st.arkt ö'ka,de och alltjämt sto'ra
arbet,slöshetssiffro,rna, skall däro'm icke sägas mera, än att det knap
past synes möjligt att ,obj,ektivt fastslå detta såsom ett faktum, ehuru
det är självklart, att en mera g,eneröst bedriven arhetslö,shetsp'olitik
är ägnaid att under ,alla förhållanden locka :fram flera ,aspiranter på
det allmännas bistånd, än om den'n;a po,litik leJdes i restriktiv ,anida.
Och' när man talar om den stora ,anmälningsfrekve:nsen blan,d de
arrbetslösa, bör man också ihåg'komma me1dalj-ens anldra sida, näm
ligen att många arbetslösa, s.peciellt blan1d de fackligt organisera!de,
underlåta att anmäla sig hos a,rbetslöshetskommitteern~.Nyorie,nt.e
ringen i vår arbetslösheltspolitik härlelder ,sig som b:ekant från o,ch
med den 1 juli 1933. Från den ti,dpu,nkten boride sålunida Iden verkliga
stegringen av de hjälpsökanide:s antal h,a inträtt. DIeitta är jämväl i viss
män fallet inom de kommuner, vilka sedan gammalt stått i rap'port
förbin!delse mejd k,ommissionen. Dåremot kan någ,on nämnvär,d steg
ring av antalet hjälpsö,kan,de arbetslösa icke inregistreras blanid de
l{ommuner, som efter den 1 juli 19'33 sökt 'anknytning till ,arbetslös
hetS'k1ommissionen i .avsikt att tillvaratag:a de ökaide möjlighe~erna

till statligt bistån,d. Ostri:digt är n.ämligen, att ,den, största ökninge:n
arbetslösa bland Ide må,nga nytillkomn'a kommun·erna är att anteckna
fö,r år 1931, då lågkonjunkturen på ,allvar börj,alde sätta in hos oss,
me,da,n däremot ö,kningen un,der 1932 'endast var h'älften så stor som
unider 1931 oc:h att den un,decr.- 1933 ytterligare något minS'kat. För 1934
kan man över huvu1d inte ens tala om någ:ot tillskott av kliente,r från
nyrappo:rterande kommuner. D,en nya arbetslös.hets'politilre,ns verk
ning:ar toride där,emot röja sig i en ökad benägenhet hos kommunerna
att tillgodogör:a sig de nya förmåne-rna. Antalet nyrapporteran1de
]rommuner .har nämligen stigit oavlåtligt än,da från 1930. Redan under
1931 bö·r-j.ade 183 ny.a kommuner att igångsätta månafdsrapportering
till kommissio,n-en. 193'2 tillkommo ytterligare 230 och 19'3-3 244 k'om-
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muner, och därmed var k'ulmen nåJdd. Man toride alltgå kunna med
visst fog säga, att det mera är kommune.rna än de arbetslösa, 80m

un,der de senaste åren eftertraktat statens hjälp·, vilket väl ,närmast
har sin grund i att arbetslö,shetens långvarighet och ,de uppoffringar
från de arbetan,de medborg:arnas sida, som den fÖTt me!d sig, börj:at ut
torka källorna till kommunernas ekonomiska välstånd. I sitt beträng
dia -läge ha Ide då inte sett sig någo'n annan råd än att ty sig till staten
såsom hjälp1aren i llö,den och icke bara i nÖ1den, utan äv,en ,därfö,r, att
statens Ira1ssa stått öppen för alla kommuner, SOID meld åberopan,de av
arbet.slö,shet av någ·ot så när rimlig storlek, v'8!lat slätta igång arbeten.
D'et blir 'anledning att något ,dröja vild Iden saken p·å tal om ,de stats
kommunala reservarb,etena. För övrigt har det p!å sina håll blivit ett
ltommunalt intresse att driva upp :arb:etslöshet,ssiffroTn,a för att med
dessa såsom argument söka avvinna arb,etslöshetskommissionen stör
sta mö,jlig·a hj'älp. Man har vant sig vid att kommission;en i allmänhet
måste pruta på b:egär,da platse.r, såväl till arbete som un,deristö,d, och
då har man velat genom framvisanide av hö:ga aribetslös,hetssiffror söka
få ut :den hjälp, som ungefär sv.arat mot den, man ·ansett vara den ,be
hövliga. Då .vilda.re de fö,rhöj,da sta.t8bi,dragen till viss.a hjälpgrenar
även influeras ·av ~rbetslös'hetssiffrans storlek, ha k·ommunerna givet
vis icke hyst något direkt intres.se fÖT att ·få ned denn,a. Det sätt, varpå
k,ommunernas arbetslöshetspolitik skötes, har naturligtvis oekså bi
dragit till att loclra fram eller avskräcka mer eller min!dre hjälp
behövanide .arbetslösa. I ett avseen,de synes den nya arb-etslöshets
politisk.a aeran o,tvivelaktigt h,a hjälpt till att direkt framskapa ö,kade
arbetslöshetssiffrior. J,ag tänker här p'å förhållanden, som stå i s,am
b!anld me,d b,eredskapsarb'etena. Dessa arbeten skola principiellt rekry
teras med folk från den ö:p'pna marknaden, men Idet är n,aturligt, att de
arbetslösa g·öra anspråk på företräidesrätt vild uttagningen av arbets
kraft. Fö:r att g,ard·era sig anmäla sig nu bålde hemmas·öner, småbruka
re OCll andra såso·m arb,et,slösa., och de lrommunala arbetslöshetsregist
ren komma föridenskull .att upptaga personer, som, ehuru inte !direkt
hj:älp'b,ehövan,de, d'ock äro mer eller min/dr,e arbetslösa och som g·enom
sin anmälan hos kommitteer,n:a liksom legitimerat sin rätt till erhål
lande av hänvisning tillldessa bere,dsk.aps- och allmänna arbeten. Hur
pass omfattande ,denn,a ,anmiälningsfrekvens är, lär näppeligen kunn,a
fastställas, men ·att arb,etslöshetssiffrorna un:dergått en viss stegring
p,å grun!d av nu anfö,r,da omständigheter synes ostri,digt.

Det synes: mig emellerti,d vara ,höjt över allt tvivel, att den aktuella
arbetslösh'eten till sin huvu,dS'alrligaste ,del bottnar" i fö,rhållan1den,
som hänga samman meld k:onjunkturutveeklingen, näring:slivets i
mycket revolutioneraide struktur och människornas förän,dra!de in-
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ställning .till s,amhällspJ"'oblemen. Einligt mitt fö,rmenandå föreligger
det {)CkBå risk för att a.rbetslösheten även vild en fÖTb'ättring av
konjunkturerna, skall åtminst,one fÖT en god tid framåt k!omma att
for.tbestå, ehuru Idet givetvis är omödligt att eniS. tillnärmelsevis ge en
anty/dan om måttet på a.rbetslö8heten unider ide ti!der, vi gå till mötes.
Sverige är dock numera på ·ett helt a.nnat sätt än .ti'digare e.n Idel av
värliden och vä,rlldshushållet, oeh de stöirningar i Idet inteTnationella
läget, som bliva en konsekvens ,av Iden p'olitiska, eko~llomisk.aoeh socia
la utvecklingen i de stora länderna, framkallar även hos os,s likartade
verkning·ar, om ock nyanserrude på olika sätt. ·Så länge Iden eko,nor
misk.a n,ation,alismen får sitta i orub·bat bo och avsätt,a g,åd,ana följId
företeelser som tu.llfÖrhöj'ningar, varukontinge.nteri.ngar, valuta
reSrtriktioner o. s. v., lära vi få känna verkningarna härav, till ska~d.a

för v,årt näringsliv och i sista h:anid ä:v·en ~fötr .arb'etsmarkna'den.Om
jag härn.äslt nämner rationaliseringen såsom en t. v. arbetslöshets
skapande f.aktor av utomor1de:ntlig bety,delse, så är det Idär.för, att
produktionst.eknikens framsteg för Ide flesta fJ"amstå som e.n utav Idet
aktu-ella arbetslöshetslägets huvu,do·rs.aker. Det är giv,et, att den ma
nuella ar1b:etskraften.s ersiätt.an,de med maskin-ella hjälp~e,del innebär
ett .all1mänt framsteg, ,och .a.tt den arb-etslö8het, som h.ärav vållas,
l{ommer att uppvägas genom de ,ny·a arbetstillfällen på andra håll,
80m s,kap:as fram, så snart .anpassningsp-roeessen genomlildits. Men
synar ma.n lä.get fÖT ,dagen, vill ,det äv.en för vårt lanids vi'dkomm.anlde
förefalla, som ,om rationaliseringen drivits- gå långt, a.tt den un·der
åtskilliga år framåt kommer at.t för massor av männi,skor förnim
mas såsom ett sannskyl,digt kulturen-s off·erväsen. J.ag skall meld ett
p'ar konkreta exempel illust.rera dennas dire:kta b.etydelse för arb'ets
löshetssitu:ationen just nu {)eh för ,den nä.rmaste ti,dens utveckling.
Vid ett av våra större komb,inerad,e träföretag har un,d·er fj.olåret
66 man kunnat avskedas vild sulfatfablriken och 16 vid sågverket
på grun:d ,av moderniserring.ar. I sommar beräkinas d·essa f.ortgå i
brädgår!den, varig·enom ytterlig,are 30 a 40 man !beräknas bliva över
flö,diga. Inom flera av Ide ,n·orrlän,dska träfö,r.äldlingsinidUB,t-rierna har
man genom tekniska förbättrin:gar ökat pr'oduktionskap,a.citeten, ut.an
att arbetsstyrkan för den skull behövt nämnvärt ö1kas. I somliga fall
h.ar den till och meld kunnat mins:kas. SvårigheterIla ha flerstä,des
ytterliga.re .ökats därav, att man blivit i stånd att lä.gga ner flera
v'erk för allti!d, ut-anatt några andra vuxit upp· i de-ras ställe. Även
inom transp1ortväsen,det ha stora förändringar ägt rum, 80m ökat
arbetslösheten. Så exemp,elvis använ,das numera icke en del mindre
flottleder, utan virket forslas i stället med la.stbilar. Vildare har sor·
teringsarbetet för'e.nklats o. IS. v. Exemplen skulle kunna mångfa1dig.as
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från skil:da omräden ·av 'd'et industriella livet. Diet en,da möjliga vore
att överflytta den överflö,diga befolknin·gen till anldra kommuner,
som äro mer lyckligt lott.ade i fr.åga om arb'etstillfällen. Men var stå
dessa kommuner att finna nu oeh inom. ö,verskåJdlig 'framtid~ I en
stor norrländsk in,dustrisocken har ma.n uppskattat antalet f. id.
inldustriarbetare, som även vid goda k,onj'unkturer icke kunna
erhålla arbete inom kommunen, till n,ärmare 1,000, Id. v. s. Qim
kring 80 %av hela antalet idär fö,r n.ä.rvaran,de anmälida 'aribets
lösa. Om :dessa, som nu blivit .utslagna unider tävlingskampen om
arbetstillfällena, gäller ju, att en stor del av dem varit arhetslö,sa
unider så lång ti,d, att Ide ick'e blott mistat. sin ekonomiska utan också
sin psykiska motstån,dskr.aft, varigenom ide yt.terligare ö,ka de ris,k
moment, som arbetslösh·e,ten i sig sdälvt b'eredecr samhället. De kom
ma, d·essa lån.gv,arigt ,arb.etslö,s,a, att efter han,d bliva en bottensats,
som kommun.er;n,a få ,draga;s meld under år.atal. Till,denna får man väl
ä,ven räl{na ,dem, 'Som visserligen äro arbetsdugliga, mein på grun,d av
sekunida kvalifikationer eller ,an'dra te,genskape!I' ratas ,av ,den m'oderne
arbetsgivaren. Det h.ar s.agts, ,att en fö'retagare vid verkställid Ull,der
sökning kunnat k,onstate['a, .att än,da till 20 % .av vi8sa kommuners
arbetslö-sa icke ,besuttit såldana egenskaper, att vHderböran!de arbets
givare v,elat reflektera på deras ,arb'etskraft. Sivårigheterna kompli
ceras ytterligare av att även före\ta.g:arna iblanid fÖrsätt.as i ett tvångs
läge. Även de h,a att balansera mellan huma.nitär skonsamhet och
ekonomisk omtanke om sitt företag. Man b,ehåller ,den 10-årige faidern
och tar in hans 16-årige so·n i arbetet men låter de mera arbetsdugliga
i me:llanåldrarna stanna utanför. Iden om arbetarpensionering öppn,ar
sig här såsom ett framtidspterspektiv, som Idet måhän,da blir nödvän
idigt att gå in p'å liv,et såsom erbjuid.ande en Idel-lö'snin,g av den när
maste framti,dens arbet.slöshetsproblem. Befolkningsfrågan utgör
över hUVUJd taget en mycket viktig faktor vid be,dömtan,det ut,av
dagens aktuella arbetslöshetsläge. Man synes nästan ha glöm.t bort,
vilken bety!delsefull roll, som Iden fö:rut livliga emigrationen i själva
ver.ket spelat såsom regulat~)r på vårt lanids befolkllingsfö,rhål1an'den
oc:h ,d'ärme:d också på arbetsmarknaden. Det bety,dide dock en hel Idel
för arbetstil1gån,gen i landet, att c:a 25,000 p'ers,oner årligen unider
1890-talet och än,da fram till strax före värl,dskriget kunde sk,affa sig
utkomst genom att v.an,dra ut, v'äselltligen till Amerika. Nu är idenna
säkerhetsventil stängid. De kraftigt öka!de födelserna inom !de åld·e'rs
klass.er, vilka un.gefär från 1926 o'ch c:,a 10 år fr.amåt inträtt respek
tiv,e beräknas komma att inträ,da i arbetsför ållder, liksom den all
mänt minska'de mortaliteten, måste också tagas metd i b,er,äkningen
-bla·n·d de faktorer, 'som skap:at trän·g'S'eln på nuets arbetsmarkna'd.
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Liksom arb,etslös'heten unider ,den nuvaran,de krisen haft kvantita
tivt större ,omfattning än någ·onsin tidigare i vårt lanids soeiala hist,o
ria, s,å gäller idetsam'ma om hjälpåtgärderna. Men det är inte bara
hjälpe.ns väldiga Idimensionerr, som bär ,det unikas känneteclr·en, utan
så är även i viss mån fallet med principerna för modern svensl{
a.rbetslöshetspolitik" vilk·a num·era endels refLektera de nya ström
ningar in·om s,ocial ekon·omi och politik, som rö,ra sig i tiiden. Vår
arbets'löshetspolitik Ilar tiidig,are följt mottot: hjälp, åt de mest he
hövande, utskift.ad efter grun,der, ägnrude att påskyn'da den icke sys
sels.atta arbetskraftens öv;erföran,de i normalt p~roduktivt,arb'ete. Från
,.och med 1 juli 193\3 h,ar kur,s:en delvis lagts om. Vald som i grunden
skiljer dagens arbetslöshetspolitik från de,n, som för en,da.st ett år
seldan var i det närmaste allenaråJdan!de, är dennas inriktning på a.tt.
dels hj,älpa i större utsträekning än förut och att dels åsta,dkomma
en konjunktur,stimuleranide eff·ekt. J ag skall i de,t följ.an'de medidela
några ,data till b·elJTsand:e av ide resultat, .som ldenna nya arbetslö,s,hets
politik uppnått intill våren 1934, men kan härviJd av bTist på när
mare uppgifter egentligen ,enldast syssla med den si,da härav, som
fallit unider -arbetslöshet,slkommissio,n·ens egen domvårj.o, oeh vilken i
viktiga hänseeniden .alltj,ämt följer ti1digare principer och praxis.

Denna bedrives för närvaran1de huvu,dsakligen efter tre huv~d

linjer, n.äimlig,en en ar'b,ets-, en understöds- oc.h en un,d·ervis.ningslinj,e.
S:åsom en supplering till dem kunna 'betraktas Ide hjälp.anoridningar,
som satts i verk~et genom direkta reg'eringsbes'lut, väsentligen i form
av allmänna 'och bere,dskapsarb,eten av olika karaktär samt subven
tions,åtgärder, därest ,det nu k,all ,anses tillböirligt att up'pställa en
dylik inbörides rang:o~dning mellan de aktuellt fungerande arbet,slös
hets:politiska systemen utan att brista i vördna,d mot en nå,dig rege
ring.

Med statliga reservarbeten avses såsom bekant de fö,retag, SOiID

b,odrivas i arbetslöshetskommissionens regi ,oc,h me,d tillämpning nu
mer.a av Iden öp'pna a.rbetsmarkna,dens lägsta grovarb,etarlöner. D~

lika arbet.en, som ti,diga!re benämn:des nö,dhjälpsarb,eten, hava pågått
oavbrutet i omkring femton år. Fjolårets riks'da.gsbeslut avsåg i
själva verket att giva ide statlig'a reserv,ar:hetena e.n mera ull,derord
n3Jd ställning i fÖir'hållan,de till de statsk·ommunala reservarbetena,
vilket ,delvis fört IDeld sig, att anställningsnumerären vid k.ommissio
neniS arbetsfö'retag icke kunnat hållas på den nivå, dit det eljest s.an
nolikt varit möjligt .att komma. Regeringen ansåg sig emellerti,d
re,dan under förra året bÖ1ra anm,oda kommis'sionen att utöka res.erv'
arbetena, men den exp,ansion, som sedan dess, försiggått, h.ar likväl
icl{e kommit att svara mot kommunernas efterfråga.n på platser,
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emeidan 'planläggning/en av arb·etena ta~ tid oeh allti,d måste sk'e på
lång sikt, och man vid ,deras ,anordnalllde haT ,att räkna me,d en serie
av motigheter, icke minst från markägarnas silda. Emellertid voro '
enligt senast fö,religgan,de styrkeb,eske,d av den 14 apiril i år ungefär
22,700 man a,nstäIl,da i statlig:a reservarbete·n. De utföras företrä,des
vis åt vägstyreIser och k,ommun,er, och man anlitar ung,efär samma
slags arbets1objel\,t som ti,digare. D'et k,an förtj,äna omnämnas, att ung
karlarna vi,d dessa ar~beten .äro c:.a 50 % flera än f'amiljefö,rs,ö,rjarna!
medan ett omvänt fÖlrhåIlande föreligger vild Ide statsk:ommunala
reserv,arbetena, till vilka j,a,g genast återkommer. Lö,nefrågan h,ar
.städse varit reservarbet~n.asstora crux, 00h man k:an ganska ris.kfritt
våga Idet påståendet, att nä.stan alla Ide utslag av miss,llöje från arbe
tarnas silda, som unider årens lopp förnummits ·emot reservarb-etena,
haft sin grund i otillfredsställldhet meld ,arbetsföi'tj'änsterna. Allt
övrigt ,h'ar egentligen ingenting annat varit än b'ölj,ans skum. Re.s:erv
a.rbetslönen pr man :och Idag vi,d .ack·or,dsar.bete h.ar genomsnittliglen
hållit sig mellan 4 ii 5 kr. unider 193-3, exl{.lusive vär,det ,av vissa natura
förmåner ,såsom fri bosta,d i JÖTlä.ggningaTna, servis, oTtstillägg i
vissa fall ID. ill. På grun'd utav ,den allmänn'a lhödningen a,v lönenivån,
som blev en följ,d ,av fjolå~rets riks1dagsb,eslut,harackor,dsinkomsten
per Idag se,d,an ,dess något ökat. D'en h,ar för illlars mån,ad 1934 preli
minärt u.ppskattats till i medeltal 4: 55 kr. Me,dan det sålun,da från
arbetarnas si,da - om också visst inte från allas - klagas ö,v,er .att
förtj.än'sterna ä;ro fÖlr låg.a, anser man p'å arbets·givarehåll, att :de äro
fö,r lhög,a i förhållan1de till vald Id'en ö,ppna marknwden fö,rmår erbjuda.
Å ven från en och ,a,nnan lan:dskomID.lln har förspIorts tveksamh,etom
riktigheten av reservarbetslölllernas avvägning. Or'dföran,den i en
norrländ.s,k taxeringsnämnid har till och med vela.tgö,ra gällanlde, att
reservarbeta:rna VOTO tde stöTsta inkomsttagarna bland aI'ibetarna i de
skogskommuneir, som. hans taxering.sområ,de ,omfattade.

Ellligt gällande bestämmelser anlrommer Idet på ·arbetslöshetskom
missionen ,att me,d vissa mellanrum und,ersö·ka den ö·ppna marknrudens
gängse grovar1betarlöner och :att verkställa Iden jus,tering av lö·nerna,
v.artill förhållandeIla giv'a anlodning. E'n sådan lönerevision, som är
en mycket kräv.ande historia och tar lång ti!d i .anspråk, har emelJ.er
ti,d just i ,dagarna ,slutförts, och det har beiStämts, att de nya lönesat
sern:a skola b,örj,a tillämp,as från och m,ad Iden 1 maj. DIet är fö,r övrigt
just omju.stering-e.n av reservarbetslönerna i riktning mot dessas' del
visa sänkning som utlöst ,de mening,slösa !Strej.ker vi,d statens res-erv
arbetsplatser, som tiidning.arna på sista tiden haft en del att be
l'ätt.a o,m.

Kommissionen har vild g,enomföran!det av Iden senaste lö'nerevisio-
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nen ansett det ur ,arbetslöshetspolitisk s.ynp'unkt angeläget 'att söka
. åstadkomma en viss enh·etlig:het i lönes:ättningen. Detta har man

trott sig kunna ernå gen,om en s:amgrup·pering av i huvu1dsak lik
artade orter inom samma län eller eljest jämförliga områden. Härvid
h.ar en va.rsam utjämning av lö,neskillnaderna 'eftersträvats meld hän
syn till vikteln av att uniderlätta det naturlig.a utb,ytet avarbetskra.ft
mellan kOlmmunerna. Vild lönesättningen i stäJderna :h,a speciellt de
inom textil- oeh verkstaldsindustrierna i s.ödra 0'0h mellersta Sverige
tillämpaide timlöJn'erna varit utslagsgivanide, medan lönerna på lan!ds
byg;den fastställts med le'dning av jo,r1d- ooch skogls,b.rukslö,nern.a, dock
att man härvi,d, för .att underlätt.a arbets:kraftens flyttblarhet, sö\kt
åst.a,dkomma ens.arta;de löner inom så st.ora områden som möjligt.
Lönerna i stäiderna komma häldanefter att varier.a mellan kr. 8 och
- mHd bortseen,de från vissa min:dre s,tä'der - kr. 5: 20, medan lö,ner
na i lanidskommunerna i st.o~t sett komma att ligg.a mellan kr. 3: 20
och kr. 4: 40. Fö:r municip·al- oeh in1dustrisamhällen ,blir lö,nen hUVUid
sakligen kr. 4: 40 a kr. 5: 20. I sto·rt set.t kan resultatet ,av lönerevisio
nen sägas ha blivit, att de i lönehänseenide hö·gs,t ligga.nde stäiderna
blivit fö,remål för någon sänkning och att Ide mellanstora och mindre
s.täJderna ,delvis. kvarstå i oföT,än,drat IÖD.'eläge eller delvis 'fått vid
kännas en min,dre sänkning. Vis8a jiordbrukskomm.uner, speciellt
inom områ,den, där k'olle-ktiva,vtal ,för- jOl'ldb,ruket icke tillämpas, upp
visa ,den r,elativt starkaste s.änkningen, ofta ner till gränsen kr. 3: 20.
Möjligt är, 'att dessa löneföiän'dringa.r, som dock icke äro av mera
om·välvan!de kara.ktär, sIDola leda till öka,d avgång från arb'etsplat
ser,na. Men någon stö'rre sådan t.oT,de dock knaplpast vara att emotse,
såvilda ick'e det lyckliga fö,rhållan,det skulle inträJda, att den ö'ppna
arbet.smarkn,a!den kun,de .absorbe~a ide le,dig:a armarna, vilket ju alltid
i någ,on mån b'rul{ar int.räffa även under k,ristiider, när vårsolen b,ör
jar stieka på. Hittills vunnen erfarenhHt ihar elj·est b·ekräft.at, att en
utpräglald benägenhet finn.es h'os de arbetslösa .att st.anna kva.r vid de
statlig.a reservar1b,etena. Det är endast när de arbetslösa blivit hän
visaide till a.rb.etsplatser, som legat p'å större avstånd fr.ån hemkom
mUll·en utanför resp. läns gränser, som Ide arbetslösa sökt sig hem igen.
Man skulle härav möjligen kunna sluta till att reservarbetarna vore
i färid med tatt fö·rvanidlas till ett slags p,ermanent krono'arbetarekår.
Risken förefaller ,dock ganska liten, ehuru Iden givetvis nu är stö·rre
än på Iden ti,d, Idå reserva.rbetslönen skulle ligga vissa procent un,der
den öp'pna mark'nwdens lö'n. S'äkerligen kommer Idet stora flertalet
reserv.arbetaire, som äro fullgoda arbetare, ,och vilka :h,a möjlighet att
få sin utkomst inom hemk.ommunerna, inte att stanna kvar vi;d Ide
statliga fÖTläggningarna längre än Jlö,dvändigt. En annan sak blir
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därem;ot, hur J;r1an s.kall g·Öra med ,dHm, fö,r vill{a in.gen pilats mer fin
nes i Iden ordinarie produktionen. Det p'roblemet är likväl icke aktuellt
för dagen. Mig veterligen är ,det f. n. blott i vissa delar av ölvre Norr
lanid, där man kall befara ·att kvarstannanidet vild reservarbetena kan
bli en 'Social risk. 'Där h.ar man nämligen konstituerat en s:är.skild typ
aV arbetare, som i det a.llmän·na talesättet b·enämnas »A.K.-arbetare»,
och med vilk,a m·an icke åsyfta.r Teservarb,etare i vanlig mening ut.an
den sorts mera sekun:da ar1betslö,sa, som k·ommunerna gärna vilja bli
aV med, men som kommitte'erna icke kunna få pilaceralde hos öplpna
markna,dens fö,retagare och därf'öi" s.kicka ut till st.atens arb,etsplatser.
Efter om,döpningen bära de etiketten »A.K.-arb'etare». D:et gäller
emellertid här icke något större antal arb·etslösa, och kommissionen,
som vet vald saken gäller, lä~ no,g komm.a att se till, att kommunerna
hålla;s inom marginalen i sina försök att p'å detta bekväma sätt flytta
över sin fattigvår,dstunga på staten.

De statskommullala reservarbeten.a, Id. v. s. de arbeten, ,Horn k'Oll
munerna me1dgivas tillstån,datt få med bildrag av stats.me,del utföra
i egen regi me.n under tillämpning av den ö,ppn,a ,arbets,m.arknaJdens
lokalt lägsta grorvarbetarlöner, hav.a sedan fjolåret ryckt fram till den
förgrun:dsställning, som enligt statsmakternas b"8!slut blivit dem till
delaid i ,den nuvaranlde ,arb:etslöshetS!politiken. Die/ras ö,krude betY1delse
framgår redan ,därav, att medan antalet kommuner i lan:det, som den
1 juli 1933, d. v. s. illnan Ide nya bestämmelserna träd·de i kraft, b,e
drevo ,dylika ar,beten, up'p/gick till 262', siffran Iden 1 a.pTil i år hade
stigit till 5·65. Parallellt h.ärm8ld har följt en ökning av Ide anställ:dals
antal, nämligen från 1 j,u1i 1933 med c:a 11,800 till c:,a 17,200 iden 1
april i år. De farllåg,or, som uttalats på håll, där man op'ponerar sig
mot Iden nya ,arbetslös/h·etspolitiken, att en ansvällning av arb'etare
antalet vild ,dessa 'arb·eten skulle äga rum vid Ide tiider ·a.v året, ,då Iden
fria markna,dens, beho,v av arb'etskraft g'ö,r sig' gällande i ö·ka:d omfatt
ning, oell en minskning inträ,da, när arb:eiarantalet av säsonghänsyn
bor!de stegras, h,Rva i varje fall hittills icke bekräftats ·av verklig
heten. Icke heller visar utvecklingen i år tecken p,å att roommunernas
intresse för denna arbetslinje sklllle vara på retu,r. Dien statslrommu
nala re:servar;betslinj·e.n har alltjämt sitt stora vär,de såsom än,damålls
enlig form för tillgodoseendet av sär,skilt familjefö'rsö,rjarnas behov
av att kunna hålla samman hemmen. Men Idet har också visat sig, att
hjälpformen är behäft.aid m~:d b-rister, som mana till fö,rsiktighet vid
dennas h.an'dhavaTl!de. Det ligger onekligen en möjligihet till missb;ruk
innesluten d.äri, att kommunerna frestas till att sasom statskommu
l1ala reservarbeten igångsätta ,aI'!betsföretag, slom mera ha en kOill

munale-konomis:k än en arbetslöshetspolitisk motiverin.g.
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In·om 'arbetslinjen intag.a slutligen Ide rent kommunala' reservarbe
tena en ställning, som. kommit att något Ull!danskymmas p'å grun,d av
den storlekso.rldning, de 'bå.ggean,dra hjälp,f,orm·erna erhållit, men
vilka axbetens betY1delse likväl icke bör un!derskattas. De h,a likväl
gått starkt tillbaka sodan vintern 1933, uppenbarligen såsom en
direkt följ,d -av att staten gått in fö'r ök.ade hj·älpåtgä.rider metdelst
arb:eten av ·olika slag, däriblanid kommun.ala bere1dskaps.arbeten. På
grunJd härav ha kommun-e,rna kunnat iakttaga återhållsamhet i sina
ut.gifter för !den rent kommlln'ala arbetslinjen. Tillbaka,gången är icke
obetydlig. M·ot det att kommunerna Ullider förra vintern sysselsatte
än,da upp till 18,000 .arbet.slösa i dylik.a, me,d rent kommunala meidel
finansierade företag, hajde siffran sjunkit till något ö'ver 8,000 vid
senaste månadsskifte. Även dessa -arb·eten hava dock huvudsakligen
förbehållits familjeförsö'rj:arna. M·en Idet är antagligen icke blott sta
teniS öka'de 'hjälpåtgärder, som fö!rklarar ,deras tillbakagång. Tvivels
utan hav'a mån,g'a kommuner 'b,livit brän:da p·å sina arbets:experiment,
särs.kilt de, som givit sig i kast med att anordna ved- o-ch kolveds..
huggningar i kombin,ation meld en f.ö'rsäljning.spolitik, vars princIper
osökt erinra om d-e genialiska affär,smetoder, som tillämpades i Ebbie...
rö,ds bank.
. Det torde knappast i det.t'a land rålda någon m·eningsskiljaktighet

om att arbetslösheten än,damålsenligast bekämp-as via arbetslinjen.
Men d-ennas genomf.ö,ran,de i praktiken h.ar alltid stött på bety!dan!de
svårigheter av olika slag. I ,d·et sammanhanget skall jiag här endast
dröja vild en sid;a av fl"ågan, som visserligen icke ,diriekt b:elyser själva
arbetslinjens ib,e8'värligbeter, men som dock i sina kJonsekvenser ver
kar till förfång för dennas genomfö·rande i full utsträckning. Jag
syftar ··härvi,d på sockenprotektionismen eller Tiktig,are uttryckt Iden
.arbetslöslhetspolitiska kommun'alprotektionismen, ty ,den har samma
al\:tualitet i st.älderna som piå landsb,ygden. Nä.rmast till följd av den
g.anska v.araktiga sysselsättning och de jämfö'relsevis hyggliga löner,
som beredas de i kommunala oeh statsk:ommun'ala reservarbetena
anställida, iha arbetslös.a· från kommuner meld låg lö·nemvå eller där
ing.a som helst hjälp·anoT,dningar viidtagits, frestats till inflyttning
till samh'ällen, Idär nö,dhj:älpsarbeten ·b·edrivas eller anldra anord
ningar vidtagits till Ide arbetslösHs favör. E:nk:annerligen städerna
synas utöva e.n dylik lockelse på landsb·yg,dens arb·et.slösa. Fö,reteel
sen är fö,r ö·vrigt icke enb:art svensk. Den har på sistoine med utom
or1dentlig styrka framtri;itt i vårt södra grannland Danmark, vilket
lett till att ,det ,danska social!dep.arteme:ntet h·elt nyligen - i mars
d·etta år - blivit nÖ1ds.akald .att skicka ut ett cirkulär till ,de kommu
n.ala myndigheterna, varnti Idess.a meddelas !anmärknings.värt dras-
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tiska förhållnin.gsorder, gen.oill vilka man hopIpas lrunna idämma upp
strö'mmen av unJderstö,dssökan!de från landsb,yg,den till stäiderna. Dä,r
h·ar man i fråg.a om restriktivitet gått b·etY1dligt längre än i vårt lan,d
och exempelvis föreskrivit,. att Jden, som flyttar från en k'ommUll me,d
låg komnlunalhjälp till en kommlln med 'hö;gre !sådan, skall fö,riSta
året eft,er in-flyttningHn icke kunna komma i åtnjutan:de av större
hjälp, än den h.an uppbar i utflyttnings:kommunen. Och skulle en
såldan p;erSion vägra att taga emot erbjudet ar'b-ete i inflyttningskom
mun.en, kan ih.an väl under vissa betingelser få hjälp men till priset
av fÖTlust av valrätt o,ch valb,a.rnet. Så långt har man som s.agt icke
gått i vårt lanid, men kommunerna tillä:m,p'a ,dock p'å sina håll mycket
drakoniska regler för att hålla utsocknes element utanför Idet egn.a
sa;mhällets grä,nser. Man kräver i åtskillig:a fall, att en hjälpsökande
skall h.ahemortsrätt i l{ommunen - i ett känt fall t. ,0. ID. tio år 
innian h'an kan få ,hjälp där. På samma sä.tt har man gått fram i frå
g·or röran,de fÖ1reskrifterna om mantalsskrivningsti!dens längid. Själv
fallet ä,r Jdenna protektionism ,diktera,d ·av den kommunalfinansiella
nöden. Man anser sig ha tillräekligt mån:g.a arb1etslösa inom Ide.n egna
kommun·en att taga han,d om. Dessa i och för sig begriplig'a och for
mellt oantastliga anordning,ar leda emeIlerti,d unlderstun'dom till
absur,da och för ,den ens.kil,de känn·bara konsekv€'nser. M.an toride också
b,öra se vissa av de i årets arbetslöshets.proposition ,fö,reslagna refor
merna i ljuset a.v Ide fö'rhållanden, som hä.r ,omnämnts.

Kris-ens lån.gvarighet och stegrade s:vårigheter för Iden enskilide ha
framtvingat en omfattande ko'ntant un,d'erstöJdsverk,sam'het såsom en
:supplering av arbetslinjen. Det har här gällt en verksamihet av ullge
får samima storlek såväl/denn'a vinter som närmast fö,regåen,de, ,d. v. 'S.

tillh:op,a 72 a 73,000 genom uniderstöld ·omhändertagna, om m.an slår
samman antalet maximalt ,da.gun:d.erstö,d;da genom såväl statens som
kommunernas försorg. Det är emellertiJd ka.rakteristiskt,att medan
den st.atliga un,derstö,dsverksamhetens ,dim,ensioner vuxit, ha kommu
ner.na kunnat skära ner sin med egna model finansierade. Än,d'a tills
nu i vår har någon egentlig b'egränsning av statens ,d.aguniderstö;ds
verltsam,het ej kommit till stånid, men en sådan toride icke va.ra ute
.sluten, ju mer vi n.alkas den varma tiden. O,ch kommissionen·, som m-ed
n.oggrann 'uppm-ärl{samhet följer förskjutningarna i arbetsmarkna,ds
läget, kommer säkerligen inte att uniderlåta att handla så, som situa
tionen pål{allar oeh möjliggör. Ty un1derstödsverksamheten är iclre
blott en ur rent sociala synp·unkter 'diskut'ahel - 'D;m ock en i och för
·sig ti,dvis fullt ä.nJdamålsenlig - ·hjälp:f.orm. D·en·n.as riktig.a skötsel
.är även förb,unden m·od bety,da.n,de a.dministra.tiva besvärlig'heter, och
,dess praktiska värde minskas ,därav, att kommunerna esomoftast nöd-

'7 - Natio71alek. För. Förh. 1934.
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g.as använ,dla sina un,deTstö,ds,platser på s:å,dant ,sätt, att hj·älpen plott
ras bort för att räcka till åt s.å många 'som möjligt, med resultat att
ingen får ett tillräckligt st.ort un·derstö,d, utan an·dra hjälp.former och
framförallt fattigvårlden måste anlitas m,ed utfyllna,d - mot författ
ningens anida och bestämmelser.

Det har alltid va.rit en 'S~år ·och ömtålig sak att draga gränsen mel
lan fattigvårdshjälp och arbetslöshetshjälp. Men sammanblan'dning·en
blir naturligtvis än m'er riskabel, i den mån den statligt subventione
raide un,derstö·dsverksamheten blir ,direlrt utnyttj:aid som ett me.del att
lätta ko·mmunernas fattigvår:dstunga. Att dagun'derstöiden här och
var faktiskt fylla en idylik funktion framgår med full tydlig.h·et ,av d·e
uppgifter, som kommissionen får Idel av, då d-en går .att upprätta sina
f.örslag till förhöj:da statsbildrag till ~ommunernas 'hjälpve-rksa-mhet.
Det har härvid visat sig, att ett icke ringa antal kommuner, speciellt
i Bohuslän, kunnat reducera sina fattigvåridsk,ostnade.r meld 50 % och
däröver, tack vare den hjälp, som vederböranide kommun erhållit i
form av statsbidrag till understötdsverksamhet oeh stats/kommunala
reservarbeten. Att f. n. helt avskaffa un,derstö,dsverksamheten' är gi
vetvis fullkomligt otänkbart och lär väl icke .heller från. något ansva
rigt håll ifrågasättas. Men det un,dras, om det icke ligger en riktig
arbetslöspolitisk tanke inneslut.en i ett resonemang, siom .går ut på .att
staten bOTide fö·r framtiden lämna kommunerna ·ett lägre sta.tsbidrag
till den kontanta un:derstö!ds.verks.amheten än till de statskommunala
reserv'arb!etena. Härigeno,m skulle icke bl{)tt det inom vissa kommuner
levande intresset fö·r Ull!derst,ödBverksam'hetens uppTätthållande kunna
dämpas ner, utan en stimulans givas åt ett ökat iansp·råkstagande av
den statslrommunala reservarbetslinjen.

Den tre.dje av Ide for/mer, i vilka den ,aktu·ella aTbetslöshets.hjälpen
genom arbetslö'shetskommissionen be:drives, är un!dervisningslinjen,
som kommit till på grund av ungidoms.arbetslöshetens ökaide bety,delse.
Här laborerar man ju på gränsområ,det mellan arbetslöshets'hjälp,
moralis,k fostran och yrkesundervisning. Un,gidomen har man velat
framför allt hjälpa gen,om kurser och frivillig arbetstjänst. Kurserna
ha med åren fått allt större bety,delse. Un,der Iden gångna vi.ntern ha
mellan 5 a 6,000 ungldomar deltagit i dem eller varit knutna till den
frivilliga arbetstjänsten såsom arbetselever. Inalles vor.o vid mars
månads utgång 242 kurser och 14 arb,etsläger igång. Till de sen:are ha
de un·ga frivilligt fått anmäla sig. li"ör nårvarande finn,as ungefär 500
s. k. arbetselever i den frivilliga arbetstjänst.en. Här står man ännu
en,dast vid början till ett ganska stort socialpolitiskt e.xp,eriment, vars
nästa etapp torde komma att utgöras, dels aven allmän utökning av
kurserna och den frivilliga arbetstjänsten, dels, tillsk·apanidet av sär-
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skilda ung,domsreservarbeten, för den händelse, såsom antagligt är,
det pTogTam. 'härfö,r realiseras, som d·e senas.t tillsatta ung.domsarbets
lö,shetssakkunniga. utformat.

För att ge en s.arnmanfattning utav den avarbetslöshetskommissio
nen och k'.ommuner.n.a lämnaide hjälpens till de arb·etslösa omfattning
vid april mån.aids b,örj,an ,detta år meddelar jag h,är f.öljande siffror
över antalet hjälpta, som ·ut.gjort:

via arbetslinjen hjälpta 48,296
» und'er.st.ö,dslinj,en hjälpta 62,769
» un,dervisningslinjen hjälpta 5,000

tillhopa sålunda 115,108 hjälpta personer, eller 71,8 % av hela det vid
sammp.. tidpunkt i vårt land anmälda arb·etslöshetsklientelet.

Statens kostna,der för den av arbetslöshetskommissionen led/da
hjälpverksamheten h'ar under detta års tre för.sta månader upp,gått
till ungefär 7 a. 8,000,000 kron,or i mån3Jden.

Det återstår att säga några ord om den del .av d,en svenska arbets
lös'hetspolitiken, som ,dirigeras direkt av regeringen. Den har p,å sitt
partage att realisera ett anskaffning,sprogram, för var"s gen,omförande
i runt tal 100,000,000 kronor stått till fö,rfogande. Diet har lagts i rege
ringens häntder att med anlitan,de av detta belopp anorJdna statis
beställningar, statliga beredskapsarbeten, statliga husb'yggnadsarbe
ten, lrommunala bere'dsk'ap.sarbeten., att vidtaga åtgärder fö,r främ
jan,de av b,ostadsp,roduktionen, un,derstödjande av tillfälliga skogs
vårdsåtgärder, jor,dförbättringsarbeten o·ch torrläggningsf.öretag,
upprätta a.rbetarsmåbruk, bevilja ackords.- och stödlån samt subven:
tioner av 'enskild företagsverksamhet o. s. v. Enligt vad som meddelas
i en av de under innevaran.de månad till riksdagen överlämnade
lrungl. propositionern,a i arbetslöshetsfrågan ha,de intill den 20 febru
ari i år omkring 70,000,000 kronor tagits i anspråk till här omnämnda
olilra syften, och 'sedan dess ha ytterligare avsevärda belopp dis.pone
rats, vadan väl just nu så gott s·om hela den del av 100,OOO,OOO-kronors
,anslaget, Hom är avsedd att förbrukas un1der det löpanide budg·etåret,
fördelats till sina olika ändamål.

Spörjer man efter d'e verkningar p,å arb,etslösihetssitu,ationen i la.n
d,et, som dessa 'väl,diga kapitalinvesteringar fört med sig, faller ,det
sig svårt att uttala någon hestäm,d mening härom, eftersom blan:d
annat en till dagens datum framförd och bearbetad statistik över
sysselsättningsgra,den av arbetslösa vi,d de olika allmänna arbetena
ännu ej föreligger. Utan. viidare torde emellerti,d vara klart, att arbe-



'gO NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 27 APRIL 1934

tena, i Iden lnån ,de ·hunnit igångsättas, åt'minstone f.örhinidr'at en
ytterligare ökning av arbetslös-heten. Så vitt av arbet~lö8hetskom

missionens statistik framgår, synas åtgärderna däremot hittills ännu
ej ha hunnit mera påtagligt influ·era kommunernas arbetslöshets
siffror. Frampå sommaren, om icke fö·rr, b'ör v·ål ·dock iden arbets
lösh'etspolitiska effekten !bli fullt skö.njbar. Sikulie det härvid visa sig
att arbetslöshetsstocken reducera.ts med åtminstone något eller några
lO,OOO-tal arb'etslösa, så bör i vart fall Iden ick·e alltför ·an'språksful.Ie
kunna förnöjsamt säga med s.alig po-eten E;lias Se-hlstedt:

»Jag tyclrer, sannerligt för Gu:d,
att det är vackert så.»

Diet är helt visst fö,r mycket begärt av människorna, att Ide skola
b'edö'ma ett socialt sjuk'doID,sfenomen såsom arbetslös'h·eten lika li;delse
fritt 80m läkare.n ett sjul{ldoffisfall. Arbetslöshetsfrågan är visserlig:en
ett p'roblem, 8·om kräver myc.ket hänsynstagande till nyktert S',akliga
synp~nlrter, men den .är också i ,eminent mening en rent mänsklig
fråga och som sådan ödesbestäm:d för Ide Idagsp:olitiska kontro-ver
sern.a. Häröver skall n~ icke vel\:lagas, men Idet verkligt b;el{lagliga
vore, om man unider partibataljerna om stort och smått i arbetslös
hetsp·olitiken tap,pade bort, vad 80m Idock är Idet centrala, nämligen
de arbetslösa själva.. Det- må finnas många p'Ockan!de och k.anske
t. o. ID. en hel Idel mindervärdiga element i Idagens stora arb,etslös
hetsarme, men Idet- är likväl så, a.tt Idet ö'verväl,digan,de flertalet ar
betslösa i vårt lanld enligt erfa.renhetens vittn-es-oorld utgö-res av ambi
tiösa och arbetsvilliga männisl{or, som intet h,ö·gre önska och begära
än att få arbete, visserligen så bra b·etalt arbete som möjligt, precis
so,m vi ju alla vilj'a det, men ,dock arb'ete framför allt annat och
un,derstö;d enldast slom ett surrogiat. D;etta b'ör ka.ns:ke inte allideles för
glömmas u,nlder klagolåtarna öiVer tidens understö,dstagaran!da., som
väl är ett oförnekligt och beklagligt faktum, men so'm förvisso inte
kan objektivt bevisas ha d·en måttlöst stora u tb're-dning, som Idet
un,derstun,dom rop-as ut. Över huvu!d s.kulle det inte minst ur s!ocial
etiska synpu.nkter vara tacknämligt, om särskilt de opinionsbil'dan,de
kraft.erna i samhället sö,kte avvärja generaliseringar och förhastade
slutsatser rö'ran-de det invecklade problemkomplex, uti vilket såsom
huvu,delement ingå sp'örsmålen om arbetslö,sheten, d·e arbetslösa oeh
det allmännas åtgär,der föjr arb'etslöshetens bekämpand,e.
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Häre-fte,r yttrade sig:

Civilingenjör Eli Broden: Jag skall tillåta mig att efter den redogörelse
för det aktuella läget och riktlinjerna för dagens arbetslöshetspolitik,
som inledaren lämnat, ingå på en kritisk granskning av denna politik.

Ämnet är emellertid så rikt och omfattande, att härvidlag e·n viss be
gränsning blir nödvändig av rena tidsskäl. Jag vill därför för min del
lämna å sido den statsfinansiella sida ämnet erbjuder - den torde väl
komma att behandlas av närvarande nationalekonomer - och uppehålla
mig något vid de riktlinjer och direktiv, som gälla för den statliga ar
betslöshetshjälpen. Det är på dessa direktiv det beror, hur arbetslöshets
politiken kommer att verka i praktiken, m. a. o. huruvida 11jälpåtgär
derna skola fylla sin up·pgift att lindr.a a.rbetslöshetens verkningar utan
att samtidigt försvåra arbetskraftens återströmning till den fria mark
naden, när en konjunkturförbättring sätter in.

Det har blivit sagt, att den arbetslöshetspolitik, son1 fördes här i lan
det under 1921-22 års kris, i stort sett var tillfredsställande i dessa hän
seenden. Man har häri sett en bidragande orsak till den relativt snabba
återhämtning, som då ägde rum. Dagens arbetslöshetspolitik skiljer sig,
som av inledarens föredrag ,framgått, i vissa betydelsefulla hänseenden
från den tidigare. Man bör sålunda häri ha att finna en förklaring' till
att enligt en utbredd uppfattning den nuvarande arbetslöshetspolitiken i
åtskilligt företer mycket betänkliga sidor. Jag skall tillåta mig att be
röra några omständigheter, som enligt min mening göra denna kritiska
inställning berättigad.

De kommunala org.an, sonl ha till uppgift att föra ut arbetslöshets
hjälpen i den praktiska tillämpningen, äro de lokala arbetslöshetskom
mitteerna. Det är helt naturligt, att dessa skola vara en återspegling av
de kommunala myndigheter, som tillsätta dem. De innesluta sålunda
representanter för de olika politiska partibildningar, vilkas inställning
till arbetsmarknadens företeelser är så ·olika, borgerliga representanter,
socialdemokrater, som i kanske flertalet fall äro fackföreningshundna i
sin uppfattning, och slutligen kommunister, drivna aven strävan att
politisera arbetslösheten och att så långt som möjligt utnyttja samhäl
lets hjälpresurser. Från kominJunisternas sida h.ar samhället ingen loja
litet att vänta. Vad socialdemokraterna beträffar, så finner man nog hos
dem icke så sällan en klar blick för de praktiska verkningarna aven
expansiv arbetslöshetspolitik på de kommunala och statliga finanserna,
men det är många gånger på det sättet, tyvärr, att denna insikt icke får
komma till sin rätt; den råkar i kollision med fackförellingskrav i ar
betslöshetsfrågan, som påträngande hjälpkrävare icke underlåta att hän
visa till; den politiska konkurrensen med kommunisterna kräver också
sin hänsyn. Se vi så på de borgerlig.a representanterna, så vill jag icke
påstå, att allt härvidlag skulle vara utan vank. Jag tror emellertid man
vågar säga - i varje fall gör jag det från mina utgångspunkter - att
de borgerliga representanterna ha bättre förutsättningar att se till sa.m
hällets intressen och förty göra det. Men det kan nog icke hjälpa.s, att
i åtskilliga fall det verkliga intresset för socialt arbete sa.knas; kanske
icke så mycket för det sociala arbetet i 'och för sig men för den oavlåt
liga friktion med andra politiska meningsriktningar, som synes vara
oundvikliga i det sociala arbetet. Man saknar, synes det mig, den kamp-
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glada föresats, som socialdemokrater och kommunister alltid lägga i da
gen, att vid varje tillfälle hävda de principer för det sociala arbetet,
som man anser riktiga. Följden av alla dessa omständigheter blir, att
samhällsintressena alltför ofta få stå tillbaka, när arbetslöshetshjälpen
skall föras ut i praktisk tillämpning.

Jag har velat framhålla detta därför, att man bör ha de svagheter,
som häfta vid de lokala arbetslöshetsorganen, klara för sig, när man dis
kuterar arbetslöshetsfrågan. Jag har icke något förslag till ändrade for
mer härvidlag, men jag vill förorda en skärpt kontroll från arbetslö:s
hetskommissionens sida. Jag tror mig veta, att kontrollen genom exem
pelvis de sociala ombuden är nlera omfattande nu än tidigare, men jag
tror likafullt; att denna fråga alltjämt är värd att ytterligare uppmärk
sammas. Det är alldeles givet, att om riktlinjerna för hjälpverksamheten
redan i och för sig äro sådana, att de verka kanske rent av arbetslöshets
främjande, så kan man icke räkna med, att denna felaktighet kan före
byggas i tillämpningen. I praktiken blir det ju tvärtom så, att tillämp
ningen är behäftad med brister, vilka förstora de olägenheter, som be
tingas av olyckligt avvägda regler.

De maktpåliggande uppgifter, som åvila de lokala hjälporganen äro
i huvudsak följande:

att registrera inkommande ansökningar om hjälp,
att tillvarataga möjligheterna att bereda de hjälpsökande arbete i öpp

na marknaden,
att pröva hjälpbehovet och behörigheten till arbetslöshetshjälp,
att ta initiativ till lämpliga anordningar för hjälpverksamheten, d. v. s.

de olika hjälpformer, som för varje kommun äro de lämpligaste,
att på dessa hjälpformer tillämpa gällande direktiv om avstängning

och lönesättning m. m.
Behovsprövningen, .som bör ske i samarbete med fattigvårdsmyndig

heterna och andra sociala hjälporgan, erbjuder helt naturligt stora vansk
ligheter. Det senaste årets hjälpverksamhet ger också anledning till kri
tik över hur denna sida av verksamheten skötts. 1\1an möter här som in
ledaren framhöll svårigheten att strängt hålla isär f,attigvård och arbets
löshetshjälp.

Möjligheten till statsbidrag med 50 % av kostnaderna för beviljade
kontantunderstöd frestar till att ge sådant ,understöd till personer, som
egentligen höra fattigvården till. '. Det framgick av inledarens föredrag,
att denna frestelse i många fall blivit' vederbörande för övermäktig. Det
ligger också nära till hands, att med en dylik tillämpning, så länge den
får obeivrat pågå, följer större frikostighet vid behovsprövningen. Det
kostar ju kommunen mindre i varje särskilt hjälpfall, tack vare stats
bidraget. Så har det kommit sig, att i många fall personer, som icke äro
att påräkna för produktivt arbete och vilka tidigare dragit sig fram med
fattigvårdens hjälp eller utan hjälp, nu fått en oväntad »hjälpkonjunk
tur». Inledaren nämnde, att en undersökning i några skogssocknar givit
vid handen, att av de hjälpsökande, som objektivt sett borde vara att
påräkna som skogsarbetare, ända till 20 % voro sådana, som ej ens vid
högkonjunktur kunna ifrågakomma på den grund, att de antingen ej
vilja arbeta eller att ingen vill ha dem i arbete. I ett annat fall, som
gäller en medelstor stad i södra Sverige, har en motsvarande undersök-
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ning givit till resultat, att ca 45 % ·av de arbetssökande utgjordes av fy
siskt eller moraliskt defekta personer, som icke äro att påräkna för den
fria arbetsmarknaden. Dessa undersökningar ge belägg för, att lnöjlig
heten till understöd utanför fattigvården uppammat en starkt ökad be
nägenhet att söka det allmännas hjälp.

På andra håll har en släpphänt behovsprövning lett till, att kontant
understöd utbetalats under normalt förekommande perioder av arbetslös
het mellan olika arbetstillfällen i öppna marknaden. En sådan använd
ning av de till understöd anslagna medlen leder 'till, att den privata
planhushållning, om jag så får uttrycka mig, som en säsongarbetare hit
tills fått tillämp·a, den behöver han i fortsättningen icke bry sig med.

Det är givet, att en principlös tillämpning av den k·ontanta understöds
formen hos den enskilde individen väcker lusten att hålla sig framme
hos' hjälporganen; systemet »försöka duger» vinner hastig utbredning.
Å ven om systemet icke leder till framgång annat än i begränsad ut
sträckning, så ger det utslag i form aven genomgående ökning av den
officiellt noterade arbetslösheten; man får på så sätt en vilseledande bild
av det verkliga läget på arbetsmarknaden.

Uppgiften att tillvarataga den öppna marknadens arbetsmöjligheter är
. en av de svåraste prövostenarna för arbetslöshetskommitteerna. Det är

inge.n överdrift att säga, att provet i år visat sig för svårt för åtskil
liga kommitteer. Detta torde särskilt ha kommit till synes i våra norr
ländska skogssocknar. Man hade här onekligen haft det svårt tidigare
men tack vare riksdagens frikostighet fått en betydande lättnad och på
många håll börjat inrätta sig för en mera bestående tillämpning av kon
tantunderstöd och reservarbeten. Den livliga arbetstillgång, som skogs
bruket erbjöd, kom alldeles oväntat och rekvisitionerna på arbetskraft
för skogarna blevo på sina håll en källa till bekymmer. Man fick upp
skjuta igångsättningen av kanske startklara reservarbeten och anvisa
de hjälpsökande skogsarbete. Härvid förekom arbetsvägran i åtskilliga
fall och av olika skäl. En del voro exempelvis hästägare och ansågo sig
ha rätt att avböja, när anvisningen endast gällde dem själva och icke
avsåg körning, så att de kunde få användning för sin häst. De önskade
hålla sig avvaktande och hade anspråk på att under tiden få behålla sitt
kontantunderstöd. I det sammanhanget kan det vara av intresse att
nämna, att på ·andra håll rekvisitionerna på häst och karl icke kunde
tillgodoses. Gruskörningen till pågående reservarbeten tog i anspråk vad
orten hade att bjuda. Andra fall av arbetsvägran gällde arbetsföra kar'"
lar, som icke ville taga skogsarbete, därför att de senast haft vägarbete
eller därför att de trodde sig bättre bevaka sina möjligheter att komma
in på något reservarbete genom att stanna hemma. Så kom det sig, att
på en ·del håll rekvisitionerna på arbetskraft icke kun·de fyllas och att
vederbörande stod inför uppgiften att hemkalla de i reservarbeten ut
placerade arbetarna.

Här mötte svårigheter. Dessa kunde vara av teknisk art. Så får man
kanske beteckna saken för den kommitteordförande-, som visserligen an
såg sig ha väl reda på sitt klientel men dessvärre icke visste vare sig.
namnet på det tjugutal hjälpsökande, som han skickat på statligt nöd
hjälpsarbete, eller vart han skickat dem.

Men den allmänna och stora svårigheten låg däri, att reservarbets-
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lönerna voro högre, i vissa fall betydligt högre än arbetsförtjänsten på
skogsarbete. Och det ligger i den mänskliga naturen, att man icke gärna
går ifrån ett högre avlönat arbete till ett lägre avlönat, som kanske till
på köpet är mera ansträngande och ovisst till sin varaktighet. Här hade
de nya lönedirektiven och deras tillämpning lagt sten på ,börda för k·oID
mitteer, som ville göra sin plikt i fråga om arbetsanvisningen. Det är
naturligt, att detta läge gav anledning till bekymrade diskussioner i
mången arbetslöshetskommitte. Det är kanske heller icke så överraskan
de, att därunder även fördes fram förslag, att man borde medverka till
en höjning av löneläget i fria marknaden. Alltnog, resultatet blev i åt
skilliga fall, att man uppsköt hemkallandet av reservarbetarna, i för
hoppning att de tillgängliga arbetsplatserna i skogen skulle besättas
från annat håll och kommunen på det sättet kanske skulle få ha sina
tilldelade platser kvar. En direkt anmodan frånarbetslöshetskommis
sionen blev därför i dessa fall nödvändig för att ge tillbörligt beaktande
åt de inkomna rekvisitioner.na på arbetskraft för den fria marknaden.

Hur anvisning om skogsarbete bedömdes bland de hemkallade reserv
arbetarna framgår därav, att det erbjudna arhetet i visIsa fall avvis.ades,
medan i andra fri utrustning och reseersättning uppställdes som villk.or
för att mottaga erbjudet arbete. Det var ju icke mer än vad som gavs
vid hänvisning till reservarbete. Det kan tillä.ggas, att dylika krav på
sina håll rönt framgång; den som antog skogsarbete ansågs vara värd
en viss uppmuntran med hänsyn till att erbjudet arbete så ofta avböjdes.

Läget för dagen i skogsdistrikten torde vara, att huggningsarbetet
passerat sin kulmen men' att ändock en betydande arbetstillgån,g finnes i
jämförelse med de närmast bakomliggande åren. Inledaren har redan
nämnt den förestående flottningssäsongen, men även åtskilliga arbeten
av skogsvårdande natur, som fått stå tillbaka under den svåra depres
sionen, torde komma till utförande under årets lopp. I många kommu
ner avvaktar man emellertid skogsarbetarnas hemkomst för att igång
sätta statskommunala arbeten, vilka planerats inom ramen av det stora
hjälpprogram, som antogs av fjolårets riksdag. Det är ett intresse för
kommunerna att utnyttja de möjligheter till statsbidrag, som äro för
bundna härmed. Det kan sålu.nda befaras, att den fria arbetsmarknaden
här får fortsatt konkurrens om arbetskraften från reservarbetena och
att dessa härigenom bli en spärr på återhämtningen inom de norrländska
trävaruindustrierna.

J ag har här direkt anknutit till förhållandena inom skogshanterin
g'en; dessa förhållanden ha sin motsvarighet även på andra näringsli
vets områden, som jag emellertid här icke hinner närmare ingå på.

Om ett nytt hjälpprogram efter måttet av fjolårets beslutas av årets
riksdag, måste detta, såvitt jag kan se, stärka den uppfattnin.g, som man
finner hos åtskilliga kOlllmunala arbetslöshetsorgan och hos många hjälp
sökande; den uppfattningen nämligen, att dessa omfattande hjälpåtgär
der icke äro blott en tillfällig anordning i en svår kris, utan något som
man har att räkna med 'som komplement till den fria marknadens arbets
tillfällen även i normala tider. Den allmänna inställningen till den fria
marknadens arbetstillfällen kommer ofelbart att präglas av, att en så
dan uppfattnIng hålles vid liv, och noteringen av antalet hjälpsökande
kommer att ge intryck av fortbestående krisläge.
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När man behandlar frågan om de statliga och statskommunala reserv
arbetena, så är det ett spörsmål, som torde vara pudelns kärna o0h som
man icke kan komma förbi, nämligen lönefrågan. Jag har redan i det
föregåen·de 1stött på den, och jag skall i det följan'de närmare återkomma
till den. Men jag vill först med några ord b~handla en fråga, SOIU' har
med behörigheten till a~betslöshetshjälp att skaffa. Jag åsyftar de be
stämn1elser, som reglera hjälpverksamhetens förhållande till den fria
marknadens konflikter, de s. k. konfliktdirektiven. Inledaren har icke
berört denna sida av hjälpverksamheten och jag kan förstå, att ämnets
omfattning tvingat till denna beskärning; för min del an!ser jag emeller
tid dessa direktiv så 'betydelsefulla, att jag icke kan förbigå desamma.

Konfliktdirektiven voro tills i fjol baserade på den principen, att vid
allmän arbetskonflikt i ett yrke eller en industri alla arbetslösa inom
detta yrke skulle vara avstängda från statlig arbetslöshets,hjälp, vare
sig' de hade direkt del i konflikten eller icke. Man utgick ifrån, att de
stridande organisationerna skulle få lita till sina egna resurser. Detta
betydde för fackförbundens del, att arbetslösa' medlemmar, som icke voro
direkt indragna i konflikten men kanske för egen del hade intresse i
konfliktens utgång, icke kunde så länge den pågick ,anlita den allmänna
arbetslöshetshjälpen utan måste hålla sig till sitt' fackförbund. Dessa
direktiv voro föremål för riksdagens behandling 1922 och 1923. Man an
såg då på socialdemokratiskt håll, att det fanns fog för en regel av dy
likt innehåll, men man yrkade, att särskild hänsyn borde tagas till så
dana långvarigt artbetslösa, som icke längre hade kontakt med sitt yrke.
Man föreslog i detta syfte vid 1923 års riksdag, att avstängningen icke
skulle beröra arbetare, som vid konfliktens utbrott varit arbetslösa i
sex månader. Förslaget föll emellertid.

Tio år senare, d. v. s. vid fjolårets riksdag, var det icke längre fråga
om ens denna regel bakåt på sex månader. De nya direktiv, som då med
stöd från borgerligt håll blevoal1tagna, stad·ga nämligen följande. Utom
för den, som är direkt indragen i en konflikt, kan avstängning ske en
dast för den, som eljest blivit arbetslös, i anledning av konflikten och
vilkens löne- och anställningJsvillkor skäligen kunna antagas röna in
verkan av densamma.

Det betyder i praktiken, att behörigheten ~ill statlig hjälp kvarstår för
de arbetare inom ett konfliktberört yrke, som vid konfliktens utbrott
redan äro arbetslösa, oavsett att de även i dylikt fall kunna äga samma
intresse i konfliktens utgång, som de direkt indragna.

Dessa nya direktiv fingo tillämpning på fjolårets byggnadskonflikt.
Nu gäller om byggnadsarbetare, att de på grund ,av yrkets säsong

karaktär icke få del av arbetslöshetshjälpen annat än efter dispens från
arbetslöshetskommissionen. Dylik dispens ges på det sättet, att arbets
löshetskommitten på en viss ort efter an'sökan får tillstånd att lämna
understöd till högst ett visst antal byggnadsarbetare. Dylika dispenser
lämnades i fjol iför sammanlagt 3-4,000 byggnadsarbetare. Den praktiska
verkan av de nya direktiven stannade sålunda inom -denna ram. Alla
byggnadsarbetare, som kunde vLsa, att de voro arbetslösa den 1 april
1933, då konflikten utbröt, voro alltså behöriga att få understöd så långt
dispensen räckte.

Om man nu vill upprätthålla den fiktionen, att principen om statens
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neutralitet i arbetskonflikter icke skulle vara satt å sido gen-om de nya
direktiven, så skulle nian, föreställer jag mig, vilja föra det resoneman
get, att de byggnadsarbetare stodo utanför -konflikten, som voro arbets
lösa redan den 1 april. De skulle alltså vara att anse som arbetslösa av
annan anledning än konflikten. .

Det märkliga är emellertid, att de stridande byggnadsfackförbunden
själva icke ansett sig i stånd att göra en sådan uppdelning av sina med
lemmar. I den statistik över arbetslösheten inom fackföreningarna, som
offentliggjorts, står i detta hänseende som följer:

»De avdelningar, som voro berörda av den i april 1933 utlbrutna by'gg
nadskonflikten, äro fr. o. m. nämnda månad icke medtagna i statistiken,
enär det visade sig omöjligt att inom dessa avdelningar uppdraga någon
bestämd gräns mellan de av konflikten berörda och de av annan orsak
arbetslösa medlemmarna.»

Detta bekräftas också på annat sätt. Under den presspolitik, som ny
ligen förts i fallet Albin Ström, vilken betecknar sig som byggnadsgrov
arbetare, har framgått, att Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet
den 14 april 1933 träffat följande beslut om understöd i anledning av
byggnadskonflikten:

»Att understöd utbetalas fr. o. ID. den 4 april till de i konflikt direkt
indragna och till arbetslösa medlemmar på platser, där konflikt råder,
vilka sedan den 39:e veckan föregående år haft arbete inom byggnads
industrin.»

Fackförbundet ansåg sig sålunda böra tillämpa en marginal bakåt av
sex månader, när det gällde att i understödshänseende skilja på arbets
löshet i anledning av byggnadskonflikten och arbetslöshet av annan
orsak.

Det är uppenbart, att fackförbundet -härvid kommer närmare det fak
tiska läget. Det krävde ingen märklig :skarpblick för att befara bygg
nadskonflikt på våren 1933, och alldeles särskilt gäller detta från den
tidpunkt, då man varit i tillfälle att t.a del av parternas förslag till nya
avtal. Följden härav var helt naturligt den, att endast ett fåtal arbeten
sattes i gång på hösten 1932 respektive voro i gång vid -de gamla avta
lens utlöpningstid. Byggnadskonfliktens arbetslöshetsverkningar inträd
de sålunda långt före konfliktens utbrott. Byggnadsfackförbunden togo
fasta på detta, men de nya konfliktdirektiven gingo längre län byggnads
fackförbunden själva och slogo fast, att den arbetslöshet, som låg före
den 1 april, den hade icke med konflikten att göra.

Nu skulle kanske någon vilja invända, att byggnadsindustrin på grund
av sin säsongkaraktär intar en särställning, och att de nya konflikt
direktivens tillämpning inom andra in·dustrier icke behöver framstå
som ett så markant partitagande från statens sida i en arbetskonflikt.

Häremot är att invända, att den svenska arbetsmarknaden i stor om
fattning är underkastad säson:gväxlingar. Den generella avstängningen
från arbetslöshetshjälp på grund av yrkets säsongkaraktär gäller f. n.
endast byggnads-, tegelbruks- samt hamnarbete. Men andra fall, exem
pelvis sågverksindustrin, skogshanteringen m. fl., där avtals- och löne
rörelser vanligen ha sin uppränning innan säsongen inträtt och där allt
så risken för öppen konflikt verkar hämmande på arbetstillgången, in
nan uppgörelse träffats, i dessa fall komma direktiven att verka på
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'samma sätt som de gj·ort under ·fjolårets byggnadskonflikt, och därtill
utan den begränsning, som arbetslöshetskommissionens dispensförfa
rande då innebar.

På samma sätt är det oundvikligt att inom industrier, där vid tid
punkten för utbrottet aven konflikt konjunkturarbetslöshet föreligger,
de nya konfliktdirektiven komma att gynna arbetarparten.

Det är sålunda, såvitt jag kan se, uppenbart, att de nya konfliktdirek
tiven innebära ett markant avsteg från principen om statens. neutralitet
i arbetskonflikter, och förty är det ett samhällsintresse, att en återgång
sker till förutvarande bestämmelser i detta hänseende.

Jag k·ommer så tilllönefrågan. De nya direktiven på denna punkt in
nebära i korthet, att de nominella reservarbetslönerna icke såsom tidi
gare skola understiga den öppna marknadens lägsta löner utan skola
så avvägas,

att de' ej överstiga den lägista grovarbetarlön, för vilken' arbete i
orten kan i avsevärd omfattning beredas med beaktande jämväl av
löneförhållandena inom jord- och skogsbruk.

De förändringar i reservarhetslönerna, som betingades härav, genom
fördes enligt socialministerns anvisningar under loppet av juli månad i
fjol. De tillämpades på den bestämning av öppna marknadens grov
arbetarlöner, som då förelåg inom arbetslöshetskommissionen sedan en
tid tillbaka. Välgrundade skäl förelågo, att i detta sammanhang göra en
ny undersökning av den fria marknadens löneläge Iför att låta den sänk
ning, som detta löneläge undergått under den närmast bakomliggande
perioden, få utöva sin tillbörliga inverkan vid lönesättningen. Det in
gick emellertid i socialministerns anvisningar, att en dylik revision
skulle anstå.

Den nya lönesättningen fick härigenom en liten extra tillspetsning
uppåt, som har fått kvarstå ända tills nu. Arbetet med en n'oggrannare
anpassning efter det aktuella löneläget i fria marknaden tog visserligen
sin början i novem'ber 1933; de som resultat härav reviderade reserv
arbetslönerna träda emellertid som inledaren nämnde i tillämpning först
instundande 1 maj. Denna revision innefattar såväl höjningar som sänk
ningar av nuvarande IÖLer, men sänkningarna äro emellertid övervä
gande. Inledaren nämnde, att revisionen gett anledning till de demon
strationsstrejker, som ägt rum vid yissa reservarbetsplatser. Dessa ytt
ringar hade man undsluppit, om revisionen skett jämsides med de nya
lönedirektivens tillämpning.

Höjningen ,av reservarbetslönerna i och med de nya direktivens till
lämpning' blev avsevärd. Kostnadsökningen i lönekontot vid såväl stat
liga och statskommunala arbeten torde vad angår andra halvåret 1933
kunnat uppskattas till i genomsnitt en halv miljon kronor per månad.

Följden' av de nya direktiven blev i praktiken också den, att reserv
arbetslönerna kommo att ligga högre än den öppna marknadens lägsta
löner.

J ag befarar, att detta i betydande utsträckning kommer att bli fallet.
även med de reviderade löner, som träda i kraft från den 1 maj.

De nya direktiven syfta visserligen formellt till att likställa den nomi
nella reservarbetslönen på en ort med den lägsta i avsevärd omfattning
förekommande grovarbet.arlönen i orten. Emellertid är det uppenbart,
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att lönesättningen i praktiken är ganska vansklig. Direktiven taga sikte
på »den lägsta grovarbetarlön, för vilken arbete i orten kan i avsevärd
omfattning beredas». Hur mycket skall man i det särskilda fallet in
lägga i begreppet »avseViärd omfattning»~ Här finns utrymme för delade
meningar även bland dem, vilkas uppfattning icke präglas av ställnin
gen som part på arbetsmarknaden.

När det gällde att revidera lönen för Stockholm, kom sålunda arbets
löshetskommissionen till en lön på 7: 50 kr. per dag, medan besvärsnämn-
den fastställde lönen till 8: - kr. Och inom dessa instanser förekom yr
kanden på lönesatser utanför de ovannämnda. Med ledning av de löne
uppgifter, som stått mig till buds, finner jag, att ett betydande antal
arbetare i den öppna marknaden i8tockholm få nöja sig med en lägre
lön än 8: - kr. per dag. Jag skulle tro, att de överstiga tusentalet. Till
jämförelse må nämnas, att antalet reservarbetare i Stockholm är f. n.
c:a 650. Det torde förbli en öppen fråga, hur många man i detta som
exempel valda fall skall inry-mma i begreppet »avsevärd omfattning».

Även andra faktorer, som jag icke vill trötta med att här gå närmare
in på, bidraga till att skapa osåkerhet vid lönebestänlningen. Härav föl
jer, att redan den nominella reservarbetslönen många gånger kan komma
att ligga högre än de löner, som i viss utsträckning stå till buds i den
öppna lnarknaden.

Sedan tillkommer den omständigheten, att förtjänsten per dag vid re
servarbetena i praktiken ligger högre än den nominella arbetsförtjän
sten. Arbetet utföres till övervägande del som ackordsarbete, som_ ger en
viss genomsnittlig överförtjänst. Vid de statliga reservarbetena har
denna varierat från 10-15 %.

Härtill kommer ytterligare i vissa fall andra förmåner, såsom fri ut
rustning, fritt logi, resebidrag och fri sjuk,rård, till vilka hänsyn icke
tages vid lönesättningen. När man exempelvis inom en fattig landskom
mun kan anse sig ha råd till en utgift på kr. 5,OGO: - till utrustning av
100 reservarbetare, d. v. s. kr. 50": - per nlan, så är det uppenbart, att
denna del aven reservarbetares ink·omst icke ,får helt förbises.

Så länge dessa på löneförmånerna vid reservarbetena inverkande fak
torer få göra sig gällande, kon1ma dessa löneförmåner att mångenstädes
ligga högre än de, som erbjudas inom vissa näringsgrenar i den öppna
marknaden. De nya löne-direktiven måste därför verka otillfredsställande.

De tidigare bestämmelserna togo hänsyn till de olika på saken inver
k-ande faktorer jag här anfört. De föreskrevo, att den nominella reserv
arbetslönen skulle ligga avgjort lägre än öppna marknadens lägsta lö
ner. Detta innebar, att en marginal fanns, som ga.v utrymme för ojämn
heter i lönebestämningen och för de förmåner av särskilda slag, sonl
tillk·omma utöver de -n:ominella lönerna. Dä.rför vara desIsa ,äldre be
stämmelser bättre ägnade att reglera lönesättningen på det.ta ömtåliga
område än de nuvarande. Uta.n att eftersätta skäliga sociala synpunkter
skapade de ett löneläge vid reservarbetena, som beaktade en av grund
valarna för all hjälpverksamhet på detta område, nämligen den, att
arbetslösheten icke öv-ervinnes genom att man skapar ökade svårig
heter för den öppna arbetsmarknaden.
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Direktör LlI Akselsson: Jag skall icke bli mångordig utan skall endast
med några ord försöka ställa frågan i dess rätta perspektiv. Ma.n bör i
detta fall komma ihåg, att det är blot.t en liten del av anslagen, som gå
till den egentliga nödhjälpsverksamheten genom arbetslöshetskommis
sjonen. Kontantunderstöd och reservarbeten kosta tillsammans 60 il 70
miljoner kronor. Därutöver föreslås emellertid till s. k. allmänna arbe
ten, för statliga byggnader oeh ett flertal olika ändamål salnmanlagt
över 100 miljoner. l\1en icke heller härnled är det nog. Inom riksstatens
olika delar förekomma ett flertal anslagsbelopp, SOln mer eller mindre
indirekt äro motiverade av arbetslöshetshänsyn. Man kan i detta sarn
band erinra Oln de cirka 40 mIljoner kronor, som föreslagits för järn
vägselektrifiering, och av vilka en del nog äro goda men en del uppen
bart oekonomiska. l\1:an kan också erinra om ackords- och stödlånen etc.
Hur mycket man egentligen kommer till, om man räknar tillsammans
alla de belopp, som på ett eller annat sätt ,äro motiverade med arbets
lösheten, vet jag icke, men statsministern gj:orde i slutdebatten vid förra
årets riksdag ett överslag över de totala belopp för allmänna arbeten
o. d., som ingingo i budgeten, och kom då till ett belopp av 450 il 500 mil
joner kronor mot cirka 2'50 Iniijoner året förut. Han ville härmed egent
ligen bevisa, att det avkortningsyrkande på något över 40 miljoner kro
nor, som högern vidhöll i själva slutspurten, egentligen var en futtig
het i hela detta stora sammanhang.

Man får, när man disk,uterar arbetslöshetspolitiken, icke glömma
denna enorma storleksordning av de finansiella ansträngningarna. Det
är genom dessa, som vi kommit in i ett finansiellt ohållbart läge, en
enorm skuldsättning för improduktiva ändamål och vissheten om kvar
stående tunga bördor för nära ett decennium. Man har över huvud taget
iC,ke velat iakttaga nödig sparsamhet vid statens förvaltning, utan man
har på en mängd olika punkter i budgeten låtit denna svälla ut på ett
fruktansvärt sätt. I England har man gått en motsatt väg. Vad har det
icke betytt för England i fråga om stabilitet och framtidsförhoppnin
gar, att man kommit franl till en balanserad budget med överskott, som
lnöjliggöra både skattesänkningar och andra lättnader. Det betyder, att
man i England kan blicka framåt med förhoppningar, medan man hos
oss ju ännu icke skönjer slutet ens på nedåtrutschandet mot försänlrade
finansiella förhållanden. Jag tror man kan vara ganska säker på att
denna skillnad mellan en god och dålig statsekonomi har större bety
delse för arbetslösheten än många miljoner i direkta arbetslöshetsanslag.

Över huvud åsyftar man med nuvarande arbetslöshetspolitik icke bara
att bringa nödhjälp åt dem, som därav äro i behov, utan man åsyftar
att vinna en hel rad andra saker också. Det är detta, som uppkallar de
största meningsskiljaktigheterna. Mot en vidsträckt nödhjälpsverksam
het finns, såvitt man vet, icke någon som helst opposition i landet, men
mot att ta nöden som intäkt för alla andra mer eller mindre äventyrliga
eller okloka projekt, däremot finns mycket stark opposition.

Enligt siffror, som meddelats i propositionen angående beredskaps
arbeten, blir totalkostnaden per dagsverke för de vid arbetslöshetskom
missionen hjälpta aJ'lbetslösa omkring 7 kronor. Enligt samma proposi
tion blir vid de allmänna arbetena samma kostnad omkring 11 kronor,
och då vid dessa arbeten blott omkring % il % utgöras av förut arbets-
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lösa personer, blir kostnaden per arbetslös vid dessa arbeten omkring
15 kronor. Jag vill icke trycka på dessa siffrors absoluta exakthet, men
de torde i alla fall ange storleksordningen av kostnaderna. Dessa siffror
vlsa, i huru hög grad de s. k. allmä'nna arbetena ställa sig dyrbara så
som nödhjälpsmedel betraktade. De statliga byggnadsarbeten, som upp
tagits i samband med arbetslöshetspolitiken, höra ju oekså till de dyr
baraste saker, som man över huvud taget kan åstadkomma för att bringa
nödhjälp. Och huruvida dessa arbeten verkligen träffa sådana folkklas
ser, som särskilt äro förtjänta att understödjas .av det allmänna, må väl
lämnas osagt.

Utöver dessa allmänna arbeten av olika slag förekomma ju också en
hel del andra anslag av mei" eller mindre egendomlig karaktär. Flera av
dessa benämnas lån, ehuru deras rätta karaktär är present. Till denna
typ höra bl. a. de ackords- och stödlån till jordbruket, som nu utgå på
tredje året med utomordentligt stora belopp. Dit höra också anslagen
för förbättrande av jordbrukets byggnader. Huru högt man än upp
skattar värdet av att hjälpa jordbruket, måste man ju dock på det allra
starkaste fråga sig, om man verkligen på detta sätt kan fortgå att ut
dela rena presenter i belopp på tiotals oC'h åter tiotals miljoner kronor.
Mycket tvivelaktig karaktär har anslaget till främjande av enskild före
tagsamhet. Meningen är ju, att företag, som kommit i svårighet, skola
få hjälp att hålla näsan över vattnet, men resultatet blir synnerligen
ofta, att man hjälper de sämsta företagen på en överfylld marknad till
att fortsätta och med statlig hjälp driva en destruktiv konkurrens och
prispolitik. Likkistfabrikanternas protest är i detta fall mycket bely
sande. De avstyrkte subvention åt visst företag, eftersom Kungl. Maj:t
sannolikt icke kunde åstadkomma någ;on ökning av den naturliga åt
gången av likkistor i landet. Subvention och lån till kommunala bered
skapsarbeten visa sig också ofta vara av synnerligen tveeggad karaktär.
Frestelsen att få pengar till present eller på mycket goda återbetalnings
villkor är ju ofta övermäktig, särs.kilt för den som förut har dålig eko
nomi, och man kan icke bestrida, att en hel del kommuner med dessa an
slag lockats att utföra dyrbara saker, som icke borde komma till stånd.
v""arje såda.nt företag för sig kanske är litet, men representerar ej sällan
ändå 1 a 2 kronor i skattehöjning för kom·munen under loppet av de
närmaste 30 åren.

Den rena nödhjälpseffekten aven hel del av dessa olika arbeten är
utan tvivel alldeles. för liten. Man återkommer till det, som så ofta visar
sig, att staten har svårt att med skicklighet och effektivitet handhava
ekonomisk verksamhet. Efter alla de erfarenheter man nu har, skulle
man vilja göra det påståendet, att utdelandet av gåvor hör till de allra
svåraste ekonomiska uppgifter som finnas, och att det visat sig, att sta
ten, åtminstone just nu, har särskilt små möjligheter att gå väl i land
med denna uppgift. Vad staten visat sig ganska väl behärska är en nöd
hjälpsverksamhet av den typ, som arbetslöshetskommissionen betecknar,
men de moderna försöken att därutöver gå ut på hundratals olika vägar
och stigar för att sprida pengar över landet ha varit av mycket tvivel
aktigt värde.

Dessa nya åtgärder. bidraga också att sprida och utvidga understöds
tagarandan. Att denna understödstagaranda, som kanske blivit allt.för
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ofta omnälilnd för att det skall vara roligt att tala om den igen, finns
hos individerna är tyvärr ett beklagligt faktum. Man får emellertid nu
på allvar räkna med även en understödstagaranda hos kommuner, hos
företagare, hos grupper inom näringslivet o. s. v. Var och en, som på
allvar vill se situationen av i dag i ögönen, kan ju icke undgå att all
varligt oroa sig inför de tendenser, som för närvarande mångenstädes
yppa sig. Lyckas vi på allvar driva statens välgörenhet så långt, att
näringslivet i större skala får understödstagaranda - för att icke säga
något värre - så är sannerligen icke ställningen ljus.

Jag har med det anförda velat i korta drag blott erinra om det ofant
ligt- vidlyftiga sammanhang, i vilket vår nuvarande arbetslöshetspoli
tik bör ses. Man har nu lyckats få det därhän, att arbetslöshetskommis
sionen, hur oändligt stor och viktig den än är, dock faktiskt fungerar
som en ganska liten del av hela kakan. Det är den enorma finansiella
vidlyftigheten och de utsvävningar på allehanda områden, som före
komma, som utgöra den stora faran. Mot en rationellt skött, även långt
driven hjälpverksamhet har veterligen ingen något att invända. Tvärt
om borde alla krafter inrikta sig på att få denna nödhjälpsverksamhet
så effektiv som möjligt. Men mot alla dessa andra åtgärder har man de
bestämdaste invändningar. Grundförhållandet är alltså det, att regerin
gen icke för sig uppställer programmet att bringa bästa möjliga nöd
hjälp, 'utan den tar nödhjälpssituationen till intäkt för åtgärder, som
sikta ofantligt nlycket längre. I första hand har man ju regeringens
teori om att förbättra konjunkturen, men i andra hand har man också
alla de områden, på vilka regeringspolitiken äter sig in i näringslivets
funktioner. Betecknande härför är ett uttalande av statsministern i en
ledare i Socialdemokraten för några dagar sedan, där han uttryckligen
deklarerade, att uppgiften icke kan vara blott att bringa nödhjälp för
stunden, utan målet på lång sikt är att varaktigt trygga folkförsörj
ningen genom att samhället som sådant behärskar försörjningsmedlen
och utnyttjar dem. Detta icke blott av socialdemokrater utan även av
en del professorer av annan kulör proklamerade program, som har en
mycket stor analogi med den nazistiska samhällsuppfattningen, synes
Inig vara den för vår framtida ekonomi farligaste följden av den nu
varande arbetslöshets.politiken.

Regeringen har en panisk förskräckelse för allting, som kan leda till
en deflation på penningväsendets område. Men i huru utomordentligt
hög grad dess egen politik innebär en strävan till en företagsamhetens
deflation, det tycks man icke se. Det förefaller mig, som om vi skulle
kunna enas om att ·företagsamhetens deflation är det· stora riskmomen
tet för närvarande. Vi behöva därför icke önska oss som motsats en
inflation av företagsamheten, d. v. s. en våldsam spekula.tiv uppdrivning
av denna, men vi måste önska oss en normal, växtkraftig, lugnt fort
skridande företagsamhet.

Jag har med avsikt icke gått in på frågan om lönesättning och kon
fliktdirektiv o. d., vilka säkerligen bli fullt tillräckligt belysta från an
nat håll. J ag kan emellertid icke undgå att erinra därom, att det natur
ligtvis för närvarande finns en stot risk för permanent arbetslöshet, och
att enda vägen att komma från en sådan ligger i en strängt restriktiv
understöds- och nödhjälpsverksamhet. Man måste ju i detta samman-



102 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 27 APRIL 1934

hang erinra sig det utomordentligt goda resultatet, som uppnåddes vid
förra krisen genom en målmedveten restriktiv politik. Så snart man
trodde sig kunna skönja utsikter till en verklig ljusning inom den ena
eller andra branschen, t. ex. skogsbruket, så gjorde man i god tid av
stängning av alla dessa arbetare från. hjälpen. Därigenom behövde man
icke heller råka in i en sådan situation, att det blev ont om huggare
eller dragare, eller i den situation, som man nu sett skildras från Små
land, att det fanns hundra annonser om lediga drängplatser.

Mina herrar! En restriktiv politik av det slaget är sannerligen icke
till de arbetslösas skada. Den är t.värtom till deras nytta, ty därigenom
kan man, såsom visade sig vid förra kris~n, snabbt suga upp de arbets
lösa i det produktiva arbetet, och det är i alla fall den enda människo
värdiga tillvaron för dem.

Redaktör F, Severin: Dr. Akselsson slutade sitt anförande med samma
sak, varmed ingenjör Broden började sitt, nämligen med en rekommen
dation av den arbetslöshetspolitik, som fördes här i landet år 1922. Den
skulle nämligen ha haft så särskilt välgörande verkningar på den då
rådande krisen. Den omständigheten, att denna kris rätt snart gick över
och att vi tämligen snart kommo in i en bättre konjunktur, ansågo de
båda talarna ha varit beroende just på den statliga arbetslöshetspolitik,
som vid det tillfället fördes. Orsaken till den, jag skall erkånna det, re
lativt snahba återhämtning, som ägde rum efter den förra krisen, är
emellertid, såvitt jag kan se, icke så e.nkelt klarlagd, at.t man bara be
höver hänvisa till arbetslöshetspolitiken och säga, att den var orsaken
till att den förra krisen varade endast i två år. Det är för övrigt också
ett ofta sett påstående, att anledningen till att fö~bättringenår 1922 blev
så snabb, som den blev, var den relativt starka lönesänkning, ,som ägde
rum i den fria marknaden. Vilken a,v dessa båda faktorer, som skulle
haft de starkaste verkningarna, vet jag icke.

Emellertid kan man ju icke, då man hänvisar till 1922 och det s. k.
svenska systemet, undgå att göra en jämförelse mellan förhållandena i
vårt land och i andra länder. Jag tycker det skulle ha slagit de båda
föregående talarna, att det är icke allenast i vårt land, som depressio
nen för närvarande är så besvärlig, och det var icke heller allenast i
vårt land, som förbättringen blev relativt snabb år 1922, ehuru man icke
har påvisat, att man också i andra länder hade samma lämpliga svenska
system år 1922, som man övergivit vid denna kris. Därmed är natur
ligtvis icke sagt, att den politik, som fördes i vårt land, icke har fram
kallat de ang'ivna verkningarna, ty man har icke därmed påvisat vad
som varit orsaken till utvecklingen hos oss och i andra länder. Det lig
ger emellertid nära till hands att tänka sig, när utvecklingen ändå varit
så pass samstämmig i flera av de mera betydande länderna, att det kan
ske förelegat en gemensam orsak, som icke är den svenska regeringens
eller riksdagens arbetslöshetspolitik. Det kan nämligen knappast förut
sättas, att den svenska politiken kan ha haft någon inverkan på Amerika
och Tyskland och andra länder, även om ·den kan ha haft några verk
ningar hos oss.

Jag tror därför, att man gör sig p,roblemet för enkelt, när man bara
med en enkel hänvisning till de 50 öre om dagen, varmed reservarbets
lönerna ha höjts, tänker sig ha funnit lösningen till att denna kris har



AKTUELL ARBETSLÖSHET OCH ARBETSLÖSHETSPOLITIK 103

blivit så förtvivlat långvarig och så omfattande, som den Iblivit. För
övrigt kan ju denna lönehöjning i varje fall icke ha haft någon verkan
förrän under sista halvåret 1933. röre denna tid måste det ha varit andra
faktorer, som framkallat det svåra läget på arbetsmarknaden. Den nu
varande krisen har ju ändå funnits ganska länge. Den 1 juli 1933 hade
ju krisen varat nära D'Og i tre år, ty den började bli ganska kännbar i
vårt land redan på hösten 1930 och ;harsedan f'ortgått och blivit allt
värre och värre. Oaktat vi emellertid i tre år förde- samma utmärkta
politik som år 1922, har det alltså visat sig, att detta icke haft samma
välgörande verkningar som år 19,22. J ag tycker, att herrarna av detta
förhållande, som icke gärna kan bestridas, !skulle kun,na dra den slut
satsen, att här äro också några andra faktorer verksamma, .som man i
detta sammanhang har anledning fästa avseende vid.

Inledaren påpekade en sak, som föreföll mig ,stå i viss motsats till ett
påstående av ingenjör Broden. Sekreterare Nordström talade nämligen
om att det vid flottningsarbetena förekommit en myeket svår konkur
rens mellan skogsarbetare och bönder, en konkurrens, som var så svår,
att de störtade över varandra, och det var under alla förhållanden omöj
ligt att bereda samtliga arbetssökande arbete. Ingenjör Broden medde
lade däremot, om jag icke missuppfattade honom, att på grund av de för
delaktiga lönerna vid reservarbetena, var det omöjligt att driva upp till
räckligt med folk till' flottninigsarhetena. Det är möjligt, att jag miss
uppfattade honom, men han nämnde detta i s'amband med vad han sade
om svårigheten att få folk till skogsa~betet.

Beträffande konfliktdirektiven och byggnadsarbetarna, citerade ingen
jör Broden visserligen direktiven, men han förbigick i fortsättningen
helt och hållet deras innebörd och drog icke någon som helst slutsats
därav. Han påpekade, att de, som voro arbetslösa vid konfliktens utbrott,
skulle kunna komma i åtnjutande av samhällets hjälp, men han nämnde
icke, att det i direktiven också står: försåvitt icke deras arbetsvillkor
kunna skäligen antas röna inflytande av konflikten. Om deras arbets
villkor alltså kunna tänkas röna inflytande av konflikten, säga direkti
ven, att de icke kunna få hjälp i samma utsträckning Isom andra, som
icke tillhöra det yrke, inom vilket konflikt försiggår. Att arbetslöshets
kommissionen sedermera har lämnat dispens, har naturligtvis skett där
för, att kommissionen ansett sig kunna göra detta på grund av sin kän
nedom om förhållandena, men kommissionen har icke på grund av direk
tiven varit nödsakad göra detta. Den hade kunnat avstänga samtliga.
Denna fråga har .för övrigt varit uppe till diskussion under årets de
chargedebatt. Man hade ju .avstängt en grupp, vars löner näppeligen
kunde antas röna inflytande av den pågående konflikten, därför att den
redan slutit kollektivavtal för två år framåt, under vilken tid vederbö
rande givetvis icke kunde tänk.a sig att kunna erhålla några som helst
förändringar. Emellertid är ,detta en sak, som icke egentligen har med
direktiven att skaffa utan rör arbetslöshetskommissionens sätt att hand
ha desamma. Jag vill icke klandra arbetslöshetskommissionen, därför
att den har dispenserat några byggnadsarbetare. Kommissionen har väl
ansett sIg ha skäl att göra detta, men jag upprepar, att kommis'sionen
hade på grund av de föreliggande direktiven icke ovillkorligen varit nöd
sakad därtill.

8 - ltationalek. För. Förh. 1984.
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Reservarbetslönerna ligga emellertid på grund av dessa dire-ktiv högre;
säger man, än lönerna i den öppna marknaden. Det har tvistats mycket
om hur höga dess.a reservarlbetslöne-r ,skola vara. Ingenjör Broden satte
naturligtvis fingret på den ömma punkten i direktiven, när ,han påpe
kade svårigheten att kunna säga vad som är arbete »i avsevärd omfatt
ning». På det hela taget är det naturligtvis alltid svårt att kunna ge
tillräckligt detaljerade direktiv, och ordalagen måste därför bli en smula
svävande. J ag kom ju,st att tänka på hur svårt det är att konkret ange
vad man menar, när ingenjör Broden slutade sitt anförande med att
säga, att man skall driva en annan politik - det skulle naturligtvis vara
den, som fördes år 1922 - utan att eftersätta skäliga sociala synpunkter.
Det är ocks.å ett sådant dä.r svävande uttryck, ty vad är egentligen skä
liga sociala sy·npunkter~ Det finns· som bekant mycket delade meningar
om den saken. När ingenjör Broden sa.de detta, k'Om jag att tänka på,
när vi i ett riksdagsutskott satt och gned på en motion om ytterligare
pension till en änka efter en statstjänsteman, som redan hade pension
uppgående till 1,300 kron·or om året. Motionären framhöll med instäm
mande från flera håll, att det var alldeles omöjligt att leva på dessa
1,300 kronor. Vi ha emellertid nu reservarbet'slöner på 3 kronor 20 öre
om dagen, och med 300 arrbetsdagar per år blir det i alla fall icke mera
än 1,000 kronor om året. Är det omöjligt att leva på 1,300 kronor, så
kan man väl ifrågasätta, om man ut.an att efteTsätta skäliga sociala hän
syn kan pressa ned en lön, som icke är större än 1,000 kronor. Sistnämnda
lön ges ändå för ett arbete, som utföres under hela året, under det att
vederbörandel pensio·när ju icke behöver göra något för sina 1,300 kronor.
Det är i varje fall vanligt, att man antar, att själva arbetet ock'så kostar
något. Den, som måste utföra ett arbete, har större kostnader för att
leva än den, som kan erhålla sin inkomst utan att arbeta. Jag misstän
ker alltså, att vi nog skulle kunna hålla på att diskutera frågan om vad
som är skäliga sociala hänsyn mycket längre än frågan om vad 'Som för
stås med arbete i avsevärd omfattning.

,Dr. Akselsson nämnde järnvågselektrifieringen och sade, att en del var
bra, varav väl då måste· följa, att han ansåg en annan del vara dålig.
Han nämnde icke vilken elektrifiering det var, som var god, och icke
heller på vilket sätt den var god. Ja.g drog den slutsats.en, att därmed
att den· var god menades, att den beräknades ge ränta på det utlagda
kapitalet. I förbigående sagt nämnde han i detta sammanhang, om jag
fattade honom rätt, att statsministern skulle ha yttrat, att de statliga
utgifterna för arbetslöshetens bekämpande uppgingo till 400 il 450 miljo
ner kronor. J ag skall icke uppe-hålla mig vid frågan utan vill, för den
händelse det icke var en felsägning, ,endast helt frankt förklara, a.tt i
så fall var siffran felaktig, ty det beloppet komm.a vi ingalunda upp till.
Jag antar emellertid, att dr. Akselsson me-nar, att alla de arbeten, som
staten har igångsatt för att ber,eda de arbetslösa någon sysselsättning,
och som icke lämna den ränta, som den goda järnvägselektrifieringen
gör, äro dåliga och ävenledes medföra dåliga statsfinanser. Båda de före
gående talarna undveko emellert.id att tala om vad staten 'Skulle göra i
stället. Det är dålig politik, säger man bara, att sätta .folk i arbete till
den och den lönen, men självfallet kan icke den omständigheten, att re
servarbetarna ha fått 50 öre mera om dagen vara orsak till att det är
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-så dåligt. Även om de hade 50 öre mindre om dagen, måste denna poli
tik ur ekonomisk synpunkt vara lika dålig, ty utlägget kan under alla
förhållanden icke lämn.a sådan ränteavkastning, som man med mer eller
mindre rätt brukar betrakta såsom normal. Vad skulle staten emellertid
i annat fall ha gjort~ Ja, man s-kulle naturligtvis kunna låta de arbets
lösa söka red.a sig lsjälva, men det ville ingen a.v de föregående talarna,
utan både ingenjör Broden oeh dr. Akselsson sade, at,t alla äro ense där
(lID, att man skall bringa hjä,lp i den utsträckning, som är nödvändig.

Vi komma sålunda till frågan dels i vilken utsträckning hjälp är nöd
vändig, dels på vilket sätt man skall bringa denna hjälp. Skall man icke
sätta de arbets,lösa till arbete, finns det, ,om man över huvud taget vill
ge hjälp, icke 'mer än en metod, och det är att ge dem kontant under
stöd. Även om de arbeten, som nu utföras, emellertid icke lämna någon
ränteavkastning i vanlig mening, så mås,te de i varje fall ge staten större
valuta för de gjorda utläggen än rena understöd, som icke ge någon
valuta alts. Man kan icke bara därför, att ett arbete icke lämnar någon
ränteavkastning, säga, att det är ekonomiskt oberättigat. Atskilliga ar
beten utföras, som a,ldrig lämna någon dylik ränteavkastning men som
icke desto mindre äro ekonomiskt berättigade. Även om de utföras un
der normala tider, kräver man aldrig någon dyli,k avkastning, men de
ha icke desto mindre ansetts vara ekonomiskt berättigade. Det är emel
lertid i själva verket en mycket viktig sak, på vilket sätt man skall
hjälpa de arbetslösa, när vi i alla fall skola hjälpa dem, vilka metoder
vi skola använd.a ·och i vilken utsträckning de skola hjälpas.

De tunga bördor, som vi nu få taga på oss, kommer man naturligtvis
icke undan genom att tillämpa någon annan metod, försåvitt vi icke
kunna nedbrin.ga det belopp, varmed vi skola hjälpa. Det är enda sättet.
'Även om staten undveke att låna upp pengar, innebure detta endast,
att vi fingo bära bördan genast men icke, att vi komme undan densamma.
Vad man sålunda måste mena är, att de belopp, som de arbetslösa er
hålla i hjälp, äro för höga och s-kola nedbringas. På något annat sätt kan
jag icke förstå det, men då komma vi återigen tillbaka till detta, 80m vi
kunna hålla på att diskutera hur länge som helst, nämligen vad som är
skäliga sociala hänsy!n.

J ag skall icke här gå in på motiveringen för regeringens sätt att finan
siera arbetslöshetshjälpen, att m-an alltså, som det heter, ,skjuter över
bördan på framtiden. J ag vill endast stryka un.der, att detta var helt
enkelt nödvändigt med den politik, som man ville föra. Om ID'all ville
på något sätt stimulera konjunkturen, var det icke möjligt att taga ut

_de för arbetena erforderliga medlen skattevägen, eftersom en sådan me
tod icke alls skulle ökat -kreditvolymen och den monetära köpkraften, vil
ket man just åsyftade med lånepolitik,en. Hade m-an tagit pengarna skat
tevägen, skulle detta endast ha inneburit, att man minskade skattedra
garnas köpförmåga med samma belopp, varmed de arbetslösas höjdes.
För att undgå denna svårighet var det alltså nödvändigt att taga i an
språk medel, som eljest icke skulle blivit använda, för vilka det eljest
icke skulle ha köpts något. Detta stod också i mycket- god överensstäm
melse med de direktiv, som redan riksdagen 193·2 tämligen enhälligt gav
beträffande vårt lands. penningpolitik, nämligen att den skulle föras så,
att en återhämtning av prisnivån skulle äga rum utan att detta, som det
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därtill hette, skulle i någon större utst.räckning p,åverka levnadskost
naderna.

Man säger sig nu frukta att den s. k. understödstag,areandan sk,all
vjnna utbredning. Jag skall gärna medgiv·a, att detta vore en farlig ut
veckling, liksom jag inte heller utan vidare vill förneka, att krispoliti
ken möjligen kan befordra denna företeelse. Tills vidare tror jag dock
att denna fruktan är väsentligt överdriven. Emellertid får man det in
trycket, att det vid talet om understödstagareandan blott är reserv
arbete och kontantunderstöd som åsyftas. Dr. Akselsson nämnde visser
ligen konsekvent nog i detta sammanhang även hjälpen till jordbruket,
ehuru han endast talade om en liten del av det hela, nämligen ackords
och stödlånen. Men naturligtvis äro också soekersubventionen, spann
målsregleringen, mjölkregleringen, köttre.gleringen', o. s. v., understöd·
och de som erhålla dessa understöd mer eller mindre hemfallna åt under
stödstagareand.an. Ats,killiga industrier ha understöd i en eller annan
form och flera banker ha åtminstone· vid vissa tillfällen erhållit stöd
eller understöd, hur man vill kalla det. Det fin'nes inte en folkgrupp, som
inte i hemsökelsens stu.nd vädj:ar till staten om stöd, även om vissa äro
över måttan karska, så länge de goda vinsterna inflyta. Sett ur denna
synpunkt skulle vi redan befinna oss mitt i den fara som man fruktar.
Större delen av nationen äro statens supplikanter på ett eller ·a,nna,t sätt,
och det är bara en stackars ringa del av .befolkningen, S'O'm ännu inte
fallit 'Offer för understödstagarean'dan ut.an hjältemod.igt inte blott reder
sig själv utan även understödjer de 'andra. Jag tycker att man vid denna
punkt skulle inse öv·erdrifterna i sin fruktan för un,derstödstagareanda;
vad som sker är j1u egentligen end.ast, att staten ingriper i en 'fördelning
a.v nationens arbetsresultat, som om den överlämnades åt sIg själv skulle
åt somliga giva -en ersättning för deras strävsamma arbete, vilken enda.st
blev en så försvinnande bråkdel av vad andra erhåller, att det blev omöj
ligt att levla därp'å.

Det är kanske inte skäl uti att taga upp till diskussion dr. Akselssons
sats om statens oförmåga att skötia ekonomiska företag, då det sanno
likt skulle föra all,dele.s för långt. Då man emellertid så lätt och ledigt
fördömer staten som företagare, så sk,a!l man icke glömma, vad det är
som gjort staten till företagare i den omfattning som nu skett under
krisen. Statens företragande var väsentligt mindre under åren 1930 och
1931, men omfattningen av statens ·verksamhet har sedan dess kraftigt
stigit och varför~ Jo, på grund av att de p-rivata företagarna upphört
att företaga. Man kan naturligtvis säga, att det var statens skuld, att
de privata företagarna icke längre fortsatte sitt arbete, men man kan
icke bevisa, att så är. Däremot kan det bevisas att staten måste företaga,
'när de enskilda inte kunna göra det med vinst, och just av denna anled
ning. Eller också måste understöd tillgripas. Det är alldeles självfallet,
att när staten nödgats igångsätta det ena arbetet efter det andra för att
på något sätt kompensera den bristande privata företagsamheten, så kan
man icke begära - det skulle vara rätt orimligt - att de arbeten, som
staten utför, skulle vara ur s'am'hällsekonomisk eller ännu hellre privat
ekonomisk s,ynpunkt lika givande som de Iföretag, som de privata före
tagarna bedriva under hättre konjunkturer. Lyckades staten göra det,
så bevisades i själva verket därmed, icke allenast att staten vore en god
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företagare utan att den vore en mycket bättre företagare -än de privata,
eftersom staten lyckades just när de privata misslyckades. Man skall
emellertid icke glömma just detta, att utvidgningen av statens verksam
het endast är frukten av de privata företagarnas misslyckande oeh ingen
tingannat.

J a.g tror icke man kan säga, att regerin·gen har en större skräck för
deflation än en mycket stor del andra männis1kor, som icke äro närmare
förbundna med regeringen. Det är sålunda icke någon politisk fråga. Jag
tro-r icke man kan draga upp· några skiljelinjer, som gå partivis, då man'
skall bedöma frågan om en deflation eller en strobilisering 'av penning
värdet eller rent av om en iruflation. Åven bland dem, som icke äro poli
tiskt mantalsskrivna på samma ort som den socialdemokrati.ska rege
ringen, finner man många anhängare, om icke aven inflation så i varje
fall aven stabilisering av penningvärdet, och under alla förhållanden
av alla åtgärder, som över h'uvud taget kunna vidtagas nl'Ot en deflation.

Jag skulle- vilja sluta med att säga, att när jag hyser samma uppfatt
ning, är det komplett oberoende av min politiska åskådning. Så länge
denna ,höjning av penningvärdet fortgår, så länge pri.sutvecklingen går
i den riktning, som den gjort runder de senare åren, har man nog att för
vänta, att staten :icke kan inskränka sin företagarverksamhet. Så länge
priserna röra sig i nedåtgående riktning, måste statens verksamhet, om
icke utvecklas så i varje fall uppehållas vid samma nivå för att kompen
sera den bristande privata företagsamheten, vilken satt så och så många
hundratusentals 'arbetare utanför deras arbetsplatser.

Direktör A, H, CareIl: Jag skall be att helt ·koncentrerat få fästa upp
märksamheten vid den hiverkan, som reservarbetslönerna kunna ha på
jordbrukets o0h skogs:brukets a~betsförhållanden.Det står i författnin
gen, att reservarbetslönen icke skall överstiga den lägsta grovarbetar
lön, vid vilken arbete på 'orten i avsevärd omfattning kan beredas, med
beaktande jämväl av löneförhållandena inom jordbruk och skogsbruk.
Det är med hänsyn härtill av intresse att i största, korthet redogöra för
löneförhållandena inom jord- och skogsbruket.

Enligt kollektivavtal utgör 'den rena timlönen vid jordbruket 44 öre,
d. v. s. vid jordbrukets genomsnittliga nio timmars arbetsdag 3 kronor
96 öre per dag. För arbetare, som ha bostad och bränsle i naturaförmå
ner, är timlönen 38 öre eller 3 kronor 42 öre per dag. De s. k. statarna,
en grupp omfattande cirka 25,000 personer, vilka ,såsom naturaförmåner
ha bostad, bränsle och potatisland, spannmål och mjölk, ha därutöver
620 kronor per år, ·och sammanlagt motsvara ·des,sa förmån'er en lön av
i genomsnitt 4 kronor per da,g. En mycket stor grupp av arbetarna vid
jordbruket utgöras av s. k. drängar i husbonden,s kost. Förutom kost och
logi ha de 500 kronor om året, vilket efter det värde å naturaförmånerna,
som tillämpas av taxeringsmyndigheterna, motsvarar en dagsinkomst av
il kronor 15 öre.

Kollektivavtalslönerna äro normerande .för löneläget inom jordbruket
åtskilligt utöver kollektivavtalets formella räckvidd. Strängt taget reg
lerar avtalet icke lönerna för mer än ungefär 1/8 av jordbruksarbetarna,
men vi kunna antaga, att de normera löneläget för ungefär du,bbeltså
många jordbruksarbetare. I den allmänna, av kollektivavtal oberörda
arbetsmarknaden har under trycket av jordbrukets ,dåliga konjunkturer
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utvecklat sig ett väsentligt lä.gre löneläge. Daglöner om 3 kronor 50 öre
förekomma sålunda allmänt, och i synnerhet i vissa trakter i östra och
södra Sverige äro daglöner på 3 kronor icke ovanliga. Dränglöner om 2'5
eller 30 kronor i månaden äro ganska vanliga överallt i landet. De mot
svara en dagsförtjänst av omkring 2 kronor 50 öre eller 2 kronor 75 öre.,

Man torde kunna säga, att det genomsnittliga löneläget vid jordbruk,
vid vilka lönerna äro reglerade genom kollektivavtal, varierar mellan
3 kronor 25 öre och 4 kronor och i medeltal utgör möjligen 3 kronor
75 öre, medan den allmänna marknadens löneläge rör sig omkring 3 kro
nor eller något därunder. Det är att märka, att dessa löner gälla för en
arbetsdag på i genomsnitt 9 timmar. Det är 10 timmar om dagen på
sommaren men åtskilligt kortare på vintern. I de jordbruk, som äro ohe
roende av kollektivavtal och framför allt i de mindre bondejordbruken,
är arbetstiden vida län'gre än 9 ti.m'mar i medeltal.

Skogsarbetarnas dagsförtjänster torde variera mellan 3 och 4 kronor..
I en del större skogsbruk förekomma förtjänster på 4 kronor 50 öre och
i enstaka fall möjligen 5 kronor. Beträffande skogsarbetarna ä.r emeller
tid att märka, att deras arbete är säsongartat och sålunda icke är av
samma permanenta natur som jordbruksa:r.betet.

Det är alltså med dessa löner, ,som man nu skall jämföra lönerna vid
reservarbetena på landsbygden. Reservarbetslönen skulle enligt författ
ningen icke få överstiga den lägsta lönenivån i jord- och skogsbruket..
Redan av vad föregående talare ha anfört, framför allt då vad inledaren
omnämnde, ha de närvarande redan fun,nit, att reservarbetslönerna ligga
åtskilligt över de löner, som jag här angivit för jor·d- och skogsbruket.
Det finns icke någon i aribetslöshetskommissionen utar:betad statistik på
vad reservarbetslönen är i de rena landskommunerna, d. v. s. om man
undantar de högre löner, som tillämpas i municipalsamhällen och dylika
orter. Jag har emellertid gjort en sammanställning av de fastställda
reservarbetslönerna per oktober månad förra året och fann då, att medel
lönen utgjorde 4 kronor 23 öre. Härtill skall emellertid läggas intjänade
ackordsöverskott, varigenom man torde komma upp till en medeIdags
förtjänst på omkring 4 kronor 65 öre ii 4 kronor 85 öre. Reservarbetarna
ha dessutom förmåner av fri bostad och fritt brän,sle, fria resor m. m.
Arbets.förtjänsten vid reservarbeten å landsbygden ligger alltså minst
1 krona över det genomsnittliga löneläget vid jordbruk, som falla under
kollektivavtal, ,och omkring 2 kronor över den allmänna marknadens,
löneläge vid jordbruket. Per arbetstimme blir spännvidden nlellan jord
brukets löneläge och reservarbetenas ännu större. Mot jordbrukets högsta
timlön av 44 öre svarar vid reserva~betena, som ju ha åtta timmars ar
betsdag, en timlön av inemot 60 öre. Vidare ökas spännvidden, därigenom,
att jordbruksarbetet utföres på tidlön och reservarbetena på ackord. De
siffror, jag nyss nämnde, avsågo medeldagisförtjänsten vid reservarbe
tena, och individuella fört.jänster kunna sålunda ligga avsevärt högre.

Det är utan vidare givet, att reservarhetena under dessa .förhållanden
nlåste utöva en utomordentligt stark lockelse på jordbrukets arbetare.
Genom den av inledaren omnämnda nyss genomförda lönerevisionen vid
reservarbetena har ju genomsnittslönen gått ned, hur mycket kan man
icke säga, men jag skulle tro, icke med mer än 2'5 ii 30 öre eller möjligen
35 öre per dag. Även efter den nedsättningen ligga reservarbetslönerna
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högst betydligt över jordbrukets löner, fastän så enligt direktiven icke
skulle få ske.

Av vad jag nu framhållit framgår, att jordbruket i allmänhet har an
ledning finna löneläget vid reservarbetena otillfredsställande. Vid dessa
arbeten råder högre lön, kortare arbetstid och större frihet, och det är
självfallet, att jordbrukets arbetare skola känna en stark dragning till
dessa reservarbeten. Det är möjligt, att detta förhållande med hänsyn
till arbetstillgången ännu icke vållat jordbruket någon större olägenhet,
fastän det likväl måste sägas., att man redan nu kan finna, att en viss
knapphet på jordbruksarbetare gör sig gällande. Det torde icke i ·och för
sig förefinnas någon knapphet, men vederbörande vilja icke ta det ar.bete,
som vore deras normala, därför att de hellre vilja söka komma in vid
reservarbetena.

Befolkningen på landsbygden utgör ungefär % av landets hela befolk
ning. På jordbruket med binäringar, däri inräknat även skogg.bruket,
komma ungefär 2,2 milj.oner och på andra näringar ungefär 1,95 miljo
ner. Dessa siffror visa, att man vid fastställandet av reservarbetslönerna
har anledning taga den allra största hänsyn till jordbruksnäringens in
tressen. De manliga yrkesutövarna vid jordbruket och skogsbruket ut
göra omkring 800,000 stycken, under det att industriens på landsbygden
bosatta yrkes.utövare uppgå till 375,000. Av de 800,000 yrkesutövare inom
jord- och skogsbruket äro ungefär 275,000 lönearhetare. Av vårt jord
brukS' utpräglade småbruk,sstruktur {)ch jordbrukets allmänna ekono
miska läge följer, att största delen av de nämnda 800,000 yrkesutövarna
leva under knappa ekonomis,ka förhållanden. Om man undantar jord
bruksbefolkningens översta skikt, som i förhållande till hela antalet yr
kesutövare är ett förg.vinnande fåtal, lever största delen under förhållan
den, som motsvaras av eller underistiga industriarbetarnas. Jag sade, att
jord- och skogsbrukets lönearbetare äro 275,000 stycken. Jag tror icke
man begår något större fel, om man säger, att lika många självständiga
jordbrukare leva på eller under jordbruksa~betarnasekonomiska stan
dard. Dessa förhållanden ge också ett ViSiSt svar på den siste ärade tala
rens fråga om vad som skall förstås med skälig inkomst, och hur långt
de humanitära och sociala anspråken kunna sträckas. Det kan icke bort
resoneras, att bortåt en halv miljon människor vid jordbruket i detta land
leva på en lönestandard mot1svarande eller understigande den, som an
ges av kollektivavtalslönen vid jordbruket. Det är under sådana förhål
landen - jag upprepar det - ganska naturligt, att jordbrukarna med
en viss förvåning och kanske också förtrytelse måste se, att de arbets
lösa genom statliga åtgärder komma upp till en löneink,omst, som så
oändligt många själv1ständiga företagare inom jordbrllket och jordbruks
arbetarna över huvud taget aldrig någonsin kunna komma till.

Det är också andra omständigheter, som göra, att jordbrukets folk
måste se med betänksamhet på reservarbetena. Även under n·ormala ti
der har det ju, som alla veta, funnits- ett stort klientel människor, 80m

aldrig haft arbete och över huvud taget aldrig velat a~beta. Hur stort
detta klientel är, är det väl ingen, som vågar sig på att säga. Jag tror
emellertid icke det är ett alltför vågat pålstående, om man gör gällande,
att det finns ett eller annat tiotusental sådana människor, vilka äro in
räknade bland de ofrivilligt -arbetslösa och som sådana anmälda. Åven
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om vi här i landet hade de allra bästa tider, och därvid inga hjälpåtgär
der mot arbetslösheten· voro anordnade, så skulle dessa människor vara
arbetslösa och utan understöd. Nu däremot äro de i allra Istörsta omfatt
ning hjälpta och troligen i allmänhet med understöd.

Jag vill icke uppehålla tiden längre med detta. Jag tror, att de siffror
som jag här har anfört ådag.alägga, att de kraven från jordbrukets sida
nog icke i längden kunna hållas tillbaka, att statens hjälpåtgärder icke
böra bereda en standard, som är bättre än' jordbruket kan bereda sina
egna företagare och sina egna arbetare, och vidare, att från de arbets
lösas skara bör avföras sådana, som strängt taget icke höra dit.

Fil. lic. 0_ Josephsson: Tiden är redan ·så långt framskriden och det
har redan framförts så många synpunkter, att det kanske är förmätet
av mig att påkalla uppmärksamhet för ett delproblem, som här icke har
blivit berört. Det må kanske i alla fall tillåtais mig att för ett par minu
ter taga uppmärksamheten i anspråk.

En mycket viktig del av den aktuella arbetslöshetspolitiken, som vi
här i kväll diskutera, utgöres av de särskilda åtgärder som ungdoms
arbetslösheten påkallar. Av det betä.nkande i ämnet, som nyligen fram-:
lagts, framgår bl. a. att av det totala antalet anmälda arbetslösa den
30 november förra året icke mindre än c:a 57,400 eller något över % av
samtliga befunno sig i åldern 16-25 år. Av dessa 57,400 unga arbetslös-a
blevo vid nämnda tidpunkt endast c:a 14,800 hjälpta genom arbets~ och
undervisningslinjerna. Återstoden erhöll antingen kontantunderstöd eller
ingen hjälp alls. Även om ungdomsarbetslösheten sedan november bör
ha betydligt minskats och även om man kan ifrågasätta behövligheten
att vidtaga särskilda hjälpåtgärder för ungdomar i 16 och 17-års åldern,
åtminstone på landsbygden, så är det likväl med nämnda siffror för ögo
nen tydligt, att särskilda åtgärder till lindra.nde av ungdomsarbetslös
heten äro av behovet påkallade, detta icke minst med tanke på ungdoms
arbetslöshetens svåra psykologiska och moraliska skadeverkningar.

Som bekant innebära de nu föreslagna åtgärderna en utvidgning av
kursverksamheten och arbetslägren samt anordnande av nya särskilda
ungdomsreservarbeten. Man avser att genom dessa åtgärder under nästa
budgetår kunna sysselsä.tta i genomsnitt sammanlagt 15,000 ungdomar.
Kostnaderna härför beräknas. för statsverket.s del till 10 milj. kronor.

Det är icke min avsikt att gå närmare in på dessa förslag. Om man
bedömer dem efter vad de äro avsedda att vara, nämligen snabbt reali
s·erbara åtgä.rder ägnade ,att temporärt .avhjälp1a den vär.sta nöden, så är
icke mycket att invända. De äro i förhållande till a.ndra statliga hjälp
åtgärder relativt billiga 'Och de torde åtminstone nödtorftigt fyll,a kra
vet att ge ungdomen en sysselsättning, som samtidigt är ägnad att be
fordra dess utbildning. Men jag skulle om dessa, likisom om alla hittills
på detta område vidtagna liknande åtgärder, vilja i all blygsamhet på
peka, att de ingalunda kunna sägas bidraga till en verklig och varaktig
lösning av svårigheterna.

Alla åtgärder, som åsyfta en verklig lösning av ungdomens arbetslös
hetsproblem, måste inriktas på att lsöka få in ungdomen i ·det p:rodu.ktiva
arbetet. Detta mål kan omöjligen vinnas genom att man låter ungdomen
på det allmännas bekostnad bygga brandbrunnar eller anlägga cykel
stigar etc. etc.
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Är man enig härom, och det torde de flesta vara, så blir nästa steg
att söka anledningarna till att ungdomen nu i så stor utsträckning icke
kan finna sysselsättning inom näringslivet och att med ledning härav
undersöka de åtgärder, som äro påkallade för att om möjligt undanröja
hindren. I det förut 'omnämnda hetänkandet ha de sakkunniga även varit
inne på dessa !frågor, och de ha fullt ärligt och uppriktigt pekat på några
till synes mycket viktiga faktorer värda att observeras i detta sam
manhang.

De uttala sålunda först och främst, att ett samband »ostridigt» råder
mellan löneläge och arbet·slöshet. »Om lönenivån pressas över ett visst
av de olika produktionsfaktorerna betingat jämviktsläge, befordrar detta
arbetslöshet» heter det. Enligt de verkställda undersökningarna »tan
gera» vissa yrken »sannolikt den övre gränsen eller t. o. m. överskrida
densamma». De av kommitten, hörda arbetarna 'Och arbetsgivarna ha
också, heter det, »varit eniga därom, att det är av vikt att relationen
mellan de olika lönesatserna hålles riktig, då i annat fall ogynnsamma
konsekvenser för .arbetsmarknaden och då speciellt för ungdomen kunde
uppstå».

De sakkunniga diskutera också ,den inverkan de i gällande kollektiv
avtal ingående bestälumelserna om den yngre arbetskraftens anställ
nings- och löneförhållanden kunna utöva i fråga om ungdomsarbetslös
heten.

Beträffande lärlings-regulativen framhålles bl. a., att 'sådana före
komma i relativt begränsad omfattning, och att de i regel tillkommit
för att skapa garanti för den an,ställda ungdomens ordentliga utbild
ning inom yrkena. Det påpekas emellertid samtidigt, .att 'inom vissa yr
ken regulativen »icke alltid kunna anses motiverade med hänsyn här
till». De sakkunniga säga sig också vilja »starkt understryka, att verk
liga avspärrningstendenser ·och olyckliga sådana förefinnas i fråga om
vissa industrier på gränsen till hantverket», och de uttala som sin be
stämda mening »att det är synnerligen olyckligt, om man försöker på
skilda områden förhindra, att ungdomen genom deltagande i arbetet
inom yrkena erhåller utbildning för dessa».

Ännu märkligare äro uttalandena angående verkningarna av kollek
tivavtalens lönedifferentiering mellan olika åldersklasser. De sakkun
niga ha studerat avtalen inom de stora industrierna och därvid funnit,
att löneläget för ny'börjare i åldersklassen 14-16 år i regel är ganska
lågt och ej lägger hinder i vägen för nyanställning av ungdomar i er
forderligt antal. Redan i åldersgruppen, 17-18 år börja emellertid de
stigande lönegraderna verka hindrande för nyanställning. »Nästan pro
hibitivt», heter det, »verka de dock i högre åldersgrupper.» Ynglingar i
18-19 årsåldern, som utföra vissa arbeten i handel och transport samt
allmän tjänst m. m., finna som regel de flesta yrkes'ha.nor stängda, då
de slutat sin tidigare tjänst. E,n arbetsgivare, som ställes inför valet att
antaga tvenne nybörjare, varav den ene är exempelvis. 16 och den andre
18 år, föredrager helt naturligt vanligen den yngre, till vilken han kan
betala en lägre lön. »Det förefaller därför de sakkunniga som om vissa
övergångsbestämmelser på detta område vore önskvärda och att sådana
i någon mån skulle inverka fördelaktigt på ungdomsarbetslösheten.»

De uttalanden, som här refereratls, innehålla ju i och för sig ingenting
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egentligt nytt. Att det föreligger ett intimt samband mellan löneläge och
arbetslöshet visste man förut, likaså har det ju många gånger tidigare
omvittnats att såväl lärlingsregulativen som kollektivavtalens lönedif
ferentiering på många håll haft ogynnsamm.a verkningar på ungdomens
möjligheter att finna sysselsättning inom produktionen. Men uttalan
dena äro likväl såtillvida märkliga, som de äro hämtade ur en officiell
utredning rörande åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. I själva ver
ket lär det inte ·kunna bestridas, att man har att söka några av de
väsentliga orsakerna till ungdomsarbetslösheten just i de här berörda
missförhållandena. Följaktligen torde heller icke ungdomsarbetslöshe
ten kunna helt övervinnas med mindre än att dessa rättas till.

Detta tycks också vara de sakkunnigas mening ehuru de anse, att rät
telser ej böra åstadkommas genom direkt ingripande från statens sida
utan »avhjälpas av ·de avtalsslutande parterna själva». Denna deras
ståndpunkt synes riktig. Men lika tydligt är, att en rättelse på den av
de sakkunniga förordade vägen näppeligen lär komma till stånd utan
ett starkt tryck från den allmänna opinionens sida. Vad denna opinion
därvid i första rummet synes böra kräva det är, att kollektivavtalen både
i avseende på lärlingsregulativen och lönedifferentieringen mellan olika
åldersklasser så justeras, att ungdomell de år då den för sin framtida
försörjning är i särskilt starkt behov av yrkesutbildning icke genom
olämpliga' bestämmelser direkt hindras att komma in i jTrkena.

Det ligger emellertid i sakens natur, att en sådan justering tar en viss
tid att geno~föra., den kan alltså inte tänkas helt avhjälpa stundens svå
righeter. Frågan blir då: Finns det inga möjligheter att inom ramen för
nu gällande kollektivavtal underlätta ungdomens inträde i produktionen'

Det vill synas som om vissa sådana möjligheter trots allt dock borde
föreligga. Det finns med säkerhet vid våra ·stora industriföretag en
mängd arbeten, som företagen skulle önska få utförda, men som de icke
med gällande höga löner anse sig kunna igångsätta. För att ett arbete
skall komma till utförande, är det nödvändigt, att det finns· en viss rela
tion nlellan nytta 'och kostnader. Bli de senare så höga, att arbetet blir
direkt. förlustbringande, är det naturligt, att företaget ieke låter utföra
arbetet i fråga. Men det är också fullt klart, att om arbetskraften kunde
erhållas till ett billigare pris, så skulle våra företagsledare - med den
sociala ansvarskänsla, som de i regel besitta - söka skapa så många
arbetstillfällen, som det med hänsyn till företagens ekonomi över huvud
är möjligt.

Förhåller det sig på det sättet, då uppstår osökt den frågan, om
man inte vid våra industriföretag kunde anordna särskilda, på förhan·d
bestämt avgränsade »produktiva arbeten» till lägre löner än de nu gäl·
lande, vid vilka den arbetslösa ungdomen kunde sysselsättas~Denna ung
dom besitter icke den yrkesskicklighet och erfarenhet som den äldre ar
bet.skraften och hör därför också kunna betalas med betydligt läg're lö
ner.. Det är väl f. ö. i och för sig rimligt, att ungdomen åtminstone upp
till 25 år betalas lägre än de äldre arbetarna med större försörjnings
plikter.

Igångsättandet av dylika arbeten till lägre löner för ungdomen kan
icke ske med mindre än att !bägge de parter, som vid resp. företag under
tecknat kollektivavtalet, därom äro ense. Om ett företag' utan .arbetar-
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organisationens medgivande anordnar dylika arbeten riskeras nämli
gen, att den senare parten vänder sig till arbetsdomstolen och att
denna dömer företaget att utbetala samma löner som de i kollektivavta
let stipulerade. Men varför skulle inte parterna kunna enas~ Under för
utsättning att de arbeten 'Som utväljas icke inkräkta på de redan an
ställda arbetarnas arbetstillfällen, varför skulle man inte då. både hos
arbetsgivare och arbetare kunna påräkna den förståelsen för ungdomens
svårigheter att Isaken kunde ordnas i samförståndets och det goda sam
arbetets tecken' I det här förut refererade betänkandet föreslår man ju,
att ungdomen vid de allmänna arbetena skall ha betydligt lägre löner
än vad som för motsvarande åldrar gäller i fria marknaden. Varför skulle
inte då samma ungdom kunna arbeta på liknande villkor direkt hos resp.
företag~ Skillnaden blir ju bara ·den, att det arbete, som här erbjudes,
blir av mera produktiv natur och att ungdomen· får en mera mångsidig
och naturlig yrkesutbildning än vad som vid de allmänna arbetena i
regel kan erhjudas. Då dessutom företagen själva skulle helt betala av
löningarna, vunnes ju därtill den avgjorda fördelen, att ·det allmännas
kostnader i motsvarande grad kunde minskas.

Jag har dristat mig framföra dessa förslag i denna ärade församling,
därför att jag tror, att de åtminstone äro värda att diskuteras såsom ett
av de medel vilka kunna skapa en verklig lösning av svårigheterna. Ung
domen skulle genom de här föreslagna arbetena på ett tidigt stadium
komma in i det produktiva praktiska arbetet, den finge en praktisk ut
bildning och en .inkomst, som visserligen är mindre än gällande avtals
löner, men som dock bleve åtminstone lika Istor eller större än de direkta
understöd, som nu måste utbetalas. Det arbete den skulle utföra bleve
av rent produktiv natur i motsats till de mer eller mindre improduktiva
arbeten vid vilka staten och kommunerna nu söka sysselsätta de arbets
lösa. Och sist men icke minist vunne man en s.ysselsättning ·åt den ar..
betslösa ungdomen, som i sinom tid kunde hjälpa den fram till bättre
villkor inom det produktiva arbetet. Ty från de »produktiva reservarbe
ten», som näringslivet på detta sätt till lägre löner kunde igångsätta,
borde samtidigt alla de vakanser rekryteras, som successivt uppstå.
Dessa arbeten borde m. a. o. kunna bli en· lärlingsskola för ungdomen,
där de bästa kunna utväljas och insättas i den ordinarie produktions
apparaten.

Docenten K.. Kock: Jag hegäTde ordet med anledning av dr. Aksels
sons anförande men har delvis blivit förekommen av redaktör ·Severin.
Man måste nämligen enligt min uppfattning reagera emot, att man så
starkt försöker stämpla antingen de goda åren före 1913 eller kris.en 1921
såsom ·ntåg·ra slags »normalperioder», vardera i -sitt iSlag, vilk,a alltjämt
skola vara avgörande för den ekonomiska politiken, fas·tän mer än 20
resp. mer än 10 år ha förflutit sedan dess. Jag skall emellertid icke när
mare ingå på den saken.

Dr. Ak'selsson förstärkte sin starka svartmålning av vår nuvarande
finanspolitik med en skönmålning av de engelska förhållandena. Den
jämförelse, som han gjorde mellan den svenska och den engelska bud
geten, ställer sig dock kanske något annorlunda, om man 'ser närmare
på saken. Jag har icke några siffror tillgängliga, men jag tror icke att
jag tar miste, om jag säger, att det gynnsamma budgetutfallet i Eng-
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land närmast beror därpå, att man varit så 'starkt skuldsatt. När man
har så stor statss.kuld som England, vilket ju är en följd av kriget, be
tyda räntebetalningarna oerhört mycket för budgeten, och kan man, som
skett i England, genom valutapolitiken och en medveten strävan att
sänka räntenivån möjliggöra gynnsamma konverteringar, medför detta
så stora besparingar, att man kan få överskott i lbudgeten. Härtill skall
också läggas, att man inställt vissa förut fastslagna amorteringar på
en del av ·sin skuld. Härigenom slipper man ju att skafi.a inkomster för
att täcka dessa amorteringar, vilket ävenledes måste ha fördelaktiga
verkningar på budgetutfallet. Vi ha icke h,aft samma »gynnsamma»
utgångsläge och ha därför icke heller kunnat erhålla samma goda re
sultat.

Jag vill även, med risk att bli inrangerad bland de nazistiskt färgade
teoretici, som dr. Akselsson talade om, framhålla, att det föreligger verk
ligen ett problem för framtiden, Isom fordrar en viss planhu,shållning, om
jag nu får anvä.nda detta starkt förkättrade ord. Detta problem har
mycket nära samband med arbetslöshetspolitike-n och även med den
aktuella arbetslöshetspolitiken, för den händelse vi nu verkligen gå mot
ett konjunkturuppsving. Inledaren framhöll ju, att vi antagligen ha att
räkna med e:n kvarstående arbetslöshet, som icke kommer att försvinna
med ett konjunkturuppsving. Jag tänker härvid icke på den del av de
arbetslösa, ·som befinna Isig på eller under gränsen av de över huvud
taget användbara, en grupp som för övrigt alltid ökas efter en lång
varig arbetslöshetsperiod på grund av de deprimerande verkningarna av
arbetslösheten. Denna grupps försörjningsproblem faller under ett an
nat område än konjunktura~betslösheten.För närvarande är det ytter
ligt svårt att avskilja den, men detta blir sannolikt lättare, när vi få
bättre tider.

Bortsett från denna arbetslöshet ha vi efter allt att döma ändå att räkna
med en mera permanent :arbetslö,shet här i landet, och det var ju detta,
som sekreterare Nordström närmast syftade på. I så fall kunna vi myc
ket snart :bli ställda inför problemet, hur vi skola kunna driva en täm
ligen omfattande arbetslöshetspolitik äve'n under en högkonjunktur. Att
en dylik utveckling medför helt andra problem än vi haft att göra med
under de sista åren är givet. Man kan under sådana förhållanden icke
fortsätta med den nuvarande arbetslöshetspolitiken, som ju i mycket
stor utsträckning inneburit, att man försökt driva konjunkturpolitik i
samband med arbetslöshetspolitiken, utan man måste lägga andra syn
punkter på frågan-. Det kan då gälla verkliga omflyttningsproblem och
att skapa arbetstillfällen på hemmamarknaden genom en politik, som
icke skadar en eventuell kapitalkrävande expansion inom exportindu
strien. Tiden är alltför långt fram,skriden för att jag nu skall hinna gå
in på detta problem. Jag har här enda;st velat framhålla, att det existe
rar och att vi mycket snart kunna bli tvungna att taga ställning till
detsamma. Det kan således utan allt tvivel lätt nog komma att inran
geras i den »aktuella» a:r.betslöshetspolitiken.

Direktör L.. Akselsson: D-et är nu för sent att dis·kutera, och jag skall
icke heller göra det. J ag vill endast framföra ett uttryck av min för
tvivlan, för ·den händelse red. Severin tror, att jag tror, att 1921 års
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världskris avvecklades och försvann på grund av den svensk'a arbets
löshetskommissionens åtgöranden. Det tror jag naturligtvis icke. Där
emot tror jag, att den svenska arbetslöshetskommissionen för Sveriges
del skötte övergångssvårigheterna eller, om jag får använda det omo
derna uttrycket, anpas,sningen på sådant sätt, att vi, när världskonjunk
turen verkligen förbättrades, snabbt kommo ifrån den ofantliga arbets-
lösheten. Jag kan ju tillåta mig att påpeka, att detta förlopp i Sverige
står i den mest bestämda motsättning till vad som inträffade låt oss säga
i England och andra länder.

J ag vill icke alls göra gällande, att regeringen är ensam om att hysa
en panisk förskräckelse för deflation, men jag tror det vore nyttigt, om
regeringen utöver denna paniska förskräckelse för penningdeflation
ville ha en smula räddhåga för den företagsamhetens deflation, som nu
p·ågår. Man skrämmer ideligen hort f'öretagsamheten, och, dr. Koek, det
kan inte hjälpas, vi komma icke någonsin fram till en verkligt livs
kraftig och levande företagsamhet genom den nuvarande arbetslöshets
politiken.

Det problem, som dr. Kock påpekade, existerar uppenbarligen. I dis
kussionen existerar det emellertid vanligen på det ,sättet, att det avser
ett problem om vad ett stort geni skall kunna göra av staten. I grund
och botten är det dock mycket viktigare att hålla sig till de små enkla
praktiska åtgärder, som vanliga människor kunna rå med, och dit hör
bland annat att icke försöka försörja en arbetslöshetsarme på en högre
levnadsstandard än vad en väsentlig del av svenska folket för närva
rande lever på.

Civilingenjör Et' Broden: Jag skall endast säg.a några ord i anledning
av vad red. Severin nämnde om konfliktdirektiven. Det måste föreligga
något missförstånd, då red. ,Severin anser, att jag har förbisett det ena
av de två villkor, som behöva föreligga för att avstängning skall kunna
ske i sanlmanhang med en konflikt. Det finns två led i direktivet om
av,stängning. Det ena är, att vederbörande skall ha blivit arbetslös i
anledning av konflikten, och det andra är, att hans lönevillkor kunna
röna inflytande av konfliktens utgång. Dessa villkor måste båda före
ligga för att avstängning skall kunna ske. Om ett av dem uteblir, har
det ingen betydelse, att det andra föreligger.

Beträffande byggnadsarbetarna torde man i de allra flesta fall kunna
säga, att vare sig de blivit arbetslösa vid den ena eller andra tidpunk
ten, så röna deras ar:betsvillkor, när de sedermera få arbete, inflytande
av villkoren i ett nytt byggnadsavtal. Ett dylikt avtal får ju sådan till
lämpning beträffande byggnadsmarknaden i dess helhet, att det träffar
även arbetare utanför de parter, som ingå avtalet. Avstängningsdirek
tivets senare led skulle man sålunda kunna säga förelåg för :samtliga
de ar1betslösa inom byggnadsindustrien.

Då det gällde att avgöra, huruvida även det förra ledet förelåg, be
fanns det, att direktiven formulerats på sådant sätt, att arbetslöshets
kommissionen icke ansåg sig kunna draga någon annan gräns än den
1 april, d. v. s. låta arbetslöshetens inträdande före eller efter den tid
punkt, då konflikten utbröt vara utslag,sgivande. Man kunde icke gå
den vägen, att man satte en sex månaders marginal bakåt och drog grän-
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sen där, ty detta hade varit en utväg, 'som direktiven icke tillåtit. Att i
varje särskilt fall avgöra, huruvida arbetslösheten berodde av konflik
ten eller ej, ansåg~s fullkomligt uteslutet, och kommissIonen fastställde
i sina direktiv till arbetslöshetskommitteerna en tidsgräns vid den 1
april, därför att man icke hade något annat att välja på. Det är just
där, som den väsentliga felaktigheten ligger i de nya konfliktdirektiven.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
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Or,dföranden öppnade sammanträdet m·ed följan·de minnesord över
framlidne fö·rsäkringsdirektör Sven Palme:

Innan dagens fÖThandlingar börja, ber jag att få erinra om att en
av Nation.alekonomiska före:ningens av gamm.alt led,ande män, direk
tör Sven Palme, rö·r alltid lämnat vår krets.. J.ag b·ehöver icke i denna
förening erinra om den banbrytande insats, som han gjort på det om
råde, åt vilket han ägn,at sitt livsverk. Beträfian·de vad han gj.ort fö,r
Nationalekonomiska fÖTeningen behöver jag endast påminna om att
han i fem år var dess ordföra.n,de och i tj:ugu år medlem av dess sty
relse, i vilken sistnälnnda egenskap 11an kvarstod ännu vid sin bort
gång. Vi, som ha varit hans kamrater i stYTelsen, kunna intyga vad
lIan där ha,r betytt genom sitt stora intresse för föreningen, genom sin
initiativrikeidom och sin personlighet över huvud ta.get. Vi känna
alla, att det är en av Nationalekonomiska föreningens stödjepelare,
som har lämnat oss. Vi bevara honom i tacksamt minne.

Härefter inledide professor Bertil Ohlin aftonens diskussion med ett
föredrag om

Räntenivåns framtid.
Fastän kvällens överläggningsämne erhållit ·den korta koncisa ti

teln »Räntenivåns' framtid», ho,pp-as jag, att det icke har vållat något
missförstånd. Jag kommer i all huvudsak att begränsa mig till den
'svenska räntenivåns framtid, även om detta givetvis förutsätter, att
jag också gör en del observationer rörande fö,rhållan,dena i andra län
·der. Vidare torde det ligga i ämnets egen natur, att jag framför allt
inriktar mig på att b'ehan,dl.a den lång.a räntan, obligationsräntan,
som väl får anses intaga Iden centrala ställningen.

Vi veta ju alla - och det är en observation, som man måste göra
många gånger på tal om räntenivån - att folk har en outrotlig ten-

'.9 - Nationalek. För. Färh. 1984.
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dens att betrakta allt vad man upplevat under de sista 10' a 15 åren
såsom varande åtminstone i viss mening det normala och naturliga.
Inträffar en avvil{else från denna ·deras erfarenhet, ses det åtminstone
.i början med förvånade. ögon och b,etraktas- såsom något egendomligt.
Jag tror, att jag icke gör mig skyldig till någon överdrift, om j.ag
säger, att idetta b·etraktelsesätt kanske är mera utmärkande för pral{
tikens män än för dem, som man brul{ar kalla för teoretici. Den prak
tiska erfarenlleten insl{ränker sig ju i allmänhet till det man kommer
ihåg, alltså icke till allt vad man varit me,d om utan till det man varit
med om ocl~ kommer ihåg. Upp'enbart torde emellertid vara, att om
folk l{ommer ihåg bara vad de ha upplevat under de sista 10 a 20
åren, så blir det vid behandlingen aven hel del problem nödvändigt
att fö-rsöka utnyttja även den erfarenhet, :som icke är så tydlig i folks
erinran men som finns tryckt på p'apper av olika slag oc-h därfö,r är
tillgänglig.

Jag skall nu b'ö/rja med att erinra om vissa fal{ta, som ligga så pass
långt tillbaka i tiden, att de falla utanfö'r de närvarandes personliga
erfarenhet. Under den tredje fjärdedelen av 18DO-talet, alltså under
tiden 1850-1875, hade man en relativt stabil räntenivå i de l{apital
rika länderna. I E:ngland låg den effektiva avkastningen å statsobli
gationer under ,dessa 2:5 år i genomsnitt vid 3,2 %, i Fran1{rike vid
4,6 %, alltså väsentligt hö·gre, och i Holland vid 4,2 %. Sedermera
gjorde sig emelle-rtid en tenidens till räntesänkning gällande, som var
sä.rskilt kraftig i de länder, vilkas räntenivå förut varit hög. I Eng
land hade räntenivån på 1890-talet sjunl{it från 3,2 till 2,7 %, i Frank
rike hade man då kommit ned till 3 % och i Holland till 2',9 %. Unge
lär vid dellna nivå stannaide sedan räntorna under tiden före världs
kriget, låt vara med en svag ö'kning under åren närmast före ,detta.
Genomsnittet för perioden 1900-1909 var i England 2,9 %, i Frank
rike 3,1 % och i Holland 3,2 %.

Det är av intresse att konstatera, att räntenivån i Frankrike och
Holland alltså Ilade närmat sig nivån i England. Det hade skett någon
förskjutning antingen i tillgången eller efterfrågan på kapital, som
medförde, att de. förstnämn·da två länderna hade blivit i samma ut
sträckning och samm.a mening »mättade» med kapital som England
tidigare varit. Man bör nu observera, dels att man i dessa länder
hade en räntefot p'å cirka 3 % trots. att kapitalexporten från dessa
län'der till fattigare delar av jordklotet var mycket betydan,de, dels
att detta inträffade under en period, då varupris.nivån var jämnt och
gansl{a kraftigt stigande. Varuprisnivån steg med 1 il 2 % om året,
vilket alltså inne'b,ar, att penningens·köp,kraft sjö,nk lika mycket. Den
som lånade ut 1,000 kronor ett år och fick tillbaka detta belopp fem
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år senare, haide i realiteten förlorat från 5 till 10 % av sitt kapital,
vilket man rätteligen bör dra ifrån den nominella ränta vederbö
rande uppb·urit för att få fram den reella ränta, han i själva verket
åtnjutit. Ser man denna räntenivå av 3 % mot denna bakgrund, fram
träder nettoräntan som synnerligen låg. Den skulle efter allt att döma
ha vTarit ännu lägre, om man haft ett tillstånd, varunder någon nämn
värld kapitalexport från de kapitalrika nationerna icke ägt rum.

Sverige var, som vi veta, p·å 1800-talet ett kapitalfattigt land, SO·ID

höll på att bygga ut fö,rst sitt kommunikationsväsende och sedan,
mot slutet av 1800-talet, sin industri. Icke desto mindre låg den effek
tiva räntan å svenslra statens utestå.ende lån under de sista 25 åren
före världskriget ganska stabil vid en så pass måttlig nivå som cirka
3% %. Nu avser denna procentsats visserligen upplåningen både inom
och utom landet. För upplåning inom landet låg nog rä.ntan något
hö,gre, men den torde i genomsnitt för hela perioden knapp'ast ha
överstigit 4 %. Någon exakt siffra har jag icke lyckats få fram.

Detta var alltså räntenivån i ett kapitalfOJttigt, låntagande land
under en period av prrisstegring. Redan detta konstaterande förefal
ler mig sätta i sin rätta belysning den föreställning, som ännu i fjol
var mycket allmänt spridd i Sverige, att 4 % skulle vara en låg ränte
sat.s, som snart kunde väntas åter stiga. En mycket vanlig lrommen
tar, när riksgäldskontoret kom fram med någon låne- eller konverte
ringsoperation, var, att när nu räntan kommit ned så långt, att sta
ten kan låna till 4 %, är det så fördelaktigt, att nu bör staten passa
på. Att Sveriges läge se,dan tiden före kriget ändrat sig i en rikt
lling, som närmast borde medföra en lägre räntenivå än då, är enligt
min mening en omstän,dighet, som härvidlag bör tas i betraktande,
vilket jag strax skall återkomma till.

Jag skall fö·rbigå ränteförhållandena under kriget, då det ju rå·dde
alldeles sp·eciella förhållaniden, som icke ha något större intresse för
bedömandet av det Iluvarande läget. Jag nöjer mig med att i förbi
gåen·de anmärka, att nä.r man un·der en så våldsam prisstegring som
den flertalet länder upplevde unider världskriget kunde notera en
räntenivå på statsobligationer av 4 il 5 %, så inneblar detta i realite
ten en högst betydande negativ nettoränta, om man gör en justering
med hänsyn till penningvärdets fall.

Under 1920-talet börja·de fö·rhållandena i någon mån antaga samma
karaktär som tidigare. Krigets kapitalförstö-ring gjorde sig emeller
tid givetvis i hög grad gällande på l{apitalmarknaden, mera i vissa
länder oeh mindre i andra, men indirekt genom de internationella
kapitalrörelsernt;l i någon mån över hela vä.rlden. Dessutom fö,refun
nos en del andra faIrtorer, som gjorde, att efterfrågan på kapital un-
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der 1920-talet med rätta kan betecltnas såsom mycket intensiv. 'Ti
hade fått en hel rad nya tullmurar oc.h höjt andra, bakom vilka man
drev fram llya hemmamarknadsindustrier. Detta krävde givetvis ka
pital. Det var också unider detta årtion,de, som bilismen slog igenom
både i Amerika och Europa. Det skulle byggas massor av nya vägar
och investeras myc.ket stora kapital i bilar. E,fterfrågan på kapital
var även på många andra områden b,etydande. Resultatet av detta
var en väsentligt högre räntenivå än före kriget. I England, Frank
rike och Holl.and hade man t. o. m. % % högre. ränta under perioden
1920-1924 än under kriget. Un,der åren 1925-1929 kom sedan ett
räntefall, om ocl{så icke särdeles betydande. Ullder sistnämnda fem
årsperiod låg räntan i England vid 4,5 %, i Frankrike vild 5,2 % oeh
i Holland vid 4 %. Jämfört meld läget före kriget innebar detta som
synes alltjämt en betydande stegring.

I Sverige var förhållandet likart.at. Vi hade i början av 192'O-talet
en räntenivå av ungefär 5 % oeh under sena.re delen av samma de
cennium en genomsnittlig avkastning å svenska. statens räntelån av
4,6 %. Utvecklingen under 1920-talet i Sverige fö,rtjänar emellertid
att något närmare granskas. Trots den relativt hö'ga räntenivån tror
jag man skall kunna konstatera, som arbet.slöshetsutredningen myc
ket omsorgsfullt gjort, att Sveriges sparkraft un·der denna tid under
gick en högst betydande stegring. Vi hade under dessa år en total
investering här i landet, var:s storlek tyvärr icke kan kvantitativt
mera noggra,nt fixeras., men som tor,de ha uppgått till något sådant
80m 600 iL 700 miljoner kronor och kanske till 800 miljoner' kronor om
året, och trots detta hade vi en icke oväsentlig kapitalexport. Und·er
söker man förefintligt material skall man finna, att det finns mycket
tydliga tecken p'å att den procent av nationalinkomsten, som spara
des unider dessa år, var i stigande, sannolikt beroende på vissa in
stitutionella förändrillgar. Jag tror alltså man kan konstatera, att i
varje fall unider goda tider spa.ras här i Sverige en myeket väsentlig
del av nationalinkomsten o·c.h eOIl andel därav, som sannolikt icke står
efter va·d som förekommit i flera andra länder. Alla siffror äro givet
vis mycket osäkra, men jag ~skulle kanske våga påstå, att det spara
des något sådant som i/S av nationalinkomsten. Diet är alltså orik
tigt - om jag nu får göra en liten reflexion inom parentes - att på
stå, som så oft.a sker, att svenska folk·et under de goda. åren vande
sig att leva för högt, att leva över sina tillgångar. Svenska folket
levde icl{e över sina tillgångar utan sp.arade i stället hö,gst bety,dande
l{a,pital, som gingo till olil~a områden av vårt näringsliv ·och i någon
mån även placera·des. utomlands.

Hur detta sparan,de har upp·kommit och på vilka hänider det Ilar
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skett, därom svävar man tyvärr i stor okunnighet. S~å mycket vet
man emellertid, att försäkringsrö·relsen bidragit med mycket stora
belopp. Fö-rsäkringsbolagens fonder ha. under de sista fem åren vuxit
med omlrring 80 miljoner lrronor om året. D'ärtill inskränker sig för
övrigt icke försäkringsrö,relsens. bidrag till vårt sparande. Bolagen
utbietala ju också mycket stora belopp' exemp·elvis viid dödsfall till
efterlevande änIror, och dessa leva icke omedelbart upp pengarna.
J'ag tror därför, att summan av de privata förmögenheter, som här
stamma från fö-rsäkringsrörelsen, varit starkt stigande. Sannolikt
Ilar man här en kapitalbildning på åtskilliga tiotal miljoner om året.
Om man sedan 11ärtill lägger att den statliga pensionsförsäkrings
fon,den vuxit med 40 a 50 miljoner kronor årligen, får man p·å dett.a
sätt åtminstone halvtannat hundratal miljoner sp'arade aven natur,
som är mycket litet konjunkturkänslig. - Annorlunda ligger det till
med industriföretagen.g sparande. Man kan utgå ifrån, att de under
goda tider spara en betydan'de del av sina vinster. Un,der dåliga tide;r
är det kanske i någon mån tvärtom. - En annan form av sparande,
som också fö·rtjänar beaktande, är den förkättrade statens, vilket un
der hö·gkonjunkturen uppgick till väsentliga belopp. Det är svårt att
ange någon exakt siffra, men en uppskattning, som jag har gjort, går
ut därpå, att unider de statsfinansiellt goda åren 19'2'7-1931, sparade
staten cirka 200 miljoner kronor. Detta sparande har bestått i budget
överskott, i amorteringar på statsskulden o. d. Därvid äro icke med
räknade de icke räntabla investeringar, t. ex. offentliga hyggnader,
som alltid i S,verige änlda till fö,r ett par år sedan gingo på skatte
budgeten. - En mycket väsentlig del av sp·arandet har också kom
mit från privatp·ersoner, men därom vet man tyvärr 'så gott som in
genting. Ba.nkinsättningarna säga nämligen myclret litet. Det är ett
av önskemålen b'eträffande förbättring av vår ekonomiska statistik,
att vi skola få något närmare upplysningar om sparandets om
fattning.

Med depressionsåren 1930-1933 kom ett högst betydande räntefall
tillstånd i vårt lan·d. Detta sammanhängde naturligtvis i första hand
med att vin,stut.sikterna vild kapitalplaceringar i näringslivet min
skades. Samma utveckling återfinnes även i andra länder. I England
sjönk avkastningen å statsobligationer från 4,5 till under 3 %:. D'ock
måste man konstatera, att ·detta, räntefall utebliyit i vissa länder,
särskilt i de länder, som behållit guldmyntfoten. I Holland Ilar man
en ränta av 4 %, .altså ungefär densamma som före krisen. I Frank
rike har man t. o. m. fått en räntehö,jning. Man ~ar där i bö-rjan av
1934 haft en räntenivå av b'ortåt 6 % mot endast 3,4 %' under åren
närmast före kris.en. D'et är emellertid klart, att denna räntestegring;
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i Frankrike i avgörande grad beror på den risk för den franska fran
c-ens devalvering, som med rätt eller orätt anses föreligga. När man
talar om räntan och vill ha fram den rena räntefoten, bör man alltid
i tankarna från den nominella räntan draga vad man skulle kunna
kalla fÖT ris.kräntan. D'enna senare är tydligtvis för franska stats
obligationer i dag mycket betydan·de.

I Sverige sjönk räntan först ganska långsamt och h,ade år 1931, in
nan vi lämnade guldmyntfoten, kommit ned till ungefär 4 %. Så kom
på somm,aren 1931 ett utflöde av kapital, framför allt utländskt som
tidigare placerats i vårt land. Ril~sb.ankens valutareserv sjö,nk däri
genom från 326 miljoner i början av året till 33 miljoner den 3°/9, och
samtidigt minskades guldkassan från 241 till 199 miljoner. Visser
ligen ölrades samtildigt affärsbanl{ernas valutainnehav något, me.n
totaliter förelåg i alla fåll en högst betydande minsl{ning. Denna re
duktion av riksbankens tillgångar kunde ju icke annat än medföra
en åt.stramning av läget på penningmarlrnaden, och med denn.a åt
stramning kom helt naturligt, jag skulle vilja säga nästan nödvän
digt, en höjning av obligationsräntorna. Från en genomsnittlig effelr
tiv avkastning av 4 % i juni 19'31 steg räntan till 4,8 % i ·december
samma år. Samtidigt tvingades banl{ern,a att kraftigt öka sin redis
kontering, vilket ju bara är ett uttryck för att penningmarknaden
var stram.

Enligt min mening hade det varit mö,jligt för riksbanken att i vä
sentlig mån motverka denna räntestegring, ifall riksbanken i stället
för de valutor o·ch det guld, som den måste lämna ifrå.n sig, i samför
stånd me,d riksgäldskontoret hade köpt an,dra tillgångar, t. ex. obli
gationer, skatikammaranvisningar eller skattkammarväxlar. Om
riksbanken på detta sätt ha,de hållit p·enningmarknaden och bankerna
med likvida medel, är det, såsom jag närmare skall visa i belysnin
gen av vad som senare hänt, sannolikt, att rä.nt'enivån hade hållit sig
lägre. Viss.erligen invändes det från ganska många håll, när saken
diskuterades, att det förefanns en så liten marknad för obligationer i
Sverige, att det icke. var möjligt för riksbanl{en ,a,tt inköpa några
mera väsentliga belopp av obligationer. D'et tillades, att om ril{sban
ken försökte köpa obligationer, skulle det ändå icke ha någon inver
kan på kurserna. Nu är det ju klart utan vildare förklaring, att dessa
båda argument slå ihjäl varandra, ty om det finns bara ett rela.tivt
litet material i marknaden, kan riksbanIren enbart genom att köp'a
upp ett begränsat belopp åst81dkomma en väsentlig höjning av kur-
serna. År ·det däremot så, att det kommer b·etydande mängder av obli
gationer i markna,den, när kurserna stiga, har riksbanken möjlig
heter att väsentligt öka sina tillgångar av detta slag. - Det invän-
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des också, att det skulle vara abnornlt och onaturligt, att riksbanken
köpte obligationer eller andra slag av långa statspapper. E;nligt min
me.ning är denna upp,fattning icke motiverad. En eentralbank har
under depressionstider i 'vissa fall mycket små möjligheter att genom
enbart diskontopolitik påverka utvec.klingen. Vill den ieke låta initia
tivet gå sig ur hän·derna., måste den tillgripa vad som i England med
en något för snäv term kallas för »open market operations», d. v. s..
köp.a OC11 sälja olika slag av tillgå,ngar. Om banken köper obligatio
ner, blir det min,dre utbud av obligationer, som skola köpas av andra,
och därfö'r också möjlighet att sälja de obligationer, som i alla fall
skola plaeeras., till högre kUTIS. Om b,anken icke vill köpa oblig.atio
ner utan köper skattkammarväxlar, innebär dett.a mindre utb'ud av
obligationer än som annars skulle varit fallet. Enligt min mening
är det icke mer onaturligt, att riksbanken direkt fö'rsöker påverka
den långa räntan ä,n att den påverl{ar den korta och indirekt den
långa räntan genom diskontopolitiken, vilket senare av ålla anses
vara självklart, att riksbanken skall göra.

Jag har gått in på denna sak så utförligt, därför att det kan ha
rätt stor praktisk betydelse för riksbankens politik i ett läge som kan
inträffa om ett eller annat år. Vald jag sagt innebär ,däremot icke
någon kritik av riksbankens politik i den meningen, att jag skulle
påstått, att en annan le,dning för riksbanken skulle förfarit på annat
sätt, ty j,ag är givetvis väl medveten om att det förelåg många andra
omstän,digheter än de ovannämnda, som påverkade ril{sbankens hand
lingar. Omdömen därvidlag falla utanför dagens ämne. J,ag har en
dast med bor-tseenide från vissa komplicerade omständigheter fört ett
teoretiskt resonemang rörande ett fall, som har myck'et stort in
tresse fÖT belysning av vissa situationer, som kunna bli aktuella snart
nog i framtiden.

Nu blev det så, att fr. o. m. våren och sommaren 1932· än'drades lä
get, och riksb'anken kom verkligen att fö,retaga de »open market
operations», i uttryckets vidsträcktaste bemärkelse, som voro av be
hovet påkallaid.e och som ha:de avsevärd effekt å ränten,ivån. Detta
gick till på så sätt, att svenska staten beslöt en stödaktion för bank
väsen,det, vilket innebar, att riksbanken övertog statspapper först fö,r
215 miljoner kronor under a,pril oc.h sedan ytterlig,are, ett par tiotal
miljoner under eftersommaren. S'amti,digt bÖTja;de tillflödet· av ut
ländska valutor på grund av betalningsb!alansens ställning bli hö,gst
betydande. Till att börja me,d var det visserligen så, att affärsban
kerna minskade sitt valutainnehav lika mycket som riksbanken ökade
sitt, men fr. o. m. juli 19132 och till årets slut växte riksbankens· valuta
innehav med unge.fär 80 miljuner kronor utan att affärsb'ankernas

•
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70
644
477
54

1.245

Skulder
81/s 1932 Sl/S 1934
milj. kr. milj. kr.

Totalsumma 914

Fonder. . . . . . . .. 70
Sedlar 601
Giro 200
Diverse. . . . . . . .. 43

49
130

1.245

Primära tillgångar:
kassa (inkL guld) .. 213 381
valutareserv . . . . . 117 508
statspapper _._._._._. 1_7_7

Summa 330 1.066
Övriga tillgångar:

växlar och lån . . . 547
diverse . . . . . . .. 37

Totalsumma 914

avtog. Under år 1933 fortsatte denna utveckling med ökad fart. Riks
banl{ens valutareserv steg med 230 miljoner kronor och guldkassan
med 164 miljoner. Ma.n bör dessutom observe.ra, att detta. guld inköp
tes till ett pris., som låg kanske 50 il 60 % högre än det nominella vär
det, varför man i själv.a verket kan annotera en ökning av ril{shan
kens tillgångar av valut.or oc.h guld med i runt tal 500 miljoner pap
persl{ronor. Detta ledide givetvis till en ö·verfyllna·d av penningmark
naden och till räntesänkning bl. a. för obligationer.

På våren 1933 inträffade ett lit.et intermezzo, som jag ej helt kan
förbigå. I stället fö·r, som man skulle väntat sig, en långsamt fallande
räntenivå, inträffade på våren 19133 plöt.sligt en sänkning av obliga
tionskurserna, d. v. s. en hödning av rä.ntan. Den hade i ,december
1932 sjunkit till 4 % för att sedan i apTil stiga till 4,3 %. Därefter var
den mycket. svagt fallande, så att den i juni icke hade sjunkit längre
ned än till 4,2 %. Jag s.kulle tro, att ·detta samm,anhängde därmed,
att en viss oro gjorde sig gällan,de i inflytelserika kretsar rörande
den stats.finansiella utvecklingen. Einligt min mening var denna oro
överdriven, men den utövade i alla. fall ett mycket b,etydande infly
tande å efterfrågan på obligationer från en grup,p av mycket stora
kÖtpare. När -denna oro haide lagt sig, när man hade sett vad ril{s
dagen hade stannat fö,r, b'örjade kUTserna snabbt stiga, d. v. s. räntan
hastigt sjunka. D'en Ilade vid årets slut nått ned till 3,7 %.

Vad j.ag nu skulle vilja särskilt understr~Tka är, att denna utveck
ling med fallan,de räntenivå väsentligen var beroen-de på den rik
liga penningtillgång, som framkallades därav, att riksbanken ökade
sina tillgångar av guld, valutor och statspap,per. I motsats till .dis
konterade växlar och lån skulle j.ag vilja kalla guld, valutor och
.statspapper fö,r riksbankens primära tillgångar. När riksbanken har
stora p·rimära tillgångar, är p·enningmarknaden lätt, när den där
emot har myeket rediskonterade växlar och lån, är penningmarkna
den stram. För att närmare b'elysa detta skall jag b'e att få hänvisa
till två sammandragsb,alanser 'f'ör riksbanken, avseende den 31/3 193~

och den 31/3 1934.

Tillgdngar
81/8 1932 Sl/8 1934
milj. kr~ milj. kr.
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När ril{sb,anken ökar sina primära tillgångar, betalar banken detta
med anvisningar eller sedlar. D'essa gå direkt eller indirekt in till
bankerna, vilka i första han·d använ·da dessa medel till att avbetala
å de rediskonterade växlarna och i någon mån även å lån, varigenom
posten »växlar och lån» å tillgångssidan sjunker. När den sjunl(it
till ett visst minimum, börjar i stället posten »giro» 'å skuldsidan att
stiga. Att denna post redan den 31/3 1932' var betydan·de, beror därpå,
att de.n även omfattar stat8verkets giromedel.

JämfÖ1r man ställningen den 31/3 19'32 och 1934 finn,er man, huru
som riksbanken ökat sina primära tillgångar med över 700 miljoner
kronor, varav fö,ljden blivit, att redisl{onterade växlar praktiskt taget
försvunnit. A skuldsidan har som synes någon nämnvärd ö,kning av
sedelstocken icke ägt rum, utan i stället har ökningen på skuldsidan
nästan uteslutande gjort sig gällande i fråga om girot genom starkt
öka,de insättningar från affärsb:ankerna. Dessa ha alltså fått en våld
sam ansvällning av ,sina kassor, till vilka de räntelösa giromedlen i
riksbanken äro att räl{na. Bankerna h,a m..a. o. en källsla utav, att
det är mycket »gott om pengar». S;parbanl{ern,a 11.a en' analog ställ
ning, i det de deponerat nära 200 miljoner kronor i affärsb·ankerna.
Riksbanken har sålunda. genom att på detta sätt ö,ka ,sina primära
tillgångar i väsentlig grad fö-rälldrat hela p·enningmarknadens läge.

S:å länge vår betalningsbalans är sådan, att vi få ett överskott av
valutor och gulid, och. så länge man dessutom tack vare vårt bestämda
penningpolitiska program kan lita på att riksbanken skall kö·pa va
lutor, därför att den icke kan låta växelkurserna falla med prisfall
till följd, må8te man enligt min mening räkna med fortsatt »peri.:"
ningöverflöd» och tendens till räntesänkning. Jag har vid flera till
fällen hävdat den meningen, att eftersom flertalet poster i b'etal
llingsbalansen ieke svänga från i dag till i morgon, så hade man -:
fö,ruts.att att det icke inträffar något alldeles. exceptionellt såsom en
kapitalflykt till lltlan·det - t. ex. i b'örjan av 1933 rätt att räkna
med en fort.satt ö'verfyllnad av vår penningmarl{na!d OCll därfö-r ock
så sjunkande räntor. Nu vet jag mycket väl,att detta resonemang i
varje fall i börj.an av år 1933 mö,ttes med myck·et stor skepisis icke
minst från b,a.nkdirektö-rshåll. Jag tröstade mig då me-d Iden reflexio
nen, att räntelösa giroinsättningar i riksbanken äro ett argument,
som bank,direktörer - med rätta - fästa betydligt större vikt vid
ä.n de argument, som kunna presteras från nation.~lekonomiskthåll.
Erfarenheten har b·ekräftat riktigheten av detta omdö;me.

I detta läge på k.apitalmarknaden Ilar nu svenska staten haft att
be-driva sin upplåning. D'et är klart,att det måste ha varit ett utom
ordentligt svårt problem att veta vad som därvid lämpligen skulle
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göras eller icke göras. Det är också klart, att svenska statens upp
låning är en mycket viktig faktor på den svenska kapitalmarkna
den, särskilt under nuvarande tid, då det är staten, som direkt eller
in·direkt lånar upp en väsentlig del av kapitalet. Det är därför icke i
och för sig förvånansvärt, att riksgäldskontoret funnit anledning att
under år 1933 begagna sig av den räntesänkning, som inträdide. För
min del var jag emellerti,d re·dan då, som jag förut antyd·de - och
vid olika tillfällen givit uttryck åt i pressen - mycket skeptisk mot
den uppfattningen, att 4 % skulle representera· en »låg» ränta. Argu
mentet, att det var riktigt av staten att passa på, därför att ingen
kunde veta., om staten längre fram skulle kunna låna till 4 %, före
föll mig förfelat. Jag skulle hellre ha sett, att. staten hade väntat
lned sina konverteringsoperationer. Framför allt föreföll det mig
emellertid, som om staten icke enbart bor,de begagnat sig av lånefor
men obligationer, vilken form ju använts i dominerande utsträck
ning, utan att staten i växan1de omfattning borde ha använt sig av
upplåning mode1st anvisningar p,å kortare tid. Denna fråga skall jag
emellertid str.ax återl{omma till, när jag talar om utsikterna för de
närmaste två årien.

Innan jag går över till framtidsutsil{terna skulle jag vilja kort
karakterisera det nuvarande läget, i september 1934. Vi veta alla, att
räntan för långa obligationer har sjunkit högst betydligt. Svenska
stat.ens räntelån utan konverteringsrisk avkasta för närvaran·de un
gefär 3% %. Det är däremot mindre allmä.nt belrant utanfö·r deras
krets, som hanldla me,d obligationer, att de obligationer, som sanno
likt endast ha några år kvar att leva fö,r att se.dan konverteras, av
kasta en ränta, som är ännu mycket lägre. Jag har försökt up'pBtälla
en översikt över statsobligationernas ränteavkastning allt efter deras
återstående löptid. Eftersom det alltid finns en del speciella omstän
digheter att taga hänsyn till, är den icke fullt exakt, men den torde
dock i stort sett vara rättvisande.

Obligationer med en Ränteav-
återstående löptid av kastning

10 år 3,0 %
9 » •.••.•..•••..•.••.•• 2,9 %
7 » •.•••••••••••••....• 2,75 %
6 » ..••....••..•••••••• 2,65 %
5 » •.•••........•.••..• 2,45 %
3 ) 11 6 %
2 » .•..........••...... 1,0 %

Obligationer med en åte.rstående löptid av endast 2 år äro här icke
statsobligationer utan stadshypotekskass.ans obligationer.

Det är helt naturligt och självklart, att ränte.avkastningen skall
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vara lägre på kort tid. Räntan på myeket kort tid, några veckor eller
månader, är ungefär O % och på mycket lång titd ungefär 3· %. Ju
närmare man kommer nuti,den, desto lägre blir den genomsnittliga
avkastningen.

I idetta läge h,a vi nu ett diskonto av 2,5 %, och riksbankell heviljar
dessutom % % ret.urdiskonto till affärsbankerna vid re,diskontering.
Andra anmärkningsvärda omständigheter äro, att affärsbanIrerna,
som ju Ila myclret stora tillgodohavanden, omkring 350 miljoner lrro
nor, på giro i riksbanken, visa en allt större ovillighet att taga emot
insättningar på kapit.al- och sparlr.asseräkning, där räntan är 2 %,
och att sparbankerna som nämnt ha cirka 200 miljoner kronor inne
ståen,de hos affärsbankerna. D'etta liknar ju onekligen Eb'berö·dS' bank.
S'parb,ankerna betala sina insätta.re 2,5 a 3 % och sätta seidan in pen
garna mot 2 % hos afiärsb'ankerna, vilka se·n·are låna ut dem till
riksbanken för O %. Även sparbankerna ha åtminstone på de flesta

. håll i landet myeket liten lust att taga HIDot mera insättningar. På
en del håll nekar man; på .andra tar man emot, fastän man tycker,
att ,det skulle vara trevligare att slippa.

Jag undrar, om m.an i detta läge kan komma till någon annan slut
sats än den, att en inlåningsränta av 2 %. i affärs.bankerna, när det
gäller inlåning på relativt kort sikt, alltså några månader, icke alls
svarar till k,apit.almarknadens nuvaran;de läge. Jag hä.nv1sar till ta
blån över obligationernas ränteavkastning. När kapitalägarna nöja
sig med 1 % ränteavkastning å obligationer, som ha två års återstå
ende IÖ'ptid, är det egendomligt, att man skall kunna få 2i %, om man
sätter in sina pengar i affärsbankerna och 3 % i flertalet sp'arbanker
utan att binda p'engarna' för någon längre tid. Frågan måste därför
res.as, om icke affä.rsbankerna och sparbankerna, givetvis även post
sparbanken, kunna finna någon utväg att sänka sina inlåningsräntor
för den inlåning, som icke- bindes för längre tid. Fö'rr i tiden kunde
affärsbankelrna klara sig med att ha lägre räntor för de pengar, som
skulle kunn,a tas ut när som helst, och hö,gre räntor för dem, som
bundos för ett plar månader. Har emellertid icke penningmarknadens
läge nu blivit sådallt, att man behöver en mera detaljeraid differen
tiering, d. v. s. ,en särskild räntesats för de pengar, som icke bin·das
exempelvis för minst två år eller ha viss lång uppsägningstid. Även
för sparbanke,rna finne,g som sagt ett liknande differentieringsbehov.
Det är svårt att föreställa sig det rationella uti att när noteringarna
visa en så betydande skillnaid i ränta fö,r lån av olika längid, skola
våra bankinstitut uppträ!da som någon sorts enhetsprisaffärer, som
ta eller ge ett pris alldeles oberoHnde av om det gäller kort eller lång
tid. utöver nuvarande ob·etydliga uppsägningstid. Med vad jag här-
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mBd sagt förbiser jag nat.u-rligtvis icke, att det måste möta praktiska
svårigheter att realisera mitt förslag. Jag har för min del endast
velat ställa spörsmålet.

En ann.an fråga, som jag skulle vilja resa, är den, om icke det nu
varande läget på kapitalmarkna'den och den tendens till minskning
av växeldiskonteringarna, som kunnat lronstat.eras fÖT affärsban
kerna, är ett tecken på att 2,5 % fö-r prima affärsväxlar på tre måna
d.er är en alltför hög räntesats. D-et är visserligen lågt i förhållande
till vad man var Vall. vild under hö-gkonjunkturen, men det är en hög
ränta, när man kan knnstatera, att obligatinner med en återstående
löptid av två år endast ge 1 % i avkastning. Ha vi me'd an'dra ord
icke kommit till den tidpunkt, då en sänl(ning av diskontot är be
fogald~ Fö,rut har det varit så, att diskontot gått fö,re oeh kapital
marknaden så småningom fått anpassa sig därefter, men kapital
marknaden synes nu ha utvecklat sig därhän, att en ytterligare dis
kontosänkning vore befogad. Jag- vill i detta sammanhang erinra
därom, at.t den betydande sänkningen av den effektiva räntan på obli
gationer meld kort återstående löptid ha.r i hög grad illträtt just un
der ·de sen,aste månaiderna.

Tilden är för knap-p, för att jag närmare skulle kunna ingå på en
diskussion av storleken av den riskränta, ,som föl' närvarande kan
konstateras på den svenska ka.pitalmarknaden. Diet är emellertid
iögonfallande, att denna riskränta för ·en del placeringar icke tycks
ha samma tendens att sjunka s-nm ·den rena kapitalräntan. Jämför
man likarta'de placeringar, när det gäller vissa industri- och stats
obligationer, finner man en högst b-etydande marginal, vilket är ett
otvetydigt tecken på att kapitalplacerarna anse, att det är en väsent
lig risk fÖlrenad me:d ä-gandet av dess.a industriobligationer. D'etta är
för ö-vrigt b'ar'a ett utslag av den bristande tilltro till framtiden, som
väl i hög grad motiveras av de. internationella fö-rhållandena.

Vad jag sedan till sist skulle !Säga några or,d om gäller utsikterna
för framtiden. Jag iskall uPP'dela mina rätt l{ortfattade ,anmärknin
gar om !denna sak i två avdelningar, nämligen dels utsil{terna för de
närmaste två åren, dels. utsikterna längre fram i tiden.

Vald ·den allra närmaste f.ramtiden beträffar är det klart, att här
vidlag liksom fÖlr utveckling-en på längre sikt varuprisnivåns utveck
ling är en ,omständighet av avgörande betydelse. Skulle man få en
prisstegring exemp'elvis i Förenta Staterna, vilket man ju där arb,e
tar på att fr.a.mskapa-, är det sannolikt, att p,riserna skulle komma
att stiga även i sterlinggruppens= länder. Med stigande priser följa
ökade vinstutsilrter och ölrad efterfrågan på kapital, minskad lust
att äga obligationer oeh följaktligen räntestegring. Antaga vi där-
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emot, .att någon väsentlig ytterlig.are prisstegring ic.ke kommer till
stånid, i varje fall icke av sådan natur, att folk räknar med såsom
sannolikt, att den skall kvarstå även i fortsättningen, förefaller det
mig, som om man icl{e hade någon grund att räkna med en bety
dande förändring av ränteläget såsolm sannolik. Det är signifika
tivt, att England fö·r närvaran:de investerar oerhöTda summor fram
för allt i byggnadsverksamhet men även på viss.a håll inom in,du
strien och att ränt.an det oaktat knnllat gå ned under 3 %. Detta
sammanhänger naturligtvis m·ed att kapitalexporten från E,ngland
hålles tillbaka, så att den blott utgör en b·råk·del av vad den förr
brukade v,ara.

För Sveriges del tror ja.g, att utsikterna fö,r de närmaste 12 il, 2~

månadern.a kunna summeras på följande sätt: M.an kan tänka sig
vissa förändringar, som sirulie kunna. avbryta den nuvarande ten
densen till räntesänlrning och kunna medföra en räntehöjning. Jag
skall iclre uttala, nå.gon bestämd mening om sannolilrheten av sådana
förändringar ut.an sl{all en·dast allge vilka fyra huvu,dtyper av för
ändringar, som jag anser, att man härvidlag måste rälrna me.d.

Den första är den, att vår betalningsbalans skulle undergå en vä
sentlig och hastig förändring. Om riksbanken för att fasthålla sven
ska kronans notering må.ste sälja en mängd valutor oeh guld, så
måste, om riksb·anken icke samtidigt vidt.ar kompensera.n!de åtgär
der - kö'p' av st.atspapper - följden bli en minskning av giroinsätt
ning,arna, varmed skulle fÖ1lj.a en allmän känsla av att penningöver
flödet håller på att minskas, varav i Sill tur skulle följ,a en tendens
till räntestegring. Om riksbanken emellertid skulle motverka detta
genom att köp,a statspapper, behöve.r penningmarknad·en ej- åt
stramas.

En annan möjlighet till rä.ntehöjning skulle givetvis ligg,R, i ett
betydande konjunlrturuppsving, alltså iclre bara Idet vi nu haft eller
en god genomsnittskonjunktur eller vad man skall kalla det, utan
tendenser till en s. k. inflationskonjunktur. Antag exempelvis, att
·det i Amerika skulle bli ett kraftigt. up·psving men utan nå.gon större
p,risstegring. Det kan tänkas, att Washingtonreg·eringen lyckas få i
gång bygglla.dsverksamheten, vilket man nu inril{tar sig på, och att
därav skulle följa en allmän konjullkturförbättring i världen, även
i guldländerna.. Om konjunkturen därigenom i Sverige skulle taga
en så oroväck,ande fart, .att riksbanlrsledningen måste säga sig, att
detta är nog trevligt och bra, om man vill helt »avskaffa arbetslös
heten», men vi få dock se till att det icke blir en så hektisk utveck
ling, att ett svårt bakslag följer, S'å slrulle rilrsb.anken giv·etvis strama
åt krediten genom att sälja statsp,apper, event. även minsk,a sin va-
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lutareserv. ])n hektisk utveckling i Sverige skulle ju bl. a. leda till
ökning av importen och därigenom till en försvagning av betalnings
balansen.

En tredje anledning till en omsvängning på kapitalmarknaden
skulle vara, att lrapitalisternas föreställningar om framtiden under
ginge en väsentlig fö.rändring. Om alla människor bleve övertygade
om att ränteläget ä~ så lågt att det icke kan vara vidare länge, skulle
de icke vilja kö,pa ·eller äga obligationer till nuva.rande kurser. De
skulle då hellre avstå från ränte.avkastning under ett eller an.nat år
för att ha pengarna disponibla. Ifall en sådan föreställning bleve
mycket allmän, behövs det iclre mer för att räntenivån skulle sjunka.
Jag vill tillägga, att det s.aknas icke tecken p·å att man i inflytelse
rika kretsar i vårt land har denna up·pfattning fö·r närvarande.
Affärsb:ankerna ha i rätt hög grad minskat sina innehav av svenska
obligationer och statspap,per. Tyvärr är statistiken på denna punkt
en smula komplicerad. Ja,g har icke kunnat rådfråga någon verkligt
sakkunnig, sedan jag gjorde min sista belräkning, men den gick ut
på att affärsbankerna skulle ha minskat sina inkö·p av svenska obli
gationer och st.atsp-apper från mars ti.ll s-eptemb·er 19'33 me.d 24 mil
joner kronor och från december 1933 till juni 19134 med ytt.erligare 35
miljoner. A andra sidan är det tydligt, att det mottagan·de det se
naste statslånet fick för ett par veckor sedan vittnar om att det oek
så finns köpkraftiga kretsar, som ha en något annan up·pfattning.

Den fjärde omstän1dighet, som jag i detta samm.a.nhang vill vid
rÖTa, är den statliga upplåningen. Om ·denna skulle taga en oerhö·rd
omfattning och om den dessutom skulle hedrivas i huvudsak genom
försäljning .av obligationer och icke genom försäljning av anvisnin
gar och växlar, kan den givetvis få en hetydande åtstramning av
l\:apitalmarknaden till fÖ,lj,d. J ag vill här gärn.a understryka, att ju
längre ned räntan sjunker för långa obligationslån, ·desto flera män
niskor måste d·et u'J'lder i övrig't li,ka omstä'ndigheter bli, som säga
sig, att detta läge k.an icke vara i längden. D'e föredraga därför att
placera pengarna så, att de åter ha dispositionsrätt ö·ver dem efter
ett par år, då kapitalmarkn·3Jdens läge vä.ntas bli ett annat. Ju längre
ned räntan för långa lån s.junker, desto mera p·engar komma att fin-
,.... •." .. ~':11 ......~_ .....1~~- p_.~ ,._. __~'1._..!- _VILl -",obUl6.u.a O~b CLV i:tllVlsnlng.ar pa iS, 4

eller 5 år eller kanske 10 år. Härtill kommer, att det är en b·rist hos
den svenska kapitalmarl{naden, att vi likso~ )rapitalfattig~ länder
bara ha bankinsättninga.r--och långa obligationslån att välja på vid
penningplaceringar av mindre risl{härande typ·. Vi ha icke mellanfor-
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men: anvisningar på 3, 5 eller 10 år oeh skattkammarväxlar på l{or- I

tare sikt. Att sälja sk.attkammaranvisningar till en räntesats av
2,5 %, skulle inneb,ära en icke oväsentlig räntebesparing för staten.
Vill icke staten låna på femåriga anvisningar, så innebär detta, att
statens representanter själva deklarera- sin tro, att räntan för långa
lån om fem år skall vara högre än nu. Ja, än mer; så myc.ket högre,
att om st~ten tvilIgas att då placera obligationslån, fÖTlorar Iden m-era
på detta än vad den förtjänar genom att un,der de fem föregående
åren ha kunnat låna till en lägre ränta. Ifall riksgäldskontoret låter
bli att begagna sig av mÖljligheten att låna pengar på kortare sil{t,
innebär detta alltså en spekulation däri, att den långa. räntan om fem
år skall ligga väsentligt högre än den gö·r i dag. Man har verkligen
anledning ställa frågan, i vilken utsträckning staten har anledning
att göra en sådan spekulation. Därvid bör vidare b-eaktas, att om den,
som vill sälja en sak, genom sitt handlingssätt misstänkliggö-r vär
d.et av det han vill sälja, ka.n detta ju icke bidraga till att få försälj
ningen gjor,d på så- goda villkor som möjligt. D:ärför förefaller det
oklokt av dem, som under alla omstän·dighet.er b-ehöva emitter.a be
tydande obligationslån under. de närmaste två åren - bl. a. för kon
verteringsändamål - att tala om att de icke vilja använda femåriga
anvisningar, dä.rför att de tro, att den långa räntan om fem år kom
mer att ligga högre än f. n. Diet finns alltså flera goda skäl för upp
låning medelst dylika anvisningar.

Jag skall till sist komma till några få anmärkningar rö-rande ut
sikterna litet längre fram i tiden. D-et är kl.art, ·att därom kan man
icke komma fie,d något annat än tämligen lösa förutsägelser. Om
räntan här i landet. under den närmaste tioårsperioden kommer att
·var.a hö·gre eller lägre än för närvarande, beror naturligtvis på till
gång och efterfrågan på sparande. Nu s.ynes det förhålla sig så, att
tillgången på sparande rätt litet påverkas av räntesänkning. Den
tycks hålla sig ganska bTa, även om räntan går ned t. ·ex. från 4 till
3 %. Vad svenska folket.s sparkraft beträffar, kan man studera ut
vecklingen under år 1934. J ag tror man då s~all finna, att det spa
rats rätt mJreket p·engar. Bara den statliga och kommunala upplå
ningen har uppgått till åtskilliga loo-tal miljoner kronor. Jag kan
icke ange någon exakt siffra, men d-en torde överstiga 200 miljoner.'
Vidare ha vi hela -det privata bostadsbyggandet, som trots att det i

. Stockholm bara är ungefä.r 11älften jämfört med högkonjunkturens,
ute i landet är kanske lika stort som då. Dessutom pågår en hel del
rationaliseringsarbeten på olika håll inom industrien, vilket man kan
se, om man undersö,ker produktionell inom de industrier, som sälja
kapitalvaror. Jordbruket synes även ha företagit icke oväsentliga
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investeringar. Såvitt man kan be:döm.a är alltså sparverksamheten i
Sverige år 1934 icke så särslrilt mycket mindre än under högkonjunk
turen. Detta ty,der på att samma faktorer, som IDHdförde, att svenska
folkets sparkraft var stigande under högkonjunkturen, alltjämt fin
nas kvar. Det tycks i varje fall icke finn.as någon tendens i motsatt
riktning. Ökningen av sparlrTaften under senare d·elen av 1920-talet
tycks alltså icke ha varit av tillfällig n.atur. Å andra sidan har m.an
att räkna med de investeringsbehov, d. v. s. vilken efterfrågan på
kapital, som vi kunna få här i landet i framtiden. Man har därvid
att tänka på utvecklingen av kommunikationsnätet, städern.as till
växt, bostadsfrågan m. m. E,nligt min mening är det icke möjligt att
sä.ga någ·ot meld bestämdhet om detta. Hur t. ex. bostadsb·ygga:ndet
kommer att utveckla sig, beror i hög grad på statliga och kommu
nala initiativ, varom vi i dag ingenting veta. S'å mycket kan man
emellertid säga, att en omfattan:de kapitalexport från vårt land till
andra länder icke i dag fö-refaller sannolik.

Låt mig formulera frå.gan så här: kan den ekonomiska exp;ansio
nen och investering.arna väntas bli så l{raftiga, att vid en rä.ntefot
av 3 % på långa lån jämvikt icke kan upprätthållas på kapit.almark
naden, i vilket fall följ,den sl{ulle bli antingen en inflationistisk pris
lltveekling eller räntestegring. Den som är mycket optimistisk om
svenska näringslivet, kan säga att när staten lånar till 3 % och a.ffärs
företag till 3,5 eller 4 %, kommer efterfrågan p·å. kapital att bli så
stor, att sparandet icl{e räcker till utan räntan stiger. Den som är
mindre optimistisk, tror sn.arare, att de internationella förhållan
dena, fackföreningarnas lÖ'n.epolitik oc.h svenska statens finanspoli
tik äro så!dana, att Sverige icke ens vid ett ränteläge av 3 % för stats
lån erhålle-r en så våldsam exp'ansion, att ieke d·enna räntenivå. fort
farande kan äg,a bestå,nd.

Vad beträffar utvecklingen ännu längre fram - det andra, årtion
det från nu - finns det lustigt nog en sak, som man redan nu kan
säga med bestämidhet. Ungefär vid mitten av 1940-talet, få vi nämli
gen en begynnande minskning av de arbetsfö,ra åldrarnas tillväxt.
Denn.a minskning kommer under eljest lika omständighet.er att i
vissa hänseenden me,dföra minskat lrapitalb.ehov, bl. a. för nya bo
stäider. Vi få. alltså mot sllltet av 19'40-t.alet oc.h bö,rjan a.v 1950-talet
ett förhållande, som i oc.h fÖT sig självt. bör ha en tendens till sänk
ning av räntenivån. D'et är lrlart, att mång.a andra omstänidigheter.
kunna. inträff,a, som förändra tendensen, men här ha vi i alla fall en
omständighet att taga hänsyn till. Dtetta har icke blott ett akade
miskt ut.an kanske också pral{tiskt intresse, nämligen när man öve.r
väger, om staten näst.a· år skall låna med tioåriga anvisning.ar eller
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ej.. När staten icke hittills gjort det, har det förmodligen berott där
på, att man trott, att räntan om 10 år skall ligga högre än nu. Om
nu emellertid en faktor, som hä.ndelsevis kommer i verksamhet om
u.ngefär tio år, i och för sig måste tendera ,att sänka räntenivån, så
har man givetvis därutinnan ett skäl att icke räkna med en högre
räntenivå mot slutet av 1940-talet än nu. De;nna omständighet bör i
varje fall minska lockelsen a.v .att spekulera i räntehöjning.

.Allt detta är givetvis mycl{et o:visst. Förutsättningar för bestämda
profetior sa.knas. Man kan endast ange olika alternativ. Möjligen kan
nlan dessutom uttala sig något o'm sainnolikheten av vissa faktorer
endast för att på samma gång påpeka, att man icke vet något om
sannolikheten av andra utvecklings-faktorer. En analys kan endast
linjera upp olik.a alt.ernativ men icke lämna upplysning om vilka
som komma att realiseras. Om jag emellertid skulle sluta med att
v,ara så positiv, som det kan vara motiverat att vara och kanske en
aning mera, så skulle jag vilja säga, att om ingenting speciellt OfÖT

utsett inträffar, ha vi att räkna snarare med ·en tendens till ytter
ligare. någon räntesänkning än tvärto·ID.

Härefter yttrade sig:

Försäkrin:gsdirektör P.. Bergholm: Bland vår tidls stora k·apitalförval
tare intaga livfö,rsäkringsbolagen en ur flera ,synp,unkter betydelsefull
ställnin'g·. De Isvenska livförsäkringsbolagens' sammanlagda tillgångar
uppgingo vid 1933 år,s slut till 1.900 miljoner kronor och torde vid in,ne
varan,de års slut vara up,pe i jämnt 2 .miljarder. Omkring 80 % härav
utgöra täckning för bolagens lagenligt beräknade p,remiereserv, som
motsvarar nettovärdet av bolagens förpliktelser .gentemot de fö~säkrade.

Beträffande placeringen av de medel, som skola tjäna som täckning fö·r
premieres-erven, innehåller försäkringsla.gen som bekant särskilda före
skrifter; den ram, inom vilken ifrågavarande placeringar skola göra.s,
k,an i det stora hela .sägas överensIstämma med vad som gäller i fråga om
placering av omyndigs medel utan överförmynd.ares hörande. Den är .
dock något vidare.

På tal härom må nämnas, att ,av de svenska livbolagens tlllgån.gar vid
1932 år,s slut redovis,ades:

i intecknin'gslån 425 miljoner
i k,ommunlån 130 »
i :S. k. guldkantade ohligationer c:a 300 »
i andra obligationer 225 »
i lån och förskott mot säkerhet i bolagens försäkrings~

brev...... 225 »
i f,astigheter 40 »

A bankräkning innestående medel uppgin.go s.amtidigi till 43 miljoner,
ett belopp Isom et.t år senare stigit till 53 miljoner

10 - Nationalek. För. Förh. 1934.
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Bolagens ,årliga ny- och omplacerin·g·sbehov to:r.de f. n. up,pgå till dry.gt,
200 milj. kronor.

Livbolagens 'ställning såsom kapitalplacerare influeras förutom av
nyssnämnda lagföreskrifter av följande för deras verksamhet karakte
ristiska förhållanden:

1) Livförsäkringens avtalstid är i regel synnerligen långfristi.g med
en lö'pti,d av i medeltal hortåt 20 år.

2) Till grund för bolagens p-remie- och premiereservberäkning ligger
bl. a. antagan·det ·om förräntning a.v bolagets ·medel efter en viss ränte
fot, f. n. 4 %. De äldre svenska livholagen hava allt från första början
lagt 4 % ränt.efot till grund för sin premieberäkning, och sedan s.amtliga
svenska livbolag år 1928 en.ats ·nID gemensamma pre.mier - lägre än dit
tills tillämpade - råder 4 % beräkningen över hela linjen'. Det kan följ
aktligen 'sägas åligga bolagen att söka ernå åtminstone 4 % medelränta
å place-ringarna för redan tecknade fÖTIsäkringar.

Hur ha livbolagen hittills löst denn'a uppgift?
Tillgänglig livföI1såkrin.gsst.atiistik, som omfattar en tidrymd av något

över 50 år, utvisar i korthet följande:
Und·er åren 1881-85 var medelräntan något över 5 %. Under nästföl

jande 5-årsperi,od sjö,nk den till 4,4 % fö,r att under depressionsåren 1895
-98 sjunka till lägst 4,17 %. I detta oroande konjunkturlä·ge- funno sig
livbolagen böra -ändra icke premi,erna men .grunderna för sin premie
reservberäknin:g från 4 % till 3,5 % r.änt.efot. De fin.go då en viss respit
för .att ver;k,ställa den ökning i premiere!serven, som härigen'o.m föranled
des. Ända fram till 1915 höll sig s-edan livbolagens med'elränta mellan 4,4
och 4,6 % för att unider krigs'- och efterkri.gsåren,. från 1916 till 1922, oav
brutet stiga. Maximum 5,40 % uPP'nåddes sistn'ärnnda år. Under åren
19~O höll den sig sedan gansk·a konstant o.mkrin.g 5,3 %, men har ,där
efter' sakta sju·nkit till o.m'kring 5,1 %.

Under den förmånliga konjunktur för nyp1.acerin·gar, som rådde sär-
.. skilt under åren 1918-1927, stärktie ·det övervägande flertalet bolag i
bran·schen på ett utfomordentligt sätt sin ekon'o.miska ställnin.g. Även' en
kraftig reduktion av den effektiva räntan för nyplaceriIigar torde endast
lån.gs1amt kunna s~än'ka medelräntan h,os ett dylikt bolag med omfattande
vä:r.de·pap,per.sp,ortfölj.

För ,att utröna hur p,ass snabbt medelräntan ·kan förväntas ,sjunka,
därest en låg räntenivå skulle bestå under en följd av år, lät FÖIiSäk
ringsin:spektionen siJstlidn,a höst uträkn,a - på 'basis av inkomna UpIP
gifter från 11livbolag - den sänkning av medelräntan, som ,skulle in
träda för dessa b·olag från år 1931 till år 1936 under förutsättnin.g att
bolagens ny- och ompl,acerin,gar fr. o. ·m. år 1934 ske .efte'r 3',5 %. Såsom
var att vänta !ställde Isig result.atet rätt olika för olika bolag;- medan för
några holag räntesänkntngen un,der perioden i fråga stannade vid 0,4 %,
beräkna·des den för' ettp1ar bolag up,pgå till o.mkrin,g en hel p:r.ocent. För
bolagen tillsammiantagna ble:v emellertid resultatet en genomsnittlig
räntesänkning under sagda period ,av 0,7 %, innebäran,de allts·å att bola
gen i fråga år 1936 skulle, under ovan nämn-da förutsättning, up,pvisa en
gen:omsnittlig" medelränta :a,v 4,4 a 4,5 %•
. 'Det gynnsamm.a förhållandet, att livbolagen,s medelränta så relativt
lån.gsamt påverkas av även en ganska ·kraftig sänkning i ränteläget,
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ber'or, :so.m lätt inses, därpå att livbolagen med hänsyn till sina egna
långfristiga förs,äkringsavtal sedan gam·malt inriktat sig på övervägan
de långsiktiga placeringar. Un·der tider med hög ränt.a ge bolagen här
vid företräde åt möjligast långsiktiga placeringar med hö.g grad av
säk·erhet, medan under tider a.v låg ränta placeringar på någ·ot kortare
sikt föredragas.

Som en sammanf.attning av det nu an'föJ'lda 'skulle kunna sägas, att
låga räntekonjunkturer äro av tämligen rin.ga betydeLse för livförsäk
ringen, tör det fall att de ä.T'O kortvariga; bliva de d.ärem,ot långv.ariga,
gäller det att rusta sig därefter.

Ehuruväl livholagens m-edelränta påt.agligtvis tål ganska starka på
frestningar och deras p'remieberäkningsgrunder uppvisa icke obetydliga
säkerhetsmarginaler därutöver, som kunna ,komp·ensera eventuell förlust
inom ränteplanen, samt bolag·en des:suto·m i sin f. n. till över 20 miljoner
per år up,pgående premieåterbärin.g eller vin1stutdelning till de försäk
rade har en bety·dande säkerhets·marginal att falla tillbaka på, är det
givet att bola.g·en i nuvarande .läge och inför ·de ovissa .utsikterna på
räntemarknaden icke sitta m,ed armarna i kors. Man avser sålun'da att
sänka den till grund för premiereservens beräkning lagda räntefoten
från 4 till 3 % %. Genom att taga i anspråk vissa säkerhet,smoment, som
ingå i premieheräkningsgrunderna, är det möjligt att .genomföra en
sådan stärkning av grunderna fö,r premiereservberäkninigen utan att
ändra grunderna för premieberäkningen.

Man överväger också .att - närmast som ett p·rovisorium - vidtaga
en höjning av premierna för sådana försäkringar, ·där spar- eller place
ringsmomentet gör sig särskilt Istarkt .gällande - framförallt gäller detta

, för,sä.kring med engångspremie. Överhuvu,d synes det nuvarande ränte
läget mana till ·g:r.undligt övervägande, huruvida icke det i livförsäk
ringen ingående sparand'et blivit under de goda räntetiderna allt.för
starkt uppmärksammat och fram·drivet, och huruvida icke en återgång
tilllivförsäkringens ursprungliga huvudup·pgift - efterlevandeskYlddet
- vore att rek·om·mendera både ur trygg-hetssynpunkt och med tanke på
samhällsnyttan, särskilt då det gäller att .anpa,ssa sparverksamheten
efter olika ·räntebetin·gelser. Vid den diskussion om »ränteläget och för
säkringsväsendet», s·o·m för jämnt ett år sed.an. ägde ru·m i Svenska För
säkringsföreningen, framfö,rde ·dr. Filip Lundberg med åtskillig styrka
just denna synpunkt, och utvecklingen sedan ·dess synes mig bestyrka
riktigheten därav.

J ag vill i detta sammanhan.g också in!stämma i dr. Lundbergs vid
samma tillfälle gjorda uttalande, att försäkringsväsendet ·bör ställa sig
neutralt i räntefrågan och varken självt söka påverka utvecklingen eller
låna .sig s"om redskap för främmande intressen. Detta icke så att fö~stå,

att icke holagsledningarna skola söka att .göra försäkringarna så ekono
miska som möjligt för sina klienter, men .på samma gång måste åtgär
derna i detta syfte bedrivas med sådana metoder, att livf'örsäkrings
väsendet,s neutralitet i räntefrågan kan upp,rätthållas.

I En.gla.nd, där ju räntenivån hittills ,ständigt varit aVIsevärt lägre än i
vårt land, basera livbolagen i allmänhet sina beräkningar p,å 3 % ränta,
ja, i några fall t. o. m. på 2 % % ränta. Skulle utvecklingen på ränte
markn:aden i vårt land - på sätt profess·or Ohlin syn·eg hålla för troligt
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- påtagligt gå i den rikt,ningen, att man även i vårt land får räkn:a med
att under perioder av medelk·onjunktur räntan skulle komma att hålla
sig o.mkrin'g 3 %-nivån~ ja, då måste våra livbolag givetvis inrätta sig
därefter genom motsvarande sänkning i sina till ,grund för premie- och
premiereservberäkningen ingående ränteantaganden.

Lyckligtvis äro livbolagen i vårt land, tack vare klok och fö,rsiktig
sköt,sel, så konsoliderade, att de även i händelse aven .sådan ti,digare icke
anad ränteutveckling säkerligen skola visa sig rustade att up,p,bära där
med förenade krav.

Prof.essor Eli Heckscher: Jag hade föreställt mig, att ,detta ,ämn·e - till
skillnad från de flesta frågor som för närvarande di,skutera8 på det
ekonomiska området - skulle bli en rent principiell .dLskus,sion av situa
tionen utan praktisk tillämpnin'g. Nu har emellertid p,~ofessor Ohlin la.gt
sitt föredrag' 8å, att det tvärtom i första hand blev en p,raktisk tillämp
ning, och dä:vom är ingenting ont att säga. Emellertid har jag egentligen
icke några bi,drag att lämn,a till den .sidan av·di8ku,ssionen, .och ,det kan
därför hånda, att mitt lilla inlägg ö·ver huvud taget icke kan p·åräkna
något större intresse. Det är egentligen bara en enda 8ynpunkt som jag
framför allt ,skulle vilja stryka under, och den berör i ganska ringa grad
enbart Sverige. Om man antar, att Sveriges ekonomiska utveckling och
utvecklingen på den svenska kapitalmarknaden icke kan existera i vat
tentät.a 8kott i fö-rhållande till världen:s allmänna utveckling, får man
emellertid räkna med åtminstone någon påverkan från den faktor jag
har i tankarna.

I professor Ohlin,s framställnin,g av utvecklinge.n före världskriget var
det ett av utvecklingens moment ,som kanske icke saknades men Isnm åt
minlst.one icke markerades i den grad j.ag med minne ,av den tidens dis
kussLoner skulle ha väntat. J ag syftar på den ty:dliga tendensen till
räntestegring under åren n'ärmast före kriget. Den hade vi,sserligen väx
lande styrka ·men var alldeles omissk,ännlig. Det sista svenska statslånet
före kriget var ett 4,5 % lån me.d en emis,sionskurs, som jag vill minnas
låg mycket nära p:ari. D'en effektiva ränteavka,stnin.gen var i varje fall
icke mycket under kan,ske t. o. ID. över 4,5 %. Detta var just ett uttryck
för den betydligt ökade .knappheten på kapitalmarknaden under åren
1910-1914. Tendensen har stort intres,se ur många lS'ynpunkter och sär
skilt ur den synpunkt jag här vill beröra.

De disku,ssionHr som för.des under de si8ta förkrigisåren, dominerades i
hög grad av ;den ,amerikanske nationalekonomen Irving Fisher's upp
fattning o,m sam'bandet mellan räntefotens utveckling och prisutveck
lingen. Han visade att räntef,oten nästan undantagslöst varit i ,stigande
under tider ,av stigande p-riser och fallande under tider med fallande
priser. För ,Sveriges del gjorde jag en undersökning på denna punkt för
de svens·ka statslånen, och ,det stämde, kan man .säga, alldeles exakt.
Det är intet tvivel om att tendensen fanns, om ock,så svagare eller
starkare.

Detta innehär alltså, att p-risutvecklingen efter ,allt att döma har en
mycket viktig inverkan på räntefotens utv'eckling. Frågar ,man då om
den sannolika prisutvecklingen, har man att tag~a hänsyn till en faktor,
80m skulle ha diskuterats i allra första ledet under förkrigstiden. I sam-
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manhang med de Isen.alste årens våldsamma omsvängning i uppf.at.tningen
icke minst bland teoretici har den skjutits i bakgrunden, men enligt min
mening för mycket, .även om den stod för ill3''''cket i förgrun·den under
tidigare JdiskUJssioner. J ag syftar på guldproduktionens utveckling. I
själva verket har utvecklingen av guldp'roduktionelloch guldanvänd
ningen under de senaste åren varit häpn.adsväckande. Under vart och
ett av de två åren 1932 ,och 1933 har guldproduktionen varit större än
något år före världskriget. Sitt fö·rra maximum nådde den år 1915, men
1933 låg den inemot 10 % över den föregående maximisiffran. Det innebär
i själva verket en väldig ökning i förhållande till de mellanliggande
åren.

Denna ökade guldpToduktion skulle, under ,samm·a förhålLanden 8·om
före världskriget, ha haft mycket svårt att un:dgå att pressa upp pri
serna. Parallellt med den ökade guldprO'duktionen har emellertid de
senaste åren gått en enastående guldtesaurering. Enligt Internationella
banken·s Isen'aste, högst intressanta årsberättelse - Mr. Keyn.es h'ar för
övrigt fästat upp·märksamheten vid ,den i s-epte.mberhäftet av Economic
Journal - skulle guldtesaureringen enbart senaste året ha uppgått till
3,000 milj.oner schw. franes, en siffra utan varje känd motsvarighet i den
ekonnmi,ska historien. För år 1932 upp:gick guldtesaurerin,gen till 500 mil
joner sch"v. francs eller 1/6 av siffran för år 1933, oeh t. o. m. det ansågs
då som något sälLsynt högt. Man räknar ,också med att den t,otala mäng
den skrinlagt guld för närvarande upp:g'år t.ill något sådant som 7,000
miljoner Ischw. francs, vilket motsv,arar 2,5 gån.ger ·den årliga gu1dp,ro
duktionen i dess nuvarande omfattning.. Det är siffror som man ick'e
skulle tro på, om man icke hade dem framför sig.

Guldtesaureringen har berott dels på den allmänna oron i världen och
misstron mot placeringar av olika slag, deLs och framför allt på en mera
begrän,sad orsak, nä.mligen att så många viktiga valutor ha sjunkit i
förhållan,de till guld, varmed har uppstått en flykt även från andra
v.alutor till guld. Guldets stegring i värde gent emot penningenheten i ett
stort ·antal länder har alltså sannolikt varit huvudanledningen.

Vanligen eller åtminston'e mycket ofta, när man d1skuterar utvecklings
möjligheterna för de närma1ste åren - jag kan icke som professor Ohlin
an.ge hur många år det gäller - brukar man göra jämförelser med 1880
talets depression, som ju utm'ärktes av långsamt fallande pris,er och
åtminstone icke stigande guldp,roduktion med de återverkningar på det
ekon·omiska livet som bruka följa därmed. Men i nu anförda hänseende
avv·ek l880-talet fundamentalt från vad vi för närvarande ha att räkna
med. Om förhållan,derra skulle bli ,sådana, att guldte.saureringen komme
att vändas i sin motsats - alltså att folk avena eller andra anledningen
icke längre skulle finna anledning att lägga un·dan' guldet utan t.värtom
skulle släppa ut det - bleve situationen föIJllodligen ganska fundamen
talt änldrad fö,r kortare eller län,gre tid. Redan en allmän stabili,sering av
valutorna, oavlsett på vilken nivå, och ännu mer en stegring av pap'Pers~

valutorna gentern·ot guldvalutorn,a, skulle förmodligen k,omma att vända
guldtesaureringen i ,desIs motsats. En ökning av det allmänna förtroendet
och lugnet i världen ·skulle säkerligen verka i samma riktning. Man har
hår en p,otentiell möjlighet till förändring av det nuvarande läget, s-om
kan vara mycket närliggande och kan komma att verka mycket starkt.
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San'nolikheten därav är emellertid till den grad beroende på politiska
företeelser, att det nästan är omöjligt att ur enbart teoretiska utgångs
punkter säga vad s,om kan väntas.

Såväl pen,ningp'olitiken i de ledande länderna .snm även den allmänna
ekonomiska och maktpolitiken kom.mer alltså att få ett avgöran,de infly
tande på ränteutvecklingen'. Skulle priserna börja stiga, kommer guld
p~oduktionen visserligen åter att stagnera. Ty denna produktion är all
tid en reflex eller invertering av prisutvecklingen, efte:r.som en vara med
oföränderligt pris såsom guld lönar sig bättre att producera när alla
andra varor sjunka i pris och tvärtom. Men det hindrar ej att vi kun.na
få stora verkningar av det nu producerade och undanlagda guldet.' Om
- jag säger det rent hypotetiskt - de p·olitiska förhållan·dena skulle bli
sådana, att guldtesaureringen vände:s i sin motsats, ha vi alltså där en
faktor, som är ägnad att höja räntefoten och s.om jag icke tycker det är
skäl att helt lämna åsido. Den kan tänkas föranleda, att våra Islutsatser
ganska grull·dligt måste revideras.

I avseende å tendens, om jag får använda det uttrycket, st.år jag på
professor Ohlins ,sida. Jag skulle gärna se, att räntefoten hölles låg, av
alla möjli.ga anledningar. Men jag är icke ens så säker .som han på att
det kommer att ske, utan har velat fästa uppmärksamheten på inverkan
från en alltför förbisedd f.aktor.

Bankdirektör J_ Wallenberg:. J ag' har icke mycket ,att tillägga till vad
som redan haT sagts. Jag skulle närma1st vilja besvara en fråga, som
gjordes av profess.or Ohlin angående bankernas nuvarande räntepolitik.

Det är alldeles riktigt, att affärsbankerna i vissa fall för närvarande
helt enkelt icke taga emot insättningar, i varje fall icke på depo,sitions
räkning. Det är endast å sådana dep,o,sitioner, 80m bankerna f,å av gamla
kunder, eller sådana, s,om sannolikt komma att stå inne, icke i bara'
fyra månader utan i åratal, som bankerna för närvarande ,betala 2 %.
Att de anse sig böra betala så hög ränta, beror naturligtvis i mycket hög
gra.d på konkurrensen med an,dra sparinstitut. Sparbankerna betala
prakttskt taget 3 % i gen,omsnitt 'och postsparbanken 2,5 %. Under sådana
förhållanden är det mycket svårt fö·r affä.rsbankerna att gå längre än de
reda.n gjort. Möjligen k·an det tänkais, att affä~sbankernakomma att göra.
denn,a sovring mellan önskv.ärda och icke önskv.ärda dep'ositioner ännu
skarpare än v3Jd de hittills gjort. D.äremot tror jag knappast, att ban-o
kerna ge sig in på någon allmän' sänkning utan att de .andra sp-arinstitu"
ten åtminstone följa med.

När professor Ohlin talade om att ett växeldiskonto på 2,5 % föreföll
att vara väl högt, .skulle jag vilja fästa up'p.märksamheten på att det
växelmaterial, Isom i dag ·erbjudes bankerna, i allmänhet icke är vad
man internationellt sett åtminstone kallar för prima växlar. Endera är
det förlagsväxlar, ,d. v. :S. en form av lån, och de d1sk,onteras i regel till
högre än 2,5 %, eller är det en massa ,småv.äxlar, s·om var och en är så
palsls liten till sitt helopp, att bara kostn·aden fö·r handhavandet av växeln,
avlöningen till den personal, som skall uträkna disk,ontot, bokföring och
inkas,sering {). s. v. kn'app!ast täckas geno.m de 2,5 %, .som man får in. I
detta fall är ·diskontot lika mycket en omkostnadsbetalning ,Slom en ränta.

Beträffande ränteläget i allmänhet delar jag i mån.gt och mycket p,ro-
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fessor Ohlins åsikt, att utsikterna för närvarande snarare äro, att rän
tan Iskall gå ytterligare ned än tvärtom. Att jag Ber situationen på detta
sätt beror hU'vudsakligen därpå, att jag dessvårreär rätt pessimistisk i
fråga om den internationella utvecklingen för den närmaste tiden. Man
kan icke förneka, att det virrvarr, som råder på det ekonomiska området,
hittills s,nlarare har skärpts än motsatsen, men det kan n.a-turligtvis in'
träffa, att tr,ots alla hinder, som finnas för de internationella affärerna, en
vacker .dag behovet av nya investeringar blir :så stort, att vinsten på
desamma är en tillräcklig lockelse för aff.ärer. D·et kan också hända, att
valutorna åtminstone i huvudländernia komma att stabiliseras, och där
igenom skulle säkerligen vad Sverige beträffar en rätt betydande del av
riksbankens valutareserv försvinna. J ag vill endast påpeka, att man i
Frankrike nu kan köpa statsobligationer på 5,5 % bas,. Att sveniskar icke
g~öra det beror givetvis dels på osäkerheten beträffande den franska valu
tan, dels på osäk·erhet beträffande den svenska. J ag tror också, att en del
av de svenska bankernas kassareserver skulle s.öka ,sig över exempelvis till
Londonmarknaden, om vi säkert visste, att pundkuLsen kr. 19: 40 skulle bli
bestående. Där kan man placera pengar till! % och kanske också till 2 %.
I Sverige finn,s ingen motsvarande möjlighet, ty vi ha intet material för
en penningmarknad.

Docent Karin Kock: Jag skall för min del icke utt.ala mig om utsik
terna för framtiden. De synpunkter, som huvudsakligen kunna anläggas
på den frågan, ha redan framlagts av professor Ohlin och p,rof·essor
Heckscher. Man k,an nog icke komma mycket längre, utan det blir sedan
endast ett avvägande av de olika faktorernas betydelse. Det var emeller
tid ett par 'saker, som jag kom att tänka på under inlednin.gsföredraget
och de följande inläggen i diskussionen.

D·et har h'är talats 'O·m den jämförelsevis höga räntan på industriobli
gationer. Även om räntesatserna gått ned förhållandeviiS: starkt under
senaste året, vilket sammanhänger med de förbättrade konjunkturutsik
terna för industrien, förefinnes alltjämt en rätt väs·entlig margin,al mel
lan å ena sidan Istats- och hypoteksbank,sobligationer och å andra sidan
industriobligationer. Detta förhållande sammanhånger alldeles givet där
m.ed, att vi här i landet, såsom också direktör Bergh·olm omnämnde, ha
ett mycket stort utbud a:v ,kapital, som söker alldeles isp·eciella place
ringsformer.

Jag åhör·de med s'tort intresse direktör Bergholms utläggnin'gar röran
de försäkringsbola.gen.s inställning t.ill. ränteproblemet. Man har ju frå
gat sig, hur livfö,rsäkring.sbolag~enkomma att ställa sig vid denna, som
det verk.ar, halvpermanenta låga räntenivå och vilken inverkan denna
k.an få icke endast på beräkningen ·av p·remiereserven utan även på pre
miernas storlek. Att vi haft detta stora sparand'e i föJ"ls'äkringsform, som
trots depressi.onen hållits up:pe, har ju bl. a. ber.att därpå, att premierna
v.arit oförändrade. Man har såle'des h,aft s:amma in.citament till sp:arande,
om man hartser från den nedpressning av inkomsterna., som förek·ommit.
Skulle emellertid livförsäkringsbolagen vidtaga en höjning av premierna
i anledning av den föränidrade räntenivån, oeh skulle de därvid, som
tycks var.a en tendens, särskilt inrikta sig på försäkringar, s'om innehålla
ett större moment av sp-arverksamhet, få vi en f.aktor, som kan p'åverka
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och minska sp·arandet i denna form. JUISt detta,att sp1urverksamheten
bland stora befolkn.in~slager fortgått i ökat tempo under högkonjunk
turen och även fortsatt under depTessionen, sammanhänger ju till stor
del med livförsäkringsrörelsen.

Detta har endast varit ett par spridda reflexioner, vilka kanske icke
ha direkt betydelse för den stora frågan men som i alla fall kunn'a vara
av intresse för den närmaste tidens utveckling.

Det har h·är även talat.s lom konkurrensen' mellan affäDsbanker och
sp·arbanker. Bank·direktör Wallenberg sade, att man knappast kan tänka
si.g, .att affärsbankerna skola gå n'ed under nuvarande 2 %, om de icke få
med sig' sparb.ankerna inklusive p,ostsp'arbanken. H,är tillkommer emel":
lertid en omständighet, s·om sparbanksm.än nog taga ·en del hänsyn' till.
Man måste ko.m·ma ihåg, att s'p'arbankern,a,s insä.ttare ha fått finna sig i
en n.edp.re.ssnin·g av räntan under en relativt kort tid från: 4 till 2,5 %, och
skulle man nu gå ytterligare ned till 2 %, skulle det ,alltså innebära en
miIliSkning till hålften ·av ränteink·omsterna· för insättarna. I den mån
det rör personer, som ha detta sås·om sin huvudsaklig,a ink,omst, möta. vi
här ett socialt problem för en grup·p av ,sID'å inkom1sttagare, vilka det
ligg·er i ,sparbanke.rna,s intresse att sky,dda, så långt det går med häniSyn
till föreliggande möjligheter att förränta de insatta pengarn,a. Däri lig
ger n-aturligtvis ett moment, som håller spa:r.banksräntan up·pe, så länge
icke räntesatserna å obligationslån, inteckning1slån D. dyl. gå så långt
ned, att sparbankerna fö,rden,skull tvingas s.ät.ta ned sina inlåningsräntor.
Sam'ma synpunkt på räntep:roblemet gäller naturligtvis .även för en del
av affärsbankern3Js insättare, men den har ,dock mindre betydel,s-e för
affärsbankernas räntepolitik än för ,sp·arhankernas.

Överingenjör O" A. Wiberg: Vi dilskutera j.u här i kväll räntan på lång
sikt. J ag har vid flera tillfällen i tekniska kretsar framhållit räntans
betydelse inom näringslivet. Man kommer ovillkorligen till Iden slutsat
sen, att realräntan är beroende på framåtskridandet, varvid jag med
realräntan m·enar den reellt kännbara räntan' d. v. s. låneräntan minskad
med inflationen eller ökad med deflationen. Om vi sk,ola förutsäga något
om räntaIlJs framtida utveckling så böra vi också fö~sök'a göra klart för
oss, vilket framåtskridande vi ha utsikt till att ernå. Här se vi ett av de
mån'ga ·osäkerhetsmomenten vid förutbestämning .av räntan, såsom också
p'rofessor Ohlin och flera ö·vriga talare ha framhållit.

Framåtskridan·det är beroende påarbetsvilja,n och kanske framför allt
på impulserna till arbetsvilja, d. v. s. up·pfinningar, up.pslag till organi
sation o. ,s. v. Arbetsviljan k.an. icke v.ara så säJ"ldele,s stor för närvaran'de,
efte:r,som man t. o. m. ofta ·hö·r tal3.Js· om at.t staten iborde inskrida för att
minska den redall nedskurna arbetstiden. Detta är en mycket betänklig
sak för framtiden och vårt framåtskri.dande. Om det finnis förutsätt ..
nin'gar till epokgörande uppfinningar är omöjligt at.t förutsäga, utan det
kan endaist framtiden utvisa.

Jag behandlade redan på våren 1933 arbetslöshetsp'roblemet ·och ränte
problemet i Tekn.ologföreningen, och man var då rätt .allmänt av den
uppfattningen, att räntan icke hade n·ågo.t ·att göTa med .arbetslösheten.
Det har emellertid mer och mer visat sig, att ett sådant samband före
ligger, och därför vilja vi h,op'pas, att staten·s åtgärder bli sådana, att
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arbetsviljan icke bromsas utan i stället stimuleras. Vi få dock ocks·å
hoppas, att våra uppfinn'are och initiativtalgare i organisatorisk rikt
ning ko·mrn·a; att .gö'ra sina ins:atser för att ,skaffa oss ett framåtskridande
och därmed också möjlighet at.t erhålla en reell ränta på kapitalet.

J.ag skulle för min del tro, att det vore ganska nyttigt ,om både av tek
niska och nation'alekonomiska kretsar med skärp'a p'åvisaldes detta sam
band mellan fram.åtskridande och den ränta., 80m man kan åtnjuta (eller
som kom:mer att kunna krävas) å kapital.

P~ofessorB.. Ohlin: Jag ·h·ar icke mycket att tillägga till det förut ,sagda.
De anföranden', ,som ha hållit.s., ha var för sig lämnat uto·mordentligt
intre,ssanta kompletteringaT till mitt inlednln.g~sfö·redrag och ha icke i
större grad inn'eburit uttryck för en avvikande menin,g. Ja.g vill därför
enda,st uttala min tacksamhet för den värdefulla belysning, ,8'om åtskil
liga sidor .av p·roJblemet fått genom de olika inläggen, och skall därut
över bara kom.ma ·med ett p·ar ,srnå reflexioner.

Profes,s·or Heckscher h,ar otvivelaktigt rätt uti att jag kanske gick
llågotför lätt förbi den räntestegring, som -ägde rum un;der åren närm,a.st
före världskriget. Räntan var ju då håde i Englan,d, Frankrike och Hol
land ungefär 0)3 % hö.gre än några år tidigare, och i S·verige var den lika
ledes icke oväsentligt hö,gre.

J ag vill också gärn:a göra det erkännandet, att guldp1roduktionen och
guldt.esaurerin.gen äro ·mycket intress.anta i detta s,amman,hang, men jag
vill tillägga, att j.ag icke tycker, att de h.a mer än hö,gst 10 % -så stort
intres,se som före kriget. Jag tror n·ämligen, att under de allra flesta
förutsättningar få .de ingen nämnvärd praktisk betydelse. För närvaran
de tycks det nämligen vara så, att världens- centralhan·ker föra sin poli
tik rätt oberoende av om de ha mer eller mindre guld. O·m detta är fallet,
kommer icke ·h,eller p'risutvecklin·gen att i nämnvärd grad p·åverkas av
om det guld, som är tesaurerat, flyter in' till centralbankerna elLer ej.
En Iwn,nan sak är, att den omständigh·et, som föranleder guldet att gå in
till centralbankern,a, i och för sig kan v.ara nå.got, som p:åverkar central
bankernas politik, förtroen,det till framtiden och n,ärin.gslivet.s och p;ris
nivåns utveckling.

Vi ha ju sett, hurusom t. ex. både arnerikans.ka och fran,sk,a central
ban·kern:a i stlort sett bedrivit samma politik oberoende av om de haft
meT eller min·d.re guld. Om Bank of England .och världens övriga central
banker också skulle få en del guld, som förut varit tesaurerat, undrar
jag, om Ide dä.rigenom i någon större grad komme att ·ändra sin politik.
Med andra ord, den pri,sstegring, Isom kan ko.mma till stånd ·och som .kan
Ylara av avgör.ande betydel,s.e för ränteutvecklingen, tror jag för min del
är något, som är mycket mera oberoende av guldproduktionen och guld
t.esaureringen än vald fallet va.r före kriget. Det var ,också av denn'a an
ledning, som jag upprepade gånger talade om prisstegringen och under
strök ·des,s avgörande roll men icke -bry,dde mig o·m eller ansåg mig ha
tid att tala om de olik,a faktDrer, som kunna framkalla en prisstegring,
bland vilka faktorer guldproduktionen och guldtesaureringen innebära
en möjlighet~ men enligt min menin.g in.galunda ·en av de mest sann·o
lika. Det kan nämligen finnas många andra orsaker till p-ris,stegring.

Vad bankdirektör Wallenberg sa.de var också mycket intres·sant. Just
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därför att ban.kerna äro ovilliga ·att taga emot depositioner och behandla
gamla kun·der eller kunder, som sätta in pengar på längre tld, på ett
annat sätt än an·dra kunder, just därför frågar jag mig, o·m det icke
finns en annan möjlighet att differentiera än ,som nu tillämp·as. Eftersom
det förut funnits en differentiering m-ellan giro, sparkassa och depositions
räkning, borde man ju kun·n,a tänka sig ,att få till stånd en ytterligare
differentiering, så att de pengar, vare sig de kommo från gamla eller nya
kunder, som garanterades komma att stå inne för viss längre tid, be
handlades på något sått bättre än pen·gar, som insattes endaJst för kor
tare tid eller med kortare upp,sägning. Det är klart., att detta icke är en
sak, som affärsbankerna kunna klara ensamma, utan det måste ske i sam
arbete med Isparbankerna' och postsparbanken. Börj,ar man diskutera
frågan om en allmän sänkning av inlåningsräntorna i våra bankinstitut,
en fråga jag försökte gå förbi, måste man nog inrikta huvuduppmärk
samheten på att början sk.all gö-ras av postsparbanken och sp-arban
kerna, vilka i nuvarande läge torde ha anledning att taga ännu ett -steg,
innan m.an kan vänta någon egentlig aktion från affär,sbankern,a.

Vad dr. Kock yttra,de om sp-arbankern-a ,synes mig tala till förmån för
up,pfattningen att de ha anledning att differentiera. De ha ju mån,ga
insättare, -som låta p·engarna stå inne för mycket lång tid. Sådana in
sät~ningar äro helt enkelt en form av självpeDJsionering. Dessa insättare
vilja de icke bjuda vad de anse vara orimligt låg ränta, d. v. s. mindre
än 3 %. Man ,stretar dårför i många sparbanker emot allt vad man kan,
då ,det g'äller att gå ned med räntan till 2,5 %. Skulle man icke då kunna
tän.ka .sig en differentiering av räntes-atserna, ,så att de pengar, som

. garanterades stå inne för lång tid - t.. ex. genom lång up·psägningstid 
finge 3 % och övriga endast 2 % eller därunder~ Givet.vis finn,s det en
mängd praktiska :svårigheter. Man kan exempelvis riskera att driva
sparbankerna över till en bankrörelse, som på ett min,dre lyckligt sätt
skulle konkurrera med affärsbankernas. J ag har emellertid vel,at resa
frågan, därför att det finn,s onekligen en del ·omständigheter i nuvarande
läge, som skulle göra en ,sådan differentiering naturlig. Är det sedan
praktis.kt .ogeno:mförbart, vilket jag icke kan v·eta me·n ej är böjd att tro,
får det gå s-om det går.

Bankdirektör Wallenberg framhöll -också, att en del småväxlar med
föra så mycket arbete, att de icke betala sig. Kan det icke tänkas, att vid
et.t s-å högt växeldiskonto som 2,5 % de verkligt stora och prima affärs
växla.rna gå bankerna förbi, ju,st därför att man anser, att des,sa 2,5 % är
alldeles för dyrt. V'i -ha ju minskad växeldiskontering trots förbättrade
konjunkturer. Om det nu är så, att det medför mycket mera besv·är med
små växlar, och om des1sutom icke alla äro lik,a prima, återk,ommer man
även här till spöIismålet, om det icke finns någon praktisk möjlighet att
göra en differentiering. Har man för småväxlar ·av nämnd karaktär kom
mit ned till 2,5 %, förefaller det mig verkligen så mycket farligare att
samtidigt begära 2,5 % fö,r stora och extra prima växla.r. Om riksbanken
nedsätter diskontot till 2 %, .och affärsbankerna samtidigt sänka diskon
tot för prima affärsväxlar till s'amma procentsats, så vore de.t kanske
inke därför nödvändigt att även sänka ·dLskontot för småväxlarn.a, om
det kan visas, att de även med 2,5 % disk!onto icke äro någon god affär
för bankern.a. Att en sådan åt.gärd skulle väcka en viss op'position' från
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kundernas sida, ·är väl, troligt. Detta kan vara ett skäl emot en differen
tierin·g, men att det är tillräckligt skäl är jag ej alldeles övertygad om.

J.ag ber att få sluta med att uttrycka min glädje över att jag sluppit
undan med så pass litet kritik. J ag bef.arar des,svärre, ,att en del av de'
tystlåtna haft mera allvarlig kritik att komma med, .men' hopp'as att få
profitera därav vid andra tillfällen.

Fil. dr. p., Fitger: Jag k,an i det allra mesta instämma i vad inledaren
har anfört. Det är end,ast ett par detaljer, so·m jag skulle vilja yttra
något om.

Det har sagts både av prof.essor Ohlin och dr. Kock,att det skulle
föreligga en alltför stor skillnad i ränteavkastning mellan guld.k,antade
papper och indu!striobligationer. Jag hyser för min ,del en annan' up·p
f,attning. Faktiskt råder för närvara'nde en enorm efterfrågan på indu
strioblig·ationer, vilken efterfrågan icke alls k,an tillfredsställas. Om
något av våra främsta industriföretag, t. ex. Stora Kop,p~arberg, nu
skulle k,omma ut på marknaden, kan ,man vara alldeles ö,vertygad om att
det skulle kunna placera et.t 4 % lån till över p:ari, ja, k.aniske ett 3 % %.
lån ej långt från pari. Likviditeten är emellertid hos. detta bolag och
även hos mån.ga .andra svenska industriföretag mycket ~od, så att några
obligationslån ej behö·va upptagas, ä,ven' om ett omf.attande nybyggn,ads
program skulle realiseras. Vad so·m nu fin·ns i markn'aden, när det .gäller
in,dustriobligationer, hör i allmänhet icke till första klassen. Även
många obligationer, som man för något år sedan icke ville ha att ,göra
med, ha nu stigit så kraftigt., att de ä:r.o i det nä.rm8Aste up:pe i pari. För
min del anser jag det vara en risk, att den låga ränt.an på statsobliga
tioner tvin.gar kö:p,are att gå över till m.aterial, som de egentligen icke
vilja ha, bara därför att de utgå ifrån, att »v.åra .beräkningar äro lagda
efter 4 %» eller något sådant. Det är enligt min up,p.fattning en, mycket
fa.rlig utveckling.

Professor Ohlin' angav räntan för tvåårig,a st.atsohligationer till 1 %,
efter kursen på stadshypo.tekskas,sans lån. D:ärvidlag f,år man nog också
taga hänsyn till att kursen på det.ta lån, - jag förmodar ,det var 5 % lånet
a.v 1926 - påverkas dära.v, .att de, snm tidigare tagit upp lån i rstads
hypotekska.ssan, köpa up·p dessa obligationer fö,r ·att därigenom redan nu
underhantdskon,vertera det lån, de fått från kass.an. Privata obligation,s
köpare räkna n·og icke heller alltid precis med .den effektiv:a räntan, utan
för ;m.ånga är .det nog så, att ett 5 % lån är ett 5 % lån'.

Professor Ohlin ansåg, att d,e 177 miljoner statsp,a,pp,er, 180m figurerade
i hans sammanidragsbalans för riksbanken den 31/3 1934, skulle represen
tera »o'pen market operations» av riksbanken. J ag tror icke detta är rik
tigt, ty s,åvitt jag förstår är denna post huvu,ds.akligen' en kvarleva ,av
de växlar, som riksbanken redi'sk,onterade för Skandinaviska banken
redan år 19'31. De bl,evo sedan hallstämplade :av riksgäldskontoret och
åkte upp till rangen av statspapp,er.

J ag kan,ske också skulle säga några o~d om ön,skemålet, att istatens
upplåning skulle finansieras med skattkammarväxla.r. J,ag .anser det
utmärkt, att .det sades ifrån i valutakommittens betänk,ande i fj.ol, att nm
statens upplånin:g skulle fram,kalla stigande räntor, bö·r just en' dylik
åtgärd tillgripas,men jag tror det är lycklig,a,st ,a.tt kunna i huvu,dsak
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undvika den, detta därför .att en 'åtgärd, hur teoretiskt berätti.gad den än
är, i alla fall icke är lämplig, om icke allmänheten för:står, att den är
berättigad eller önskvärd. Jag tror, att Sir Josiah ·Stamp uttryckte en
liknande p·rincipiell uppfattning, när h.an· var här.

I detta sammanhang vill jag också beröra p~ofe:ssor Ohlin,såsikt, att
ju lägre räntan lsjunker, desto mera skulle en ,del obligationsinnehavare
övergå från att öka sina obligationsp,ortfölj.er till att minsk,a desamma.
I vis.s mån är detta naturligtvis riktigt, men jag vill framhålla, att om
man jämför läget nu med maj i fjol, finns det nu en mycket .större grupp
av köpare, som ha förtroende till det nuvarande läget än vad fallet var
då, när rik,sgäldskontoret v·ar i marknaden och Ibarakunde placera ett
obetydligt belopp till 4,4 % ·bundet för tio ·år. Nu skulle man kunna pla
cera stora belop,p i 3 % % lån till över p.ari och k.anske ett 3 X % lån med
endast obetydlig underkurs.

Profeslsor B.. Ohlin: Jag vill endast gÖ1ra en liten anm'ärkning i anled
ning av vad ,dr. Fit.ger sade ·om min uppställning för rikshan·ken.. Det är
klart, att dessa 177 miljoner repres·entera återstoden bl. a..av stödaktio
nen till en viss bank. Han' an,såg, att det här bara gällde en omflyttning
f.rån fö·rut rediJskonterade växlar. Detta är dock icke en betydeLselös sak.
I ena fallet har banken i fråga en stor rediskonterin.g, och den.na betyder
i varje fall för den bank, det gäller, att pennin.gmarknaden~är stram;
I andra fallet har riksbanken skaffat sig Istatspap·per, d. v. s. primär.a
tillgångar i stället för utlåning, låt vara att köpen av Istatsp·ap·peren ej i
egentlig mening Iskett i »öpp·na marknaden». Å ven de köp, som ,ske där,
leda till minskad rediskontering, så skillnaden ·är ej väsentlig. Det är
v·erkligen en rätt betydel.sefull förändring av läget.

Dr. Fitger :S8Jde, .att man skall icke göra något förrän allmänheten' för
står, att det är bra. Det är väl än,då 'att förfä.kta en' demokrati av det
allra mest långtgående slag. Nog finns det väl finansiella transaktionerJ

som icke skola underka·stas något allmänt referendum. Det räcker att de
person·er, som ha med dessa tran·saktioner att göra, ans,e dem :berättigade.
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Vid förrättat styrelslevai förår 1935 erhöll styrels,en följaIlJde sam
mansättning: professor Sven Brism,an, o,r,dförande, ingenjör Oscar
F,alkm,an, vice orldföral1Jde, fil. Idr. Gustaf Dalen, professor Eli F.
Heekscher, bankldirektör Gustaf IJagercrantz, b'ankofullmäktige Iv,ar
Rooth, bankdirektör Jac:ob Wallenbe'rg och gen,eraldirektör An,ders
Örne.

Pr'of.essor Eli Fil Heckscher inledde aftonens ,diskussion meld ett förH
'drag1 o,m

.»Planhushållning»

Citations,teeknen omkring oridet »planhushållning» äro i detta fall
oumbärliga. Det finns en g'ammal och g,anska enkellatiniSk kvickhet
om orimliga etymDl0,gier; man sä·g,er att ,ordet lucuS', som, betYider
lund, kommer »a non lucendot», Id. v. IS. att ,där ic.ke lyser. Någ·ot mot
svaran,de gäller i själva verk,et ·om o·rdet planhushållning. Ett av det
mest utmårkan'de ,dragen 'för Iden or,dning som man bTukar ge n,amnet
planllushållning är nämligen att ,den har v.arit planlös. Det h·ar varit
fråga 'om en planlös tvångshushållning. För min del skulle jag onek
ligen ha väntat av vetenskapsmänne.n att de framför allt h,rude be
tonat detta. Men de ha i stor utsträckning haft sympatier för politi
ken i fråga, 'oeh de äro icke mler än människor. Fr:amf'ö,r allt äxo Ide
ti,ds-enliga - allt fö·r tidsenliga. Detta har fö-rm·odligen kommit dem
att '81uk.aoridet, o'ch Ide ha gjort det icke enbart eller ens fö-reträ,des
vis i Sverige.

I'ldet följiande ~r det icke min avsikt att sj.älv ,alnvånda ordet plan
IlushåIlning i nå.gon stöTre uts!träckning. Försöker man emellertid
närmare analysera !dess inneb·ör!d, så tror jiag man skall finna att Iden

1 Framställningen är något fylligare än det muntliga anförandet, emedan den före
låg utarbetad i detta skick före sammanträdet.
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består av två alldeles skilda ingredienser, av vilka d·em en·a är ojäm
förligt viktigast. Det är den ifrågavarand'e ordningens· karaktär av
tvång'Shushållning, av att utbyta en mängid självständiga privata
initiativ mot en bin/dande central ledning ,av det ekonomisk,a livet.
Häri be'höver ick,e ligga det minsta av plan, oeh det har allra minst
legat mer plan däri än i den ordning som man har h,aft för ,av,sikt att
göra slut plå. Icke desto mindre är d·et. för den.na p,oliiik SO'ffi oTdet
planhushållni.ng ojäm'förligt mest h,ar kommit till ,använ'dning. Den
anldra ingrediensen är därem'ot e.n ek'onomisk politik som' uppställer
givna mål oeh kons,ekvent fullföljer :d·em; därav h,ar man sett synner
ligen litet. I ,denna andra m,ening kan den gamla ,ordnin,gen för hus
hållningen, s'ålunid.a den ;8om grundas på privata initiativ, uP'pträlda
med minst. lika beTättig,rude anspråk på namnet planh.ushållning som
.i"lågollsin Iden nya. Öppen b·ana för det in'dividuella initiativ·et är en
fullt lik·a planmässig tanke som det eko[n·omiska livets re,glering från
en medelpunkt.

För diskussionen syn·es :det mig emellertid vara lyckligast om man
s,er bort från fraserna och söker k'Omma på spåren vad de personer
1nena som tala om p1.anhu.s:hållning; man får ,då en diskussion om re,a
liteter, oeh det är vad som behövs. Någon full ursäkt har jag visser
ligen svårt att finna för de veten'S'kapsm:än som missbruk:a orIdet plan
hushållning, men det kan nu icke hj,älp·as. I min framställning skall
jag göra mitt allra båsta att företaga en fullt o·bjektiv analys av de
fa.ktiska samman·h.angen, utan hänsyn till riktning,em .av mina sym
patier eller antipatier. MHn därtill måste efteråt anknytas en !dis
kutSsion som o,u,n1dg,ängligen låter den :subjektiva i,nställning·en ko,mm.a
till uttryck, o'c~ jiag känner ingen Bom helst önskan att dölj:a i vilken
riktning mina sym.patier ligga"

Dien hush,ållning som man nu, m,ed växlande styrka i betoningen,
söker sätta ur spelet är den 80m byggde p'å Idet oorg:aniserade in,divi
duella initiativet. För att kunna taga stånidp·unkt till en så:dan tför
än,dring förefaller !det mig nödvändigt att manfölrst fullt gÖlr kla.rt
för sig vald den g.amla ordningen inneb'ar, ,eller kanske riktigar,e de
hisi,oriska fö.rutsättningar ur vilka Iden utveckla·de sig.

E'n hushållnin,g reglera,d genom indiviiduella initiativ - man kunde
kalla den lib,eralismens hushållning, även om ,detta uttryck är något
för mångty,digt - hwde till [en· början en fast ram, inom vilken indi
vi,derna I{Ull,de verka: staten. Liberalismen v,ar i v·erkligheten skapa
ren ,av ·en långt starkar,e, effektivare oeh hederligare stat än någ(Jn
föregåenfde regim, o'ch Idärfö:rutan hade hela !dess arlbete varit 'omöj
ligt. Sin ök.ade styrka un:der .liberalismen nådde staten delvis ·obe-
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tingat genom själva den begränsning som statsup·pgifterna fingo,
genom att de i huvutdsak inskränktes till att gälla de nÖtdvändiga
förutsä.ttningarna för orid,nad :sammanlevnaid: förvaltning, rättskip
ning, rättsbildning och skydd utåt. Just det ö,veirmått av uppgifter
som staten un'der den titdigare ordningen 'ha,de fö:rsökt lösa var en
huv'u'danledning till ,att alla uppgi'fter löstes så illa. Men jiämsi,des
metd denna ökaide lätthet i uppgiftens' lösning gick oekså en stor
ökning i effektiviteten och redb'arheten hos statens organ. I. det eko
nomiskt ledande lanidet, England, Upplstod ö,ver huvud taget inge.n
yrl{esmässig förvaltning, ingen »Civil Service», förrän u,n,der 1800
talet, och i fl'ertalet fastlan!dsstater var fÖTv,altningen ,dessförinnan
så ,odiscipliner'ald, s,å k'orrumperad och så oduglig, att möjligh·eten för
avsedd verkställighet åt statens beslut vanligen var i h·ögsta grad
begränsa!d. Allt detta har nästan fullständigt än,drats unider 1800
talet, och än,dringen utgör en av grundförutsättningarna för det nya
läget under detta århundrade. LibeT'alismen accepterade bålde in1divi
den oeh staten, det enida som den avvisade var de bild,ningar som
framträJdde mellan in'divi,d och stat.

Inom den .sålunda up·p~omn.a ram·en bars liberalism,en up,p aven
raid avgö'ran'de moment. Det är ej min avsikt att redogöra för dem
alla, jag inskränker mig till sådana 80m förete den starkaste avvikel
sen biåide från Idet föregåenide och från det efterföljande.

På det an,dliga planet var libe:r'alismens viktigaste grun,dval den
silda av hela riktningen som vanligen med skäl kallas den ekonomiska
individualismen eller den fria konkurrensen. D;en hade i själva ver
lret två sidor. Å ena sidan låg d.äri up,p:fattningen att Iden enskilda
människan hade kra:ft ·att utan samarb,ete meld andra nå sitt mål, j.a,
att ho,n skaldade sina egna intr,essen genom att dela ,dem med andra.
Det är tydligt att detta var ett uttryck fö,r vrud jag nyss nämnde,
nä.mligen förn'Hk,andet av uppgifter för samhällsb\il,d,nin.gar S{)ill b,e
funno sig mellan inmvild och stat. För det :an.dra innefattade åskåd
ningen emellerti,d oekså att - även om ett sådant sam:aJ'!bete i det ena
eller anma fallet kun!de bli till nytta för de sammanslutna indivi
derna sj:älva - samarb:etet i alla händelser var till skalda för det hela,
för »samhället». Sta.ten kände sig i allt väsentligt solidarig,k med båda
si,dorn,a av denna åskå,dning, oeh den använ,de sinö,kad,e makt för att
förverkliga den. Dien fria konkurrensen h'ade sitt stÖld b,äJde i indivi
dernas up'pfattning oeh i statens politik.

På det materiella planet ka,n man tala om en lång rad, förmodligen
ännu viktigare krafteT.

Den för;st.a blan!d dem lär ganska välkänd. Det gäller Ide måttliga
pTo,duktions- oc.h Jöretagsenheternas ek,onomiska överlä.gsenhet ,över



148 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 20 NOVEMBER 1934

större anläggningar och föret,ag. Fö'r att använ,da fackterm'er: den
»·optimala» anläggnings- och fÖTetagsenheten var mycl{et min,dre än
dien sedan blev. Framfö'r allt två faktoTer medverkaide härtill. D'et
ena av de stora ()mråd,en inom näringslivet som för1st revolutionera
des var textilin,dustrin, och den företer änn:u i da.g ganska måttliga
tekniska och e~on'omiska enheter; dess teknik berBder icke ,drift i
mycket stor skala någon ö'verlägsenhet över drift i måttlig skala. Den
andr!a ~ifsaken, 80m efter min mening väg'de bety,dligt tyngre, var att
icke heller järnhanteringen hade den ten!dens till drift i stor 18k'ala
som den sedan har fått. Detta ber'od,de på att götjärnsprocesserna,
bess;emer- och martin-pr,ocesserna, icke slogo igenom fö'rrän in på
1800-talets si.sta fjä~dedel. Först genom idessa pro.cesser har man ,näm
lig'en lyckats få stål, ,d. v. s. hårt järn, i st,():ra kvantiteter 'Och till bil
ligt pri,s. Dessförinnan vlar ma,n hänvis3;d till mjukt järn för ,de 'allra
flesta än;damål, oeh de stora mäng!der järn som ,då beh,övdes för att få
tillräcklig 'styrka på fö,remålen gjord-e ,att en'heterna icke kun'de byg
gas stora. ~fan ser Idet kanske bäst in·om :sjö,farten. D-e gamla järn
fartygen blevo så klumpiga och gåvo så litet lastutrymme i förhål
lan!de till Sill egen vikt, att de helt enkelt icke kun,de b,yggas stora.
]-'ör:st sedan m,an fått stålplfJ,t och 'därmed stålfartyg, ha de stora tek
niska enhet.ern·a in'om sjö.farten över huvud taget ~livit möjliga. I
olil{a hänseeniden ha;de detta motsvarigheter på nästan alla 'områiden.

Till denna teknisl{..Jorg·a.nisatol'iska gr unldv'al för det indiviiduella
initiativet kom en ·ekonomisk-geografisk. Den k,an kort och gott ,be
tecknas med OTiden: ,det oanvän,da utrymmet på jo~dklotet. l\{an bör
därvi,d fö'~st tän,ka p·å den -fria joriden i Förent.a Staterna, någ'ra hun
drat.al tunnlan,d som gratis upplätos till v,arjoe sär.skild nybyggare;
det gav en rörelsefrihet som kn,appast kunlde öv:erskattas. För ,färre
m,änniskor, men me,d ännu starkare ten'dens till rörelsefrill·et, upp
re-pa'de :sig detsam;m,a i fråga om kolonisationen ÖV'eT delar av jord
klot,et som icke f.örut beboddes av Ide vita, sådana som S~Td-Ameril(a,

Australien, Sy,d-Afrika oeh Ö,st-Asien. Och som tredje ·faktor med all
deles samma verkning·ar hade man varornas avsätt.ning över h-ela
jor,dkl~tet, även över områden dit Ide vita kolonisterna icke trängide
sig fram. D'e hin,der som fö,rkrigstidens protektionism la!de för varu
omsättningen voro obetydligheter m;ot v'a,d vi sedan hallpplev.at; ,och
i Iden mån Ide sp,elaide någ·on vä.sentlig roll var det mellan de vita fol
kens egna läll,der, icke i någon högre gra!d på transmarina ma,rknia
der. Diet hela v,ar verkligen »,en bana öppen för- förmågorna», carriere
ouverte aux tale.nts.

För Idet tredje framträdde en starkt ,dynamisk eller förän,derlig prä
gel p·å samhällsliv'et ,också inom de särskilida staterna. D,etta berodde
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framför allt på den enorma folkökningen, som saknade alla ens till
närmelsevis jämfö,rliga motsvarigheter i äldre tid. Folkökningen be
rodde icke på att nativiteten ha,de stigit; det var' ganska säkert icke
fallet, utan den h;ar förmo,dligen i stOTt sett va.rit sig lik från tidernas
begynnelse ända fram till de senaste femtio åren. Orsaken var i stäl
let den e-norma nedgången i dödligheten. D~elvis b,erodde den i sin tur
obestridligen på förbättrade samhällshygieniska förhållanden; men
efter all:a märken att döm,a låg huvudanledningen i den ekonomiska
utv,ecklingensj-älv, kort och gott i att män.niskor fingo me'r och bättre
fö;da, bättre bostäder 'och b,ättre kläder, b:ätt~e undervisning, kanske
också något 'bättre förstånid. Genom att Iden ek'onomiska utvecklingen
sålunda ändrade sina egna förutsättningar, kom Iden ,att i viss mån
beforidra sig sj'älv.

Visserligen säger det sig ,självt att denna ekonomiska omvälvning,
som ,är utan motsvarighet i mäns-klighetens hela tidigare historia,
måste komma att gå mycket hårt fram ö,ver stora befolkningslager
och in,divi:der. D'et .får al!drig glömm,as hur mycket som blev sö'nder·
slaget av den ekonomiska »utvecklingens» stridsvagn. lVlen den som
låter detta senar'e dominera biliden, får icke desto mindre en alldeles
felaktig föreställning ~om de avgöran!de faktorerna. Med 'obestri!dligt
berättig,an'de har en amerikansk el{·onomisl{ histo,riker angivit signa
turen för 1800-tJalets hushållning unge.fär på följ:ande sätt: e,n större
b'ef.olkning än någonsin förr i historien levld·e i m·ateriellt hänseende
bättre än någon befolkning i historien förut h8Jde levat. Den,na dubbla

. föränidring, p'å en gång i kvantitet och kvalitet, är huvudinnebör,den
av 1800-talets utveckling. D:et är en hop'plös upp'gift att bestrilda det.

Svårare att avgö,ra är det naturligtvis, vilka faktorer som därvid
medverkaide. Men det fö,refaller mig i all'a hän'delser 'Som o,m man
utan fara 'för misstag kunide tillskriva själva den ek·on'omisk.a ord
ningen en huvudandel ,däri, även om den långt ifrån utgjorde ,de.n
enda orsaken. Ocl~så en sådan skenbart ob.eroenlde faktor som tekni
kens utveckling samma.nhängd,e sannolikt på det intimaste med de.n
ekon,omiska ordningens grun:dlägg'ande drag. Dess expansiva, »;dyna
miska», d. v. s. på än,dringar inriktade strävan var nödvändig för att
människor över huvud taget skulle komma att så intensivt ägna sig
åt arbetet på tiekniska framsteg som de gjorde, och detta var i sin tur
nö,dvän,digt för att förän,dringarna skulle ta ens tillnärmelsevis den
omfattning som Ide f.aktiskt gjorde. Men ej nog därmed. Uppfinningar
i sig sj.älva åstadkomma inga nyheter på det ekonomiska området, de
göra det först när människorna lämna utrymme för deras tillämp
ning. Och på den punkten v'ar den ekonomis-ka ordningens insats
upp,enbar. Medan sådana förändringar tidigare hade lbetraktats me.d
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den största misstro från Idem som hade inflytande på d·en ek'on'omisk
p'olitik·en, tävlaJde nu alla {lm att bereda fri väg för sådant som kund
sp·ara mänsklig arb-etskr1aft och ök.a produktresultaten.' Tekniken ä
alltså på intet sätt någ·on av Iden ekonomisk,a ordningen oberoend
faktor.

För att sammanfatta: förutsättningar för den ,ekonomiska libera
lismen voro in'dividuellt självförtroende - expansionsvilj'a - fr
rymd. Resultatet blev en fö-rut ,okän,d utveckling i tillgången på ma
teriella resurser, i fö,rening med ördeläggelse ·av såd,ant Slom föreföl
stå i vä.gen ,därfö'r.

Lika gamm.alt som Iden ekonomisk,a liberalismen själv har vari
strävanidet att ,avhjälpa Idess sva.g·heter och att rädda allt världefult
som den har bragt i far.a. l\{en det lönar sig icke att nu u.pp,ehålla si~

,rild ,denna :sida av saken, ty vad det nu gälleT är icke ett reformarbetE
inom det individu,ella initiativets ram, utan i stället en ny ,ordning
80m ·är avs,edd att ersätta Idet inldivi,duella i,nitiativ,et meld någ·ot annat.
Om en såldan ny 'orldning skall motiveras, måste motivet bestå i att
grundvalarna för den gamla o'rdningen fundamentalt h.a ändrats.
Den liberala 'or1dningen sk:apade en förut okän,d -försörjning, men frå
gan är om icke dess fö,rut!sättningar delvis hoa för.svunnit. År d·et fal
let~ Jag tror att frågan måste besva~as med ja, och som. p·arallell till
v,ad jag nyss s3Jde om den gamla ordningen gIrall jag nu skissera Iden
nya, med tonvilrt på Idet i denna or,dning s'om verkligen är nytt. Det
måste ske m,ed samma ,förenl{ling som i teckningen av den .ek'onomiska
lib'eralismen. V 8Jd jag närmast åsyft.ar är efterkrigsti.dens eko·nomi,
men den hade Idelvis sina rötter långt tillbaka i det fö,regående, j·a på
en viktig punlrt nära hu,n,dra år tillbak.a i tiden.

Det har ägt ru.m ,en teknilsk och organisatorisk utveckling som lett
till !ofantligt mycket större pro!duktions- och företagsenh·eter än förut.
Vad :rIlan därvild vanligen tänker på är att de enskilda anläggningar~

na och föret.agen vuxit ·ofantligt mot vad de voro under 1800-talet.
D,etta är ,obestrildligt men behöv,er ej utveckl.as i detalj, därför att det
utan viidare fr.amgår av den motsatta teckning jag nyss gav av den
före-gåend,e tiden. l\iindre up'pmärks,ammat men ur vissa synpunkter
ännu viktigare är emlellerti,d att man har 'fått en teknisk :organisation
som ligg'er ovanp'å de särskilda anläggnings- och företagsen'hetiern'a.
Vad jag åsyftar är det modeTna ledningslsystemet, matat och Ibehär
skat från ett fåtal centraller. Närmast gå tankarna Idärvid till die -elek
trisk.a kraftstationerna och le,d,ningarna, i synnerhet fö·r stark,ström.
På de andliga kommunik,ationernas område utgöra emellertid svag
strömsledningarna för telegraf och telefon faktorer .av grundläggande
betydelse. I frågia om d,et materiella kommunik,ationsväsen,det hatde
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man åt.er Iden äl,dsta av alla viktiga utlöpare på ,detta områ,de i järn
vägsnätet. Sedan tillkomm.a som min,dre viktiga men lå.ngt ifrån he
tYidelselösa g·as-, vatten-, avloppls- och många andra ledningssystem.
Mänskligheten är inspunnen i ett nät av ledningar ,som beh.ärskas
från centrala p,unkter och vari även stora in,dividuellaanläggningar
och företag ingå. D·et år första momentet.

.Somallidra moment }{ommer v.ad en .amerikansk sociolog har kallat
för »gränsens stängning», the closing of the frontier. Detta betyder
att kolonisation,sperioden i mänsklighetens ·hi,storia efter allt a.tt
!dö·ma är slut, därför att Idet ick,e längre finns några nya stora om
råden ·att ta upp f.ör några folk och alldeles särskilt icke för de vit.a
f.olken. N,är Iden fria jor,den tog slut i F'ör,enta Staterna försvann en
av Ide viktigaste grundvalarna fö,r 1800-talets ekonomiska utvecklin.g.
Upphöranidet av nyk!olonisationen i den övriga ,delen av -världen gick
h.and i han!d därmeld.

Den tredje nya faktorn v·ar befolkningsstagn,atione.n. Den innebär
at.t expansion,en har tagit slut icke blott lokalt, alltså i rummet, utan
ocl{så i volym, på varj1e s:ärskild platls.

Allt Idetta har un1d·erhj:älpts av p'olitiken, som därvid i första rum
met har b·ehärskats ,av maktpolitiska föreställningar och i mycket hög
gr.ad fått sin p,rägel bestäm;d av världskriget och de efterföljande
fre1ds,sluten. FÖ1rst är ,därvildatt nämnad'e färgade och ö,verhuvud taget
utom-europ'eiska folk'ens nationalism. Den är icke blott riktad m,ot de
främmanlde Idjiävlarna själva u:tan ocks.å miot de främmande ,djävlar-
.nas v.a~or. D'ärtill kommer, också mellan den europ,eiska kulturens
egna län:der, invandringssp:ärren, nat.urligtvis framför allt i Förenta
Staterna, som nästan' till världskrigets tröskel motto,g en·orma män
niskomas8or från Europa. Den frånvaro av exp·ansion :som befolk
ningsstagnationen i sig själv är ägnad att framkalla befordras ytter
ligare när flyttnill.gar mellan länld,er hin,dras; samhällena få mer 'och
mer anledning att in·rikta sin v-erksamhet på en given storhet. För det
tredje har niationaiismen också i de europ,eiska län,derna slagit sö·nld,er
det mesta av den s'ammanlevnad mellan folken som existerade före
världsk·riget.

En särskil,d plats tillkommer statsffi.akte'ns ändrade ställning, som i
sig sj:älv är en verkan av de stora tekniska förän,dringaTna. Kraft
centralernas ,och ledningssystemets nya betydelse. har nämligen satt
maktrosu["ser i statens h·änder som aldrig fö,ru,t ha varit tillgängliga.
D:e bereda Istaten möjlighet att lekande lätt genomldriva Bin vilj-a på
områ'den där man i äldre tider .ansåg den mer' eller mindre maktlös.
S'mugglingen, som före liberalism.en ut.gjorde kOTrektivet mot han
dels,hindren och skapade en huvuddel av samfärdseln på många håll,
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spHlar nu en fullkomligt underordnad roll. Gen,om m'akten över tele~

fon och telegraf har staten bö'rsväsen;det och värdepappershand·eln i
sin makt, järnvägarna oeh P'O~ten stå u/nUeT statlig kontroll och hin
dr.a det mesta av så,d.ant som stat·en ick,e vill tillåta. Den som förbiser
detta drag i nutidens samhäll,sliv går miste ·om en av dess viktigaste
faktorer.

Tillsammans därm8ld har gått ·en än:dring .på det andlig·a området.
I stiganfde utsträckning ha människ'orna ·förlorat såväl tron på indi
videns förmåga att uträtta något utan sam-arbete med ,andra som även
tron på att det skulle vara nyttigt för samhället om var ,oc'h en ope
r,erade för sig själv. Karteller och truster, fackföTenin.gar, konsument
kooperation, för.eningsväsen'de o. s. 'T. äro utslag där.av, lika väl som
den nya tron på de off,entliga tvångs.k·orporation,eTnas oumbärlighet
för alla slag av ·ekonomi.ska-och sociala syften.

Diet är up,penbart i vilken riktning allt detta p.e.kar: stängd hori
sont, starIrare b'uniden,het och ·oförän1derlighet.

Att Idett.a icl{.e ännu ·har visat sig tillräckligt fö'r att göra saken klar
i flertalets ög·on beror sannolikt, utom på skumö,gdhet, även på den
kvarstående tillvaron aven sta,rkt dynamisk faktor': teknik och o,rga
nisation. Inga tecken till stillastående eller oförän,derlighet h:a än,nu
visat sig på dett.a ,område, tvärtom ha förän1dring.arna i vissa hän
seenden v.arit större än unider tiden o'medelb'art Jö're vä:rl1dskrig·e.t.
Också d,ettamåste visserligen starkt hållas i minnet, om man vill
söka förstå det nuvarande l,äget.

I den mån stagn,ationen ·och bun'denheten sprida sig, är det emelleT-.
tid givet att ett fritt initiativ har minldre uppgifter att fylla ä,n i ett
rörligt samhälle. S'å länge varj,e dag eller år bju,der p'å 'oförutsebara
m,en omvälvand'e 'nyheter i världens ,alla hörn o,ch på näringslivets
alla ~omTåiden, h,ar len central ledning små möjlighteter oeh verklig
planhushållning nästan in,ga alls. Ett dylikt tillstånd bemästras en
d.ast med rörlig'a mänskliga .intellekt, som in·dividuellt p·åverkas av
vad som sker på tu·sen olika ställen och efter sin eg·enart griper sig an
med .att ta deras kons-ekve.ns-er. Men om h-ela detta tekniska, geogra
fiska, 'ekon.omiska och intellektuella tillstånid utb,ytes av ,sin motsats,
då blir det nya utrymmen för central ledning och planläggning. Diet
är därfö·r efter min mening en hopplös up,p,gift att b·estrida ti!ds·enlig
h,eten i en blln,den hushållning, likaväl som i en planer.ad hushållning.
Båda underlättas otvivelaktigt av tidsomständigheterna. Vi kunna
beklaga dessa omstän,digheter, ,oeh många ,av d'em äxo vår egen ska
pelse. Men även när de äro människoverk, äro de verk av så många
människor, att enskilda individer delvis måste ta dem som objektiva
fakta. Och i viktiga delar ärio de enldast indirekt eller alls icke män'-
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niskoverk uta.n följder av att sådana förändringar 'Som 1800-talets
icke kunna, fortgå i det oän-dliga.

När det gäller att t.a ståndpiInl{t till l{onsekvenserna av denna ut
veckling, så inträder emellerti:d den mänskliga vilja.n, den in!divi
duella vär!deringen och han,dlan,detefter subjektiv inställning. Det
är att göra up,pgiften 'oändligt mycket Jö-r lätt för sig, om man slappt
håller tillgodo med insikten om att det »p'ek-ar» i den och den rikt
ni,ngen. Människan har att bem·ästra o·mständigheterna, Ide yttre lika
väl 80m de inre. Viss.erligen kan hon sällan tänka på .att förva.n.dla
något av detta till dess motsats, men hon kan vri'da Idet ett längre
eller kortare stycl{e i den ena eller andra riktningen g-enom makten av
sin vilj,a och sin tanke. Ser man som sitt ideal ett .statis.kt, b·undet
samhälle - ungefä.r sådant som d;et vanligen antages ha exis.terat i det
bysantinska väldet under större delen av den period som i Väster
landet går Ulllder namnet Me:deltilden - så är det en·dast konsekvent
och ändamålsenligt att g-e sitt stöld åt de krafter i denna riktning som
n,u 'Så starkt göra sig gällanlde. Men menar man motsatsen, så är det
icke lovligt att så gö'ra. För min d·el bekänner j1ag mig öpp,et till det
senare ,lägret ,och tyck·er strängt taget att de många »planhushållal~e»

som nu med frej,digt m,od ,försöka omskap-a världen också kunlde ha
sinne för ett rörligt .sam.hälle. Att de i verkligheten arbe,ta för mot
satsen för.efall,er emellertid ·uppenbart.

Det v'ar de,tta jH~g åsyftad.e med mina inledning,so~do,m att veten
skapsmänn,en för närvarande förefa.lla mig alltför tids'enlig·a. Tanken
blir 'b,äst klargjoTd ,genom en parallell med förhållandena Ull,der i.ndi
vidualismens glansperiod. Också på den tiden fanns det alltför tids
enliga samhällsvetenskapsmän, de längre fram så förkättrade ytter
lighetsmännen bland liberala nationalekonomer. Fylldia ·av öv-er
tygelsen om den ·fria konkurrensens <l'ch det indivi,du'ella initiativets
v,älsignelsebringande verkningar, satte de sig emot ide enklaste åt
gärder till skydld för sådana grup,per och intressen som ödelades av
d,e1n nya ordningen, de ville icke göra någo,t mot utväxterna, därför
att ide trodde så starkt p'å -kärnan. Alldeles detsamma förefaller mig
gälla om den så kallade p.Janhush.ållningens apostlar för närvaranide.
Deras näsbo·rrar äro till den gra1d fyll,da m-eid den nya luften, att de
iek·e fö'refalla i stånd ,att an1das någon annan. Utan t.anke p'å vad som
kan b:ringas i fara geno·m samhällets omställning i riktning mot
tvångshushållning, förfäkta de den som själv,ändamål och 8'8 en seger
fö,r sina ideer 'helt enkelt genom att uppgifter ö·vergå p-å·tvångsk'orpo
rationerna, o;ckså när det är omöjligt att vis.a die minsta framsteg
genom en g.fudan änidring. Det är häri som fara-n ligger, och det är här
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åtminstone jag m,ed allvarligt bekymmer betraktar många i o'ch' för
sig väridera!de in- och utländska kollegers aktivitet.

Det ligger redan i min föriegåen:de framställning att strilden mot
tvångshushållningens överdrifter enligt min meni.ng fr,ämst lbör an
knyta till den enda ännu 'oslcadalde dynamiska faktorn, nä.mlig,en tek
niken. Ingenjö,rernia ha hittills varit Idet ek·Qll,omiska livets fria fåglar,
de ha ,aktat sig för att låta sig binidas genom långv,ariga anställningar
,rid särskil,da företag, i s.yfte att kunna grip.a varje in- och utlänidsk
chans för ett nytt initiativ, för exploatering aven ny uppfi,nning.
Om in.g,enjö·rerna bli »planhushål1a,re», så hetyder det ,därför en myc
ket djupgående förändring, mer och icke mindre djup·gående därför
att många ,drag i in,genjörsarb·etet måste tilltalas just aven sådan
ställning. Att ten,dens:en redan har b·örj·at kan det ick:e vara tvivel om,
man s,er d·en kanske tydligast hos arkitekterna, men ingalun!da ute..
slutan1de där. Utbredningen ,av den statliga och kom·mun:ala driften
gör .oundgä.ngligen en mängid ingenj:örer till ä.m·betsmän, me~d ämbets
männens sinnesförf.attning i stället ·fö'r d·en indivi,duellt obero,ende
arbetaren:s~ Seldan tillk,ommer den nya i'dekretsen, som har fångat
ingenjö'rerna un,de,r sitt bann. Likväl tror jag att ,fortfarande sto,ra
möjligh,eter finnas just inom dessa kretsa.r, ty .deTas motsatta tra,di
tion är 'ov,anligt stark.

Emellertiid är detta ic.ke tillräckligt fö,r att. rädida teknikens rö'rlig
het. D'en statliga och statligt koncessionerald~everksamh,et,en har näm
ligen både vilJa och förmåga att läggahind,er i vägen för tekniska
förländringar. FöTmågan har jag redan talat om. Vilj.an inställe-r sig
gent Hm·ot all ny teknik som antingen äventyrar de ifrågavarande
företag·ens bes,tån,d eller enbart, utan ,att så gö,ra, mins,kararbetstill
fällenia vild dessa företag. Låt det vara nog ID!ed några få exem·p,e1.

Vederb,örligen unJderstö.dld av stat oeh kommu.n'e,r ha j'ärnvägarna
på en mäng,d ·olika väg.ar lagt 'hinder för bu.ss- o:ch las:tbilstrafikens
utveckling. Re1dan system,et med koncession ·för busstrafik är ett mo
nop'olistiskt inslag. Ko'ncession kunde icke undvaras för järnväga.rn'a
men förefaller icke .fylla någon rimlig uPP,gift fÖT de nya trafikmed
len, Idet år enb/art ett medel i tvångshushållningens tjänst. 'Sedan ha
järnvägarna lagt b'eslag på dessa koncession,er för att hålla konkur
ren.s.en n-ere oeh bTinga Iden unider sin kontroll. St'ockh,olms stad har
gj10rt vad den kunnat för att begränsa busstrafiken inom stad,ens h,ank
och stö,r g·amt har tvungit förstadstrafiken att stanna i utkanterna i
stället för att gå fram till centrala pu'nkter. I den m'ån m:an .har kun
nat hindra lastbilstrafiken utan alltför påtagliga o,rimligheter har
det ock,så skett. Dletta är ett ,av de stora exemplen.

Ett annat är Iden påtagliga avogheten mot vad som med ett särdeles
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enfaldigt uttryck kallas rationalisering, sålun,da en ändrad organi
sation av ,den industriella verksamheten i enlighet me1d dess nya vill
kor. Det är ,hänsyn till arbetsmarknaden som här framför allt har
verkat, OCll Idet är lätt att ge exemp,el från kommitteb'etänkaniden och
dylikt på ,den ·ovilja varmed tendens-en b'etraktas. Detta ligger nära
n·og i sak,en,s natur, när up:pgiften består i att sysselsätta utbil,drud
a.rbet8kraft i förut utstaka/de riktningar; men just därför är det så
symt.omatiskt.

Ett tredje -exempel, icke mindre slåenlde, är ivern att stötta up,p en
gång tillk'omnaanläggningar oeh föret.ag som förlorat sin uppgift
i fråga om att på f.ö:vdelal\:tigaste sätt framskap1a efterfrågaide pr,oduk
ter. Också här blir.anskaffningen av arb'etstillfällen åt en given orts
befolknin,g i en given riktning ledstj'ärnan, och ingenting r·epI':esente
rar mer påtagligt t.enden8en till bundenhet och ,orörlighet. E'xemplen
här äro legio, förty de ä,ro många. Låt lnig en,dast nämn,a kalix
in,dustrin ooh d'e understö;d eller lån Slom nu utg'å från S'ocialldeparte
mentet. Atminstone om man får tro tidningarn,as uppgifter, h,ar ett
,av de sistnämn!da givits exempelvis åt ett skö,nh-etsinstitut i St!ock
holm. Man t.or,de med bestäm,dhet kunna påstå att omsorgen om skön
hetsinstitutet icke har fö,ranletts aven i oeh för sig naturlig önskan
att stockholm.arna skulle 'bli vackr.are än de äro. I så fall fyllde åtgär
den en uppgift i ett rörligt sam,hälle, nu vill den' b:ara b,alsam'era de
lnest meningslösa ingrediHn,s,er i ett orörligt.

N'u vet j:ag väl att man skall invä.nda mot min tankHgång om sta
tens likgiltighet. för tekniska··förän,dringar att staten tvärtom har lagt
i Idagen stort intre.sse och stora symp'atier för teknisk.fors,kning. På
ståendet är. ·obestridligt, men det bevisar icke vaJd Idet skall. Ty, som
jag redan har plåpekat, är ,det icke fråga om teknis,ka ~esultat ut.an
om tillämpnin,g av dem.

;Staten k,änner sig vi,sserligen v1älvillig mot tillämpning av tekniska
resultat, så län.ge de icke p·åverka anläggning,ar eller företag i vilka
staten är intresserad. Men i den mån staten blir ick'e blott själv fÖTe
tagare i allt större utsträckning ut.an oe~så frikostig mecenat åt ännu
flera privata fÖ\retag, inskränkes oavbrutet det område där die tek
niska förän~dringarna k'unna göra sig gällan,de utan sk'ada för vad
staten up;pfattar 80m sina egna intressen.' Till yttermera ViS80 är det
långt ifrån slut ,därme:d. Ty med den på arb-etsmarknruden inriktade
politik som för· n:ärvaran,de drives kommer state,n ,att ställa sig av
visand'e också mot många tekniska fö,rä.n1dring,ar. som i och fö'r sig
skulle gynna dess indu1striella fö,retagsintressen.. Den måste ock,så av
visa omläggningar som äro ä,gna,de att åst~omma givna resultat
med minsk3.Jd användning av' arbetskraft. Har man å ,ena sildan en
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begränsad marknad och å andra sidan till uppgift att sysselsätt.a den
anställda p,ersonalen, så blir utrymmet för tillämpning av tekniska
förbåttringar ytterligt trångt. Om t. ex. tobaksmonopolet skulle ha
intresse av tekniska förändringar på sitt (lmråde., i fall företagets
up'pgift betraktades som rent statsfinansiell, så är de~ tämligen säkert
att förhållandet skulle vara ett helt annat, om man såge det såsom
ett me:del att sysselsätta tobaksa~betare och -arbeterskor. Oeh det
se.n'are motivet är ledstjä'rnan för den nuvarande politiken.

D'ärtill kommer att man åtminstone kan känna sig tveksam, om en
av stat,en starkt behärskad ekonomisk verksam,het kan gå tillsam
mans m,ed det slags luft vari de te.kni.ska 'förändrin·garna leva. För
hållanidet mellan England och Frankrike under 1700-talet är därvid
lärorikt. I England gj'orid.es så gott som ingenting från det allmännas
sida för .att up,p·muntra tekniska framsteg, m·en i Frankrike gjordes
allt möjligt "g·enom understö,d, pr,emier och offentliga utmärkelser.
Icke desto min,dre härstammalde de allra flesta tekni,ska f.örändring
arna från England, icke från Frankrike, ja, det fö,rekom att en ny
teknik som halde uppfunnits i Frankrike hehövde emigrera till Eng
land och ,därifrån återföras till Frankrike fö'r att ö1ver huvud taget
komnla till .använ,dning in·om dess industri. Kanske' är det o·ckJ8å ett
b-eteckn'arude faktum, att, åtminstone så vitt j.ag vet, nästan inga tek
niska förändringar av större praktisk bety·deltSe ha kommit från S'ov
jet-Rys·sland un!der dess intensiva industriella ve,rks'amhet, trots dess
nästan avgudiska beun;dran fö'r tekniska resultat. Understöd åt tek
nis,k-vet,enskaplig fOi'slrning räcker .ej för att upp·häva ten,denser till
orörligh,et och b'un'denhet.

För 'e·g-en del skulle j'ag vara böj'd .att lägga störrie vikt vid den inne,
b'oende kraft som. trots allt utmärker teknik,en. Kan man skap,a möd
ligheteT fö,r människor att vilja ick,e blott toknis-ka fö'rän,drin
gar i allmänhet utan just det slag av tekniska föränd.ringar som
förändrar tillvaron, så tror jag en hel del av spelet är vunnet. Faran
är alltså framför allt .att den »lstån1ds.enliga bärgning,eniS» princip
komm·er att behä~skam·ä,nniskorna och låta d'em se fienider i allt som
rubbar förutsättningarna Iför sysselsättning i Ide gamla ·banorna. Men
det är en stor fara. Får arbetet i stället fortgå efter de hittillsvarande
tekniska fö.ränidring·arnas linjer, d. v. s. förbli djärvt, hänsynslöst och
om man så vill oba['mhärtigt, så tror j,ag det skall bli ganska svårt .att
hålla samhället bun1det i f.asta kadrer; detta är alltså främst vad diet
gäller. Trots allt stöter det nämligen, även med den bästa vilja, på
stora svårigheter ,att hindra viktiga tekniska föränidringar från att
slå igenom. Just buss- o,ch lastbilstrafiken förefaller mig 8'om ett av
bevisen därp·å.. Ett stort tekni8kt framsteg har sällan i modern tid
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m-ottagits med S'urare miner, men, icke desto min!dre har den slagit ige
no-m och fortsätter att vinna terräng p,årle äldre kommunilratiollS
m'edlens be,kostn.a,d. Kan Idet nya trafikmedlet därutöver få en dyna
mi.sk verkan också på idess'a äldre kommunikationsmedel, så bli resul
taten desto mer slåenlde. D'et lär ej kunna förn,eka.s att järnvägarna
nu ha visat en påfalla.nde stagnation i teknik ulllder många årtionden
och' att, om ,det hädane=fter blir en föränidring, denna beror p,å att Ide

tvingas till konkurrens m'eld de nya trafikmedlen. I detta speciella fall
har den nya tekniken också på ett ann,at sätt m,otarlb,etat bun1den
11'eten, därför att den har betecknat öiVergång till mindre och rö'rligare
enh'eter än som utmärkt trafikmedlen till lands un,der det senast,e
århun·dradet.

J ag vet ick·e om Idet är nö,dvän1digt att ytterligare belys:a den ten
idens :att låta sam·hället steln.a i givna fo·rmer som utmärker nuti,den,
men ett par eXlemp,el må n,ämnas.

D'en ,ojämförligt viktigaste delen tillhör arbetsmarknaden i viid
sträcktare mening, varm,ed j,ag menar all .anställning av arbetskraft,
icke blott kroPPiSarbetskraft. Särskilt påfallande är för närv.aran,de
ivern att utestänga högkvalific,erade krafter som tävla m,ed redan ut
bil,dade p'å samma fält. För några v·eck·oT sedan inledides en diskussion
inom Up'psala stuldentkår av två personer, d·en ene en ansedd yngre
läkare. Efter tildningsref.erat att döma ville han bevisa det. ·oberät
tigade i att bereda utländska ve'tenskapsmä.n tillträide till svenska
lärostolar på följan1de sätt. För det fö~sta boride ej en sådan pers-on
beredas tillträide där det funn·es inhemsk'a krafter att tillg.å, emedan
dessa 'därigenom beTövaldes sina utsikter till befordran. Men för d-et
andra blor'de plaoerilng av framståenld,e 'utlänningar iclre heller ske i
sådana fall då inh·emska kandiidater saknades, emedan Idetta skulle
beröva de svenska vetenskapsmänn·en säkerhet för .att Ull,der alla för
11ål1anden ko·m·ma till en lä'r-ostol som en gång hade upprätt.ats.

J ag diskuterar nu icke själva an,ställningen av utlänningar utan
enidast Iden tankegång som argumenteringen innebår. D'en är sIrrå
väsendets upp i Idagen, den utgår ifrån att vetenskaplig forskning är
till fö,r att :b;ereda vederbörligen utbildade p,ersoner Ideras stånidsenliga
bärgning, me.dan forsl\:ningens resultat ingen roll spelar eller åtmin
stone måste stå tillbaka fö'r Idet förra. S:om man lätt ser, är Idet p'å sin
höj:d ett tuppIfjät från Iden ifrågavaranIe läkarens ståndpunkt ö:ver
till den att .avvisa också inhemska krafter som icke på förh.anld ha
kunnat tas med i räkningen ·av ,dem som utbil,dat sig fÖT än,damålet.
Förmodligen blir ,därför nästa steg att f.öTbehålla pcr.-ofessurerna åt de
avgåendes söner och mågar, vilket meld den låga nativitetens hjälp
skulle upp'häva :aU risk för den nu så fruktad·e konkurrensen. Före-
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bilder saknas icke, tvärtom var det just så skråväsendet i alla ländE
fung'eTade under århundra1den, änida Idärh,än att ti,dtals utesluta all
andra än mästarnas söner och mågar. År 1706 skrevo t. ex. ål,d,ermär
nen inom si,denindustrin i Lyon till sina yrkesbrölder i Turin, att d
hade funnit hemligheten i att göra en nåring b.lomstr!ande. Den besto
i att icke antaga nya lärlingar utan fö'rbehålla yrket åt ,dess g,amI.
utövare; och - sa·de Lyons ålldermän -- sj'älv,a had,e de med lysanid
resultat lyekats hindra nya lärlingar från att komma in ull/der Id
senagte tjugutv,å åren.

En ,annan sida av samma tendens till bunidenhet utgöra de nu s.
populära strävandena till ett kqrporativt statsskick. Detta har näm
ligen till nö!dvändig förut,Stättning en fast yrl{esuPPidelning ino,m sam
hället. V.ad som gjorde .exempelvis den g'amla svenska stån,ds,riks,dagel
i läng/d'en Q,mö,j'lig var att dess ramlar icke i sig kunde innesluta de ny~

samhällsbildningar som hade uppstått. Resultatet måste bli Jdet sam
ma p,å nytt. I den mån som korp()rationsstaten återuppstår och 'be
varas, är där.fö'r enda möjligheten att hålla nybildningarna borta. Orr,
något framtida är säk'ert, så är det väl att ett k,orporativt statsskicE
måste motverka s·ociala ,förändringar.

Nu vill jlag icke dölj'a att vissa te.n1dense,r i de m'ode:rna samhällen'B
p'eka i riktning av icke orö,rlighet utan regress. F~amför allt gälle!
d,etta naturligtvis folkmäng1de:ns utvecklin.g, än så länge kanske rent
av enbart denna. I den mån folkminskningen kommer att ta stor- om
fattning, vilket för närvaran!de väl får ·anses sannolikast, så uppstår
en mycket svår up'p,gift i att - för att uttrycka sig bildlikt - sy o,m
samhållets klä,der till dess sammankrymp'ande kroPPslv:ol~rrn.Dletta är
ganska säkert ick'e förenligt med tendensen att reservera verks'am
heten åt d·em som en gång berett sig på den, utan kräver helt annor··
lunlda hårda tag. Vi !Siakna så g,ott som alla erfarenheter om. hur denna
u.pp,gift skall lösas, men r'edan d·e exempel jlag nämnt visat hur litet
de lämpa sig för Idet slags le1dning vi fö'r närvaranide ha. Diet avgöran
de blir Idå minst av,allt ,att fylla de redan befintlig'a 'anläggningarna
med Iden arbetskraft som inrättat sig på att sysselsättas där, tvärto·m
måste många anläggnin·gar r,esolut ne1dläggas och arbetskTaften sö,ka
sig till a,nidra uPP'gifter, oekså sådana som den alidrig räkn,at med. Att
detta är en konstruktiv uppgift och en upp,gift som kanske icke kan
lösas enb'art m,ed p,rivata initiativ skall jag gärna m'e,dge. Men ännu
minidre kan Iden lö,s,as genom ,en leldning b·e·härskad av det slags ten
denser som vi nu se omkring oss. Och - det är däri det ,allv'arlig,a
ligger - dessa tendenser, icke fantasiTika konstruktion,er, är det som
få' sin näring genom ofrånkomlig.a Hk'onomiska och soeiala realiteter.
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Redan därmed har sagts, att j'ag ingalUll!da vill bestrida b'ehövlig
heten av -en illlängid s.tatliga ingrepp till stöd fö,r en omställning av
samhället. Att här räkna upp allt vad som skulle b'ehöva göras vore
att komma lån·gt utanför planen för mitt före'drag. Det har nämligen
fö'refallit mig nÖidvän,digt att sök.a klargöra de allmänna förutsätt
ningarna för tvångshushållning och planhushållning, och då är det ·ej
plats för ett industriellt och so'cialt detaljprogram. Vad det gäller är
enligt min m,ening för det första att öppet och förldomsfritt pröva
probilem-en från fall till fall, i stället för att se en seger i v.arje så:dan
lösning som leder bort från det inidividu·ella initiativet. Det är dok
trinarismen det giäller att k'omma bort ifrån, icke att utbyta den mot
en ny eller gammal doktrinarism. M'en d·et är icke allt. Ty' ingripan
dena måste, för det anidra, Idikteras aven helt annan anda än ,de nu
h,a gj,ort. Nu 'behärskas de av tendenser som en:bart skapa orö-rligh,et
oo:h bun~d·enhet. Om ingrip'andena ö:ver 'huvu,d taget skola sö,rj1a för
anpas!sning ,efter ,ett rörligt samhällsliv, är något av det farligaste
som kan ske, om man i stället åsyftar att m,e1d de,ras hjälp stötta upp
vad som redan har gjOTt sig överflöidigt. Men nio av tio ingrip:an1den
ha hört till denna senar,e typ.

Vad som vanlig'ast brukar anfö,ras till stö,d för stö,rre makt åt det
offentliga in,gripandet är den stora upp·gi'ft som ligger i att fylla den
oanvänlda pro,duktions:app'araten m·ed oanvänid arbetskraft, att över
vinna arbetslösheten genom att stimulera till företagsamhet o'ch full
sysselsättning inom anläg,gningar och företag. I Iden m·ån den kon..
struktiva politiken lyck.as därmed, har den i ganlska hö,g grad bevisat
sitt berättigande, Hnldast m'ed den reservati.on,en .att man icke får vara
in,ställd på kort sikt utan måste se åtminstone en hel konjunktur
period under ett. Men ,att på fö'rhand kunna utsäga något om Idessa
mö,jligheter tror j:ag är all,deles uteslutet. D'et en!da man därvid kan
låta leida sig .av är erf.arenhetens vittn'esbÖrd. I detta hänseen:de ha
»planhushållarna» i olika länder förs,ett oss med ett ganska rikligt
m.aterial, o-eh ,det är för att visa vald som ka.n lär.as därav som j,ag har
u'ppgj!ort bifogade diagr.am över produktionsindextal i fem olika län
der, från febru,ari 1931 fram till sensommaren detta år. J ag skall med
några ,orld kommentera det.

Att materialet icke är vildare bra skall genast medges, men Idet före
f.aller mig v,ara det bästa m'an kan f.å., variämte det v,ore lätt ,att be
styrka de slutsatser man kan dr.aga g,enom material av .olika slag för
särskilda länider, kanske framf.ör allt Förenta ,S,taterna. Kurvorna
fÖlr de olil\:'a länd,erna äro icke fullt likHxt,3Jde. D'en eng'elska är exem
pelvis en ~vartalsin,dex,Iden amerikanska har ick,e säsongväxlingarna
utj.ämn;a,de, oeh den fransk,a verkar icke fullt övertyganide. Men åt-
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minstone med undal1ta,g för den sistnämnda ger lrurvornas utseen1dE
avgjort intryck .av jämförbarhet.

Kan man nu ur dessa kurvor utläsa några verkningar av de vålid·
samma ingripanidena i olika fall ~ Ja, jag tror att man kan utläsa
verkningar på två punkter. Den ena är Sveriges och Englan,ds över·
gång till p·appersmyntfot på hösten 1931. Up,pgången för båda län·
derna är påtaglig, och att den vi,sar större ,ojämnh,et för Sverige än
fö,r England beror sann'olikt enbart på ,att Sveriges inldex är en må
nadsin1dex, Englan·ds en l{vartalsindex. När man samti'digt ser Ide tre
andra kurvorna falla, så är d,et svårt .att v,ärja sig för intrycket att
:denavgö,rande fakt.orn har varit ,övergången till pap:p'ersmyntfot.
Den an,dra punkt där man tror ,sig skönja en mycket st.ark ve.rkan av
statliga ingr,ep'p gäller Förenta 'Staterna i mitten av 193'3. Det är möj
ligt att den vilida rusning upp,åt som den amerikanska kurvan visar
till ,och mHd juli mån,ald i någon Iiten mån överdrives g,enom' en s:äsong
'växling, men nämnvär,d roll spelar ,detta i varje fall icke. Företoelsen
kan synas stå utan nämnvärt sam.;band mHd Roosev,elts politik, näm
ligen så till vida 80m hans »eoder» icke träld,de i funktion förrä,n på
hösten. ]\fen som doc.en.ten Ka.rin Kock p,åp-ekat i sitt föredrag i Natio
nalekonomisk,a föreningen, inneb'ar Idetta helt enkelt att spekulationen
tog hanid -om utvecklinge:n, i förvä.nt.an på hans åtgärder. D:et enda
som gör en tveks'am i avseen,de på sambanidet mellan ku.rv-ans upp
gång oeh politiken är Iden i någon mån p'arallella utvecklingen i
Frankrike; de tre övriga kurvorna ha en helt annan form, varom
mer strax.

,Så till vida kunna ju an,häng,arna till ,den nya politik'en ha all an
le!dning till belåtenhet.. Men ett närm.are stu,diu.m av kurvo,rna är icke
blott ägnat att minska denna glä:dje utan måste vända Iden i sin mot
sats. Ty o,m,edelbart efte.r uppgången följde i alla ,d,ess,a fall en vålid
sam ne,dgång. Fö:r Englan,d och Sverige undeT' slutet. av 1931 oeh, bö'r
jan av 1932 sjö·nko kurvoirna rent av b'etydligt lägre än de h'a!de varit
före överg,ången till pa.ppersmyntfot. För F,ö'renta S,taterna ilsenare
hälften av 1933 var nedgången visserligHn ej fullt så katastrofal men
i alla fall såldan att odet allra mesta igen gick .f.Ö,rlo~a.t. In:gripan,dena
ha samma prägel som det slags m,edici.nsk heha.n,dling hästbytarna på
marknaderna bruk-a,de tillämp'a när de haide gamla krakar att sälj-a.
Man gav ,dem ett halvstop brännvin och fick dem att piruetteTa. som
de had'e gjo,rt i sin ung:d·om.s vår, för att naturligtvis återfalla i sin
gamla 'Slöhet när ruset haide dunstat b,ort. Någonting 80m min/dre
motsvar.ar »planhu:shållIiing» än Iden amerik-ansk,a kurv,an i ,detta dia
g'ram torde det vara omöjligt att uPP,driva; och om man ville ta andra
am·erikanska kurv,or, exempelvis över stålproduktio,nens utveckling,



PLANHUSHÅLLNING 161

Produktionsindextal för England, Frankrike, Förenta Staterna,
Sverige:och Tyskland, februari 19 31-septem ber 1934.
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så skulle intrycket snarast förstärkas. ]\{,an kan j·ämför-a denna ameri
kanska utveckling med den som Is:amtliga övrig,a kurvor utom deQ
fransk,a förete från mitten av 1932. De gå alla i höj-den med myck·e
svaga variation·er och utan sky~tenav Iden vilda planlöshet som
verkligheten lltmärker den amerikanska utvHcklingen. Utan ,att p,~

någ,ot sätt överskatta slutsatserna ur ett material vars kvalitet ickl
är sällsynt g,od, måste m'an islå fast det praktiska b,evis som diagram
met lämnar. Bevis,et g·er långt starkare stöld för en äldre tids upp
f.attning än fö-r tron p'å möjligheten .av jämn sysselsättning genon
heroisk·a ,åtgärder. Konjunkturutvecklingen 'har efter .alla märker
- fö,r kortare eller längre tid, i starkare eller svagare gr.ad - sväng!
fr. o. m. slensommaren 1932, denna djupare konjunkturföreteelse h'a]
v,arit avgörande i sådana län:der som ick'e ,fö·rsöl{t sig på heroisk~

experiment men har i stor utsträckning hämm,ats av s,åldana exp·eri·
ment som det amerikanska.

För att icl{e bli missförstådd må,ste jag ånyo stryka under att dett2
icke i mina ö·gon utgör något 'bevis för att alla exp,eriment av detta
slag äro ändamålslösa. Vad jag påstår är att de experim,ent som för
sö·kts efter ,ålla märke,n att döma ha gjort mera skada än nytta och
att länderna med ,de svagaste experiment,en ha nått mes,t av v'8)d ,alla
ha ,e:ftersträv:at.

För den 'hän/dels,e någo,n skulle vilja påstå att de svenska experi
m·enten ha någon huvuddel i de-n g.anska enastående gynus,amID·a ut
veckling Sverige har genomgått - enastäen·de, nämligen i jämförelse
meld andra länder - ~r det nog att kasta en blick p,å kurv,an oeh sätta
den i samband med v,BJd vi veta om händelseförloppet i tiden. Änd
ringen inträJdde innan ännu ett svenskt program fö,r utjämning av
konjunktu.rväxlingarna ens v,ar formuleT'at.Sedan progra,mmet ha!de
gått igenom på 1933 års riks,dag, medföride byg,gnadskonflikten att
dess centrala del, byggna,dsprogrammet, icke kunde trä,d.a i funktion
förrän i febru,ari månad 1934. Man behöver endast se p,å punkten för
feb,ru'ari 19i34 i förhållan,de till Iden svenska kurvans tidigar;e förlopp
för att förstå hur IhopplöIst det är att !där fö,rsö·ka finna något orsaks
sammanhang. J.ag vet ,att även ide som ieke göra så h.als,brytan·de för
sök - ej ens såldana fö,rsök torlde ha sa.knats - vilja sätta utve-ck
ling·en i europ.eis,ka län:d'er i samband med det am.eTikanska initiativet.
Det är snm bekant alltid svårt att bevisa att ett sammanhang icke
föreligger, det enda man ka.n p-åstå är att ingenting s,om helst i våra
siffror tYIder på det sammanhanget, medan allt i dem ger intryck att
Am-erika tvärtom miss,lyckats i hö,gre grad än :de flesta län,der.

Jag har nu ,efter fÖirmåga talat o,m vad som förefaller mig inn·eb,ära,
faktiska resultat i den ena och den ,anldra riktningen. D:et är en helt.
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anna,n fråga vad folk tror medför resultat. Även det, senare är en
myc:ket viktig realitet, i detta fall närmast av den anledning·en att
intet statsskick oeh allra minst ett demokratiskt kan ställa sig lik
giltigt för en stark allmän opinion. Den enda re.serv,ation j,ag Idärvi,d
vill göra, men den är viktig, b,estår i att detta är politikernas 'sak.
Politiken är »det möjligas konst», och det är ing,en mÖ'jlighet att
åstadkomma någonting som icke befinner sig i en viss kontakt med
vad flertalet, eller flertalet inflytelserika,m,änniskor vill Q,ch anser
v,ara sant. Också en samvetsgrann politiker har att taga hänsyn där
till. Det är icke blott ,en eftergift mot hans ställning, utan en nÖldvän
digh,et för hon.om, att göra mycket som han skulle anse olämpligt för
den hän!delse den allmänna opinionen vore en annan. Men ,det är en
him:melsvid skilln,3)d mellan ett såldant piåstående och ett som inneb,är
att samvetsgranna icke-politiker skulle göra rätt eller klokt i att
handla p,å samma iS:ätt. D'e arbeta i en annan materia än p'olitikerna,
,om jag .så må säg.a, 'och ha att ta konsekvenserna därav. D'eI"as upp
gift, de må v'ara vetenskapsmän, affärsmän eller vad som hels.t, är att
påverka människors uppfattning i större eller mindre kretsar, så att
den syn på v,erkligheten som de anse vara den rätta o,ckså slår ige
nom. I motsats till politik'erna ha Ide icke lov att tjuta mod ulvarna,
de måste m,öta skallet med fast hållning. Ingenting vinnes 'Och myc
lret förloras, {lm de göra sig till ett slags sekunda politiker.

Min framställnin,g har hittills visserligen outtalat men icke, ,desto min
dre omisskännligt, utgått ifrån att den ek'onomisk'a vmksamhetens up·p·
gift skall vara att skaff,a männi's'kor så riklig försörjning som mö.jligt
m,e,d v3)d de sätta mest vär,de. på i form av m:ateriella ting oeh tjänster,
med ett ord vad m'an br-ukiar kalla b:ästa be-hovstäckning. Någon anleld~

ning ~tt utan vidare frångå denna position finns det icke. Men samti
digt måste man säga att d,et är en världslig sak. Visst ö'nska vi en ·högre
materiell standard för svenska folket, m,en å andra, sildan är st.andar
den för flertalet människor i vårt lanid åtminstone s,å p:ass g'od ,att de
icke lida nÖ'd, Q'ch t.o. m. en försämring av den skulle kunna vara en
min,dre oly·cka än åtskilligt annat. Om tvångshushållningen fö'rmå,dde
skapa jämnare sysselsättning och stö'rre lugn, även p,å bekostnad a.v
en minsk.ad försörjning med varOT, är det. icke otän,kbart att männi
skorna rent ,av skulle trivas b'ättre. Hade man ingenting annat att
förebrå tvångshushållningen än den risk som ligger häri, skulle åt
minstone j'ag motsIe framti,den m!e,d betydligt stö,rre luglli Men det ä,r
annat som står p;å sp,el oeh som åtminstone. :efter min m·ening icke är
en värl1dSilig sak. Jag tror att det hotar fara åtminstone i tre olika
riktningar.

Den Iförsta f:ar;an gäller vårt nuvarande p,olitisk'a sYiS'tem. Jag vet
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att Idet finns många som se m,ed tillfredsställelse på b'åda de stora
krisuppgöTelserna 1930 o,eh 1933, och j,a.g vill anta att man kan ansluta
sig till dem. Hur uppstoIdo !dess,a överellLSkommeJ;ser~ V'ar Idet en
på förhan,d omsorgsfullt utarbeta,d plan s'om ma·n nådde anslut
ning till~ Alla som veta någ,ot om de senaste år,ens politiska histori.a
måste erkänna att Idet f.örhöll sig tvärtom. Sårskilt 1938 fortgick j,u
genom stö'IT,e delen av riksdagen e-n serie bUld Dch: m,otbuld som sent
omsi,der .skapade en lösning, vars innebö'rld dess organisatörer knap- .
plast sj;älv,a k.än,de, ,annat än i den mån det. gälLde en rent p·arlamen
tarisk framgång. J,ag bestriider ej möjligheten att !detta T1esultat kan"
ha varit mycket eftersträvansvärt, det enlda jag p:åstår är att, om så
var fallet, så beTodde det icke alls på framg,ång för en färdig plan
utan på en lycklig slump. Oeh Iden som utan fö·rutfattad mening vill
st,uldera den ekonomiska politiken i lan!d efter lan,d unider den demo
kr.atisk:a perioden tr,or j,ag skall nödgas ~onstatera, att detsamma där'
har varit fallet med ganska få undantag.

J,ag trior icke det demokratiska statstSkicket kan upprätthållas i
längiden, ,om Idet förenas med tvångshushållning ,och planhus:hållning.

Därmed h.ar jag icke velat säg:a att diktaturerna heller ha h.aft eller
h,a utsikt att ,få slärskilt g:oda resultat ,av ,dessa två slags hushållning.
En diktator 'är icke själv mer än människa, fastän h.ans omgivning
allti,d för'söker få honom att tro det. Detta beg.agnar omgivningen som
medvetet eller omedvetet m,ede1 att suggerera hos honom den upp
fattnin;g det är i ,aes8 intresse att skap,a, olch även ,den kan vara him
melsvitt skilld från verklig insikt i i8:ammanhang·en. D'ärtill kommer
att· även d,en mäktigaste diktator har att göra eftergift,er åt Ide slociala
krafter som skap:a grundv:alen för hans ställning. Så till vilda har man
anledning till skepsis också i fråga om ,diktaturens så att säga ·organi
satoriska möjligheter p·å Iden ekonomiska p'olitikens område. ]\{en ,dik
tatornhar åtminstone mö.jlighet att genomldriv,a V:3Jd han vill, utan
oavbrutna kompTo,misser med ledanide politiker elle.r p!artigrupp·er.
D,en demokratiske statsm,annen har mycket sällan denn'~ makt, jag
skulle n·ästan vilja säga att han h,ar 'blivit diktator' ·om han får den.

Trots allt - ka.nske är o·ckså Idetta en vär1dslig sak. Diet ligger myC'
ket i den engelske skalidens ord att det avgöran,de icke är författnings
form·en utan styrelsens ändamålsenlighet: »Let fools on forms of
g,ov,ernment contest, whatever is best rudministered is best». Tyvärr
tror j'ag verkningarna gå ,djup,are än så..

Diet nästa s'om är i fara heter nämligen vår nuvaran,de p·ersonliga
frihet och själv'bestämningsrätt - och »vi» äro i ,detta fall framför
allt ,arbetare och ·bö,nider. Fö·r .att förklara vald j.ag menar skall j,ag
försö'ka att betrakta d,en se-naste svenska byggn3Jdsstrejken från
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Moskvas ho,riso,nt. Jag vet ,alls icke hur p,ass ·omsorgs,fullt So·vjet
Rysslanids ledare följa d-e sv,enska förhållandena, men däremoit tror
jag mig med bestämdhet kunn.a säga hUT de skulle ha beldömt. vår
byggn:adsstrejk, om de hade följt den uppmäl'ks,amt. Genom strejken
s!atte nämligen en grup·p arbetare ur funktion just precis det led i den
socialdemokratiska regeringens konjunkturpI"ugram som frånbö,rj·an
hade tillmätts den stö,rsta b,etyd,elsen. F'ör sovj'et-rysk uppfattning,
skulle detta .ha t.ett sig 'Som ett ovanligt utpräglat exempel på borger
lig an,arl{i. Den privat.a arbetarlHdare i Rysslan,d, som h·ade inlåtit sig
p'å .att realisera en så vild ide sirulie säkert omedelbart h,a fö·rpassats
till en annan värl!d, o-ch hans underor1dnade skaror skulle s:annolikt i
lyekligaste fall unider en följ,d av år i tvångsarbete vid Drvina eller i
Sibirien 'ha fått besinna vad deras frild tillhörde.

F:ö,r att gå från det speciella till d·et allmänna: ,det är otänk·bart att
en ,auktoritativ le.dning av näringslivet skulle kunna lämna det o.jänl
förligt viktigaste kostnadseleme.ntet inom ·produktionen åt de fria
krafternas spel ·eller åt o·b,er,oen1de org:anisationer. D:etta kostnoosele
ment h'eter ,arb:etslö'nen. Även 'om arb,etet iclre är kållan till allt vär,de,
så ä.r arbetslö,nen den allideles dominerande delen av p~roduktio,n:skost

nnden, t. o. ID. inom de s. k. ka.pitalistiska slamhällena; och ännu mer
måste det vara fallet i de icke-kapItalistisk,a. Det är med andra ,orld en
elementär omöjlighet för en statlig ledning av näringslivet att .avstå
från enväl1de över arbetarnas löner och ö·vrig.a arbetsvillkor. Att en
så närligg.an,de och !så viktig konseky·ens nästan aldrig diskuteras hör
till de stora gåtorna i den nuvarande offentliga diskmsionen. Det är
visserligen icke fullt tr:äff:anld.e -om man säger att tvångshush,ållning
och pla:nhushållning äJ}o liktydig.a med slavhushållning, ty i oridet
slavhushållning bör rimligtvis inläggas inneb-örden ,att arbetaren
mister sin personliga frihet, och det behöver här ickH brli fallet. Men
att de nya typ-ern'a för näringsliv,et måste innebär.a en ofrihet föl'
arbetare·n varifrån han nu länge har varit skyddad, k'a,n Idet. ieke råda
något tvivel om. Den gamla, på sin tid s,å hårt b'edömlda tjänstehjo'ns:
stBJdg.an var ett lekverk mot det t.vång fö'r. :arbetarna som tvångshus
hållning ,och planhushållning ofrånkomligt måste skap'a~ Dieras fria
rörlighet måste ga.nska s,ä~ert upphöra, -och någon friiliet i inflytanide
p'å egna arbetsvillkor kan ing·en arbetare få ha kv,ar.

Häri ligg·er o,ckså att alla privata k·orpo,rationer måste försiVinna
inom ett planhus:h.ållande samh·älle. Diet är uteslutet ,att staten s.kulle
kunna ens ett ,ög,onblick tolerera fackföreningar eller kDnsum,ent
kooperativa föreningar av det slag vi nu kä·nna. Staten ·kan visser
lig·en mycket väl organisera såväl arb,etare som konsumenter till
organ för sin egen politik, göra .dem till stats-org'an, men den kan
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omöjligt lämna utrYll'me för någon av statsmakten obero'ende vilja i
deras verks,amhet. Mycket av .det mest centrala i de slenaste generatio
nernas folkrörelser skulle därför få - icke bIo,tt försva.gas eller modi
fieras utan - spårlöst utplånas från samhällets yta.. TrOlts allt är det
därfö'r ,svårt att fö,rstå hur ,dessa ideer ha kUlln·at vinn.a några star
kare sympatier blanld arbetarna eller deras ledare.

Lättar·e att förstå är ,det, om de breida la.gren ställa sig likgiltiga
fÖ1r .den tr,edje av de verkningar som m,an ·efter all m'änsklig beräk
ning måste förutse som följ'd av Iden nya ,ol}dning:en. J,ag menar för
varudling·enav det an1dliga livet. D:et andliga livets nya insatser måste
nämligen ,alltid var:a fåtalets s;ak, och det är då fö,rklarligt om fler
talet ställer sig likgiltigt. Med fåtalet menar jag då ej, i minsta mån
v,ar,e sig de välsituerade eller ,de i formell mening hÖ,gre billdalde, j'ag
men,ar endast att det andlig:a liv:et får sitt innehåll av ett litet fåtal i
alla ,samhällsklasser. Så litet detta än är rent kv.antitativt, är det lik
väl v.ad som h.ar skapat huvuddelen av ,den ej blott an!dliga utan oekså
materiella l{ultur vi leva i 1000 leva av.

D:et andlig,a livets villk:or skulle under g:enom·föir,d statlig eko,no
misk ledning förändras från grun,den. Det skulle u.n,der en sådan orid
ning bli omöjligt att nå fram till ett n.ämnvärt antal människo'r eller
till någon verksamhet i nämnvänd sk'ala utan statens - 'ej' blott me:d
givande utan - direkta åtg,ö,rande. Ti,dningsverksamhet,et, boktryck,e
rier, ,affischer, teater, film, radio - allt ,detta måste bli d·elar av sta
tens verksamhet oeh ingen annans, fyllt till bräJdden :av den an,da de
maktägande önsk,a och ing,en 'annan. D1enna an!da lskulle komma att
sätta sin prägel på litteratur, konst, vetenskap, teknik, religio'n, poli
tik. Enda möjlighetenat.t där uträtta något skulle bestå i at.t få Ide
maktäg'an1des öra, v.arj'e utsikt att på egen han,d ut.rätta det minista
vore försvunnen.

Jag skulle s-yika sanningen om jag sade att ,denna utsikt helt ·och
hållet förefaller mig overklig. :;Etedan i det föregående har jag; ,antytt
hur teknikens utveckling under senaste mansåldrar har satt sådana
maktmedel i st.atens hand ju:s"t p'å det andliga området 80m m'a.n ännu
vild senaste .sekelskifte icke hrude ,drömt om. Vill någon inrätta sig på
en sådan framtid, så är d·et n.aturligtvis 'hans eller hennes ens,ak. Men
Juan har lika litet lo~ att sluta ögo,nen för dessa möj'1igh,eter som att
böj:a sig för dem enbart därför att d·e äro »tidsenliga».
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Härefte<r yttrade. sig:

P.rofessor G.. Myrdal: När styrelsen för NationalekonQ.mislk:a föreningen
för ett p'ar veck,or sedan anmodade mig iatt inleda diskuslsionen efter
profeslsor Hecksc!hem inledningsföredrag, hyste jag rätt stor tvekan, om
jag ,s,kulle åtaga mig .detta eller ej. Min tvekan blev knap,paJst min,dre,
sedan jag fått läsa inledningsföredraget, ISoOm professor Hecklseher h,ade
vänligheten tillställa mig i korrektur. Denna min tvekan' är av prin
cipiell 'art, och jag vill börja med a.tt n-ärmare m,otivera den, efte:r.s·om
jag vet, att ,den, delals icke blott av de flesta ek1onomer utan även av
många praktikens män. Jag ,håller för min del före, 'att det kun;de vaLa
lämpligt, o,m vi i vår förening, s'om innesluter så mån:ga teoretiskt och
p'raktiskt verklsamma fackekon,omer, kunde diskutera !de praktisk'a pro
blem, ,som vi mö-t.a i vår verksamhet, men däremot icke eftersträva en
äterup,prepning 'av den allra populäraste ldis,kus'sionen över diffusa be
grep:p oeh lösageneraliJs'ationer, där vi icke kunna lära av vara.ndra, och
där vi ,åtminstone icke i nåwon nämnvärd gra,d kun·na bryta igenom den
lö,sa politisk,a begrepPJSbildningen .och icke :hu några utsikter att kunna
föra frågorna framåt. En diskussion om »planhushållning» i Nation'al
ekon'omiska föreningen kan v:ara intressant ·och synnerligen roan!de, i
synnerhet om vi ha p,rofes's,or Heckscher lS,om inledare, men om den, sk,all
kunna ge någ;ot 'av v.ad vi vänta, 'att en diskussion i denna traditionsrika
fö,rening sk,all ge, det är åt.minstone jag tvekJsam om, och jag tycker Iden
saken är såp;ass viktig, 'att jag trots min! respekt för styreLsens omdöme
har velat förutskicka dessa ord.

Profess'or HecklS'cher vill kritisera' planihuishållning i stönsta allmän,het,
och f'ör att göra Isaken: lätt för sig, betecknar ·han då med »plan'hushåll
ning» den mera desorganiserade ,p'l.anlösa t.vångshu,s,hållnin,g, vari vi i
olika län,der ha tvingats in under efterkrigstiden och i synnerhet under
krisen. Han hade inlednin~svisen, hel del hårda ord att säga om .de veten.
skap,smän, Isom missbruka planhu·shållning,sbegrep'pet på det sättet, och
j'a,g kan icke underl'åta att säga honom, 'att, såvitt jag vet., är det h,ara
han själv och några honom praktilskt .och teoretiskt mycket närstående
personer, Isom använda termen »planhus,hällning» i denna mening. Vi
andra mena n'ågot helt annat. Om ja,g tänker på de kolleger, Slom .han
å'syftade, vill jag säga, .at.t vi följ'a Jlon.om i -hans kritik och instämma i
densam'ma, oeh på'vissa p-unkter vilja vi till och med lägga den djup,are.

J ag kanske i det ,g,amman·hanget för att h'a s'aken 'avklarad får förut
skicka, :att när ,han Bade, att vetensk'apsmän kun·na vara ialltför tids
enliga, och anty,dde, 'att det hos dem - det skulle alltså gälla den yn'gre
generationen av nationalekonomer jämte ett p:ar äldre även här i S,ve
rige - fanns en Isympati för den planlösa tv'ångs,hu1shällning, 180m ·han
fann lämpligt ·att k,alla »planhushållning», en sympati, för allt detta som
hlan i slutet av sitt a,nförande gav en skräcks!kildring av, rör motstån:d
mot Iden tekniska utvecklingen, för ett ,hinidrande av rörligheten, f'ör att
hin,dra hela 'den, exp'ansiva hushållnin:gen, och anty,dde att ,denn:a sym
pati 'skulle vara grundad på en doktrinär .tro på tvån'get !Såsom prin.cip
för hUiShållnin:gen, ,så är detta enligt min up,p,fattning ett m1slstag. Det är
ett ,sakligt .misstag och ett on'ödigt misstag, som j'ag tror bör bringas ur
världen. Det är i v:arje fall icke någon vidare bra utg.ån,gspunkt för en
fruktb'ar dis'kUlssion.
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Profes'sor Heckschers föredrag bestnd av tvenne delar, en' Idel, som i
korrekturet omfatt:l1Jde sex sidor och ,som säges: innehålla en »objektiv
an'aly,s» av den liberala ,hush·ål'lningens väsen ,och de krafter inom den
samma, ,som ha fört till ,dess IStagn,ation och ruin, och en :annan del, so;m
v.ar v.äsentligt längre- oe:h Isnm innehöll hans suhjektiv'a - och ,subjektivt
synnerligen intreslsanta synp,unkter på den planlösa tv;ångshushällnin·g,
s,om är föremål f-ör hans kritik.

Vad gäller den första ·delen av fö,redraget har j:ag inte så mycket att
invända. J ag vill bara p-äp,eka, att den skildring, 180m han ,där ·gav såväl
av liberalismens väsen som ·av de krafter inom denna hushållninig, som
ha fört till -det nuva:r.ande tillståndet, har, s·o,m jag år säker ·p,å att han
väl vet, redan antecipationsbevis framl,agts fullständigare, djup,are och
i vissa häniseenden mera nyanserat av de ekon'omis!ka teoritici, .so,m tidi
g'ast varo inne påplanhu:sh.ållninglsföreställninigar. Diet är dock en siak,
som ja.g särskilt skulle vilj'a understryka redan i ,detta samman,han1g,
nämligen att vad jag framför allt ,S'akn-ade i profesisor Hecksehers f:r.am
ställnin-g i den.na del var nå.gra ord ,om Iden sociala frågan, några ord
alltså om de sociala missförhållanden oc:h de sociala stri,der, som före
kommit under ·den.nöa tid, och även några o-rd om den roll, som den sociala
frågan. och samhällets demokratisering kan ha spelat i ,den utveckling,
som han försökte ,skildra.

Vad gäller det Istora p:voblemet ,om hur ,den liberala hush'ållningen så
smånin·~om leddes fram till ett tillstånd, där tvång istället för frihet
blivit hu's,hållnin·gens våsen!, där stagnation inträtt, där den internatio
nella handeln brutits ned: och n'ationalismen växt fr:am, .är ,det up:peruba,ri,
att ,så litet utrymme som profes:sor Heckischer hade fö·r att 's,kildra denna
Isak, blev hans framställning given på ett styckevis i formellt avseende
ganska lysande Isätt. Jag skulle emellertid även ,där vilja göra ett p:ar
tillägg, därfö,r att ,de äro ·av vi1ss. väsentlighet. Jag tror p;rofessor Heck
soher snudda,de vid det, men jag skulle vilja un,de:vstryka, att vad som
skett är icke i fönsta h:and·, ,att den mäktiga stat, som hade u:pPiVUxit
under ,den liberala epoken, grep till sig ma!ktbefogenheter från in,divi
derna och började kontrollera dem, utan vad som fÖ'I"lSt s:kedde var, att
individern·a börja-de sammansluta ,sig. Det började växa Upip ,organi,satio
ner ·på näringslivet's område och på alla an,dra ,omräden, och ,dett'a fram
växande organis'u-tionsväsen, som icke p,ä något lS.ätt sty:r.des' cent~alt,

blev ef-terhan,d ,en ,desorganis,erande faktor, som tvin:g8,lde staten att för
'sök,a styra <organisationerna. Tvångshushällning har alltså varit något,
som tvingat.s på Istaten, och icke något, so,m staten gripit till sig direkt.
Det är därfö-r ganska orikti.gt, O:ffi man lägger alltför stor vikt vid de
»strävan-den», som skulle h·a ,gjort 'Sig gällande att ersätta d-en' liberala
hushållnin'gen med en Istatlig tvån'gshu,shällning. Desls'a organisationer,
som spela en orsaksmässigt primär .roll, äro i ·stö,rsta utsträckning, ja, jag
skulle vilja säga nästan helt och ,hållet ett uttryck för ·de -alltmera ratio
naliserade männ1s,kornas egen sträv~n att tillvaörataga sina egn·a intres
sen gentemot varandra genom sammanslutning. Når detta sker på .det
ena området efter det an·dra, vis:a Isig emellertid- 'alla ,des,s'a tendenser till
desorganisation, s'om i efte,rhand tvingar staten att in:gripa regleran,de,
redan för att sky-dda den »fria Jkonkurren'sen».

Samttdigt härmed h,ar ,det sikett en mängd andra saker, som jag 'endas!t
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kan hinna antyda. Vi ha exempelv1s den vi,ktiga för.ändring, som .består
däri, att plsyk·ologis'kt sett ,det mera reflexiva handlandet allt mera er
sättes av det reflekterade. Den eknIlomisk'a liberalismen hade byggt på
grundvalen av tämligen f.asta traditi-on;er, n,ormer och värdes.kalor, som
den ärvt från en tidigare epok och snm, Iså länge de hölJo, bety'dde rätt
mycket för ·att hålla ihop· samhället. Liberalilsmen var en egen,do.mlig
förening av s-ocial rörligh·et och sDcial fasthet, och den 'Sociala fastheten
grundade sig icke minst på institutioner, s,om voro byggida på iatt p,syko
logien' var en annan än den" Isom !så små.ningom hlevresult·at.et ,av själva
den liberala utvecklin'gen. Den rationaliserin,g 'av .psykologien, 180m det
här är fråga -om och .som bl. 'a. är på en gång oTls,aken till och orsakad av
organisationsväsendet, har en hel del ·att .göramed icke blott 'att den fria
äkerj'orden tog slut, att 'kolonoisationsmöjligiheterna !blevomindre o. s. v.
utan även ,därmed, att man fi0k en allt fullst.ändigare industrialLsering
av de olika länderna. J ag h'ar ·med detta endast velat antyd'a tillvaron
aven 'hel mängd viktiga p1s,ykologiska och 18ociologiska och i sista hand
vetenskaplsteoretiska ,grun,dproblem, :so'm man icke 'bö:r ,glömma, när man'
talar om dessa fråg,or i .stö,rst.a allmänhet. Jag har heller icke någon an
ledning ·antaga, att p:vofess'or Heckscher skulle ·ha gl'ö·mt bort dem, men
han kunde ju icke hinnia med allt.

Det förvånade mig ock:så, ,at,t p,rofeiS,sor Hecklscher icke gick närmare
in på de intern!ationella förhållandena och tderas betydelse. Det är ju ,all
deles upp,enbart, att den situation·, vari vi nu befinn1a oss .och som vi
sann·olik·t ,h·a mycket svårt att komma ur, till mycket stor och k.an'ske
till väsentlig del :bero.r därpå, att den internation.ella handeln, de inte,r
nationella k,ap:it.alrörelserna och ,guldmyntfoten brutits nled och allt,så
beror på saker och ting, som vislserligen i sin tur :bero .på ännu djup,are
saker, men som mera direkt ha ,mycket att göra m.ed k'riget och fredIs
slutet. Krigsutbrottet 1914 tvingade staterna in i en tvångs'hus,h,ållning,
.som ·på ISätt och vis, fö,r sitt ändamål, ·var en: ganska god »planhush.åll
ning». D-en innehar en planer.ad krigsf,öl'lS.örjning fö,r att man skulle
kunna föra kriget vidare och up,pehälla livet på männis:korn·a. Man
gnlndlade organisationer och byggde upp säLskilda delar ·av närings
livet på visst sätt, och idet .blev sedan svårt att likvidera allt ,detta u.nder
den korta neoliberali.stiska epoken: strax efter världskri.get, varunder väl
alla - och jag skulle tro icke minst profes:sor HecIDs,cher - alldeles icke
hyste samma p·essimistlska föreställning o.m :att grun·dvalarna för ·det
liberala sam·hä,llet mera definitivt voro borta. Efter kriget ha,r nu den
intern·ationella ekoniOmien, {)ch där ser jag för .min ,del en huv'udsak, ·gått
fullko'mligt bankrutt. Man sökte förgäves upp,n·å en ekonomisk avrust
,ning. Man sö,kte göra en internationell guldmyntfo,t men' glömde, trots
att framståen:de experter p'åpekade det, att fö'rutisättnin!garn:a, bl. a. de
psykolo,gis,ka och politiska, fö,r en guldmyntfot i den gamla stilen icke
län,gre voro för h,anden, och eftelisom ,därtill .de politiska förhållan·den:a
icke tilläto en intim kooperation mellan olika länders cenrtralhanlker,har
den,n'a guldmyntfot och h·ela Idet, ytligt sett, internationellt 'sta:biliserade
'ekonomiska systemet dödens frö in,om Isig sjä~vt.

Under den sista krisen har ,det nu praktiskt tage.t gj·o:rtts fullkomligt
rent hu:s med all internationell kooperation och all internationell sam
färdsel. På grund därav och ä,ven p,å .grund av andra orsaker ha vi
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tvingats in i en - från långtidssyn'punkt i olika gr3Jd p'lanlö,s· - tvångs
hushållning även i de mest demokratiska Istaterna. Den:na tvångshushåll
nin,g har i olika länder till stor del administrera,ts av p,olitici, som ville
allt annat än en p'lanihu!shållning, i a;lla händelser icke en dylik; de ha
själVla tvingats. Den' har måst vara hastigt hopko·mm·en, improviserad,
och den har arbetat under ytterli.gt lsvåra förhållanden'. Resul,tatet kal/lar
emellerti!d icke jag för en »p,lan·hushållnin.g». Vill man emellertid ;bevi,sa,
·att de säliskilda ingrepp' i reglerande syfte, som ha gjorts i det ena eller
andr,a landet, icke ens ull·der rådande förh,ållanden ha varit planmässiga
och icke ha lett till ,åsyft.at resultat, måste man emellertid ,ge sig in' på en
verkligt saklig diskussion av dessa sårskilda å·tgärder, varvid desIsa sk-ola
jäm,för:as med ,de alternativ, ,som faktiskt ,stått ö'ppna. .

J ag vill in:om piarent.es nämna, att ,de av 'p'1,:ofesisor Hecks,cher här åbe
ropade produktionskurv;orn'a äro icke blott osäkr,a till sItt stattstiska
underlag, utan' att de slutsatser, som han' d'OO.g ur ,dem, äro syn:nerligen
tvivelaktiga. Präblemenäro lån,gt mera in'vecklade, än h.an anger. En
kritik skulle dra ut p1å tiden allt för mycket, men', om profes'S·or Heck
scher önskar, skall jag gärna tag.a upp ,dem till ,grundlig kritik inför
vet.ens-k;apligt forum. De s.pela emellerttd ick,e så stor roll för 'vad jag här
vill säga.

Vi veta alla, att i nuvarande situation ko~junkturutvecklinJgenär syn
nerligen oviss. D'et finns in:gen:, g.o.m hOpIPJ<VS, .att vi ino·m Iden närmaste
framti,de.n !Skola få en' valrutrustabil:Lsering över ;hela värl,den, t:r.ots att vi
alla önska det, och vi veta vida;re, att det skulle vara den en,da f'örut
sättntn'gerr fö,r en stabil intern:ationell konju,nktur. Möjligheternaat.t få
bort hande1sspärrarn·a äro utomordentli.gt små. Tvärtom in,rikta,s allt mer
och 'mer den internationella :handeln genom kontingenterin·gar, valuta-o
restriktioner ,0. s. v. i säIiskilda k.analer, som också så smånin~om bli
fasta oc.h binda.nde iDJstitution,er. Några större f'örutsätt.nin:gar för in.ter
nation'ella kapitalrörelser fö,refinnas ej vid detta tillstånd i världe,n med
utomor:dentlig brist på internationellt ö,msesidigi; förtroen!d'e 'och deIss
utom med en st~or risk för t. o. ill. ·krig. Allt detta hänger tillsamimaDJS.
Frånvaro.Il aven valutastabiliserin,g är en av de viktigas·te orsakern!a
v,arför vi icke k'unna vän,ta någon ekonom1sk avrutStnin,g eller in:ter
llJationella kapitalrö,rellser, median å andra sidan förutsättni'I1lgen för
valu,tastabilisering .bl. a. är, att vi ha intern'ation'ella kapitalröreLser i
g~ån'g på normallt sätt och en icke alltfö,r h.ärt spärrad och alltför osäker
in'iernation'ell ,handel.

Dessa utsikter äro ju ganska skrämm'ande, och i det hänseendet hy!ser
ja:g in'gen an:n:an upp,f,att.nin,g än' p,rofesso.r Heckscher. Har man klali
fö,r Isig, lika klart sompro·fessor Hec~scher, och jag tror ihan har full
komligt rätt i ,det fallet - ·den tvekan som ·h'an a'nty,dde i sitt föredrag i
kväll men :slom hian icke har i sitt manuskript, tro·r jag .han ,s'aklöst k,an
!Stryka - att grundförutS'ättningarna för en: li,beral ekonomi i ,den gamla
lStilen\, hur 'mycket man än må :beklaga Idet, äro borta, ,då s;bå vi inför d;et
praktisk,a prO'blemet, vilken ekonomisk politik vi skol'a föra.

D'et är en sak, som bör u'ndenstrykas i varje eko.n~omtsk di,skulssion av
.deg;~a frågor, n:ämligen att Isåvitt jag vet in:gen, åJtmin'stone ingen' ekono
mi,sk,t någorlunda sakkunnig, har någon ann:an uppfattnin'g än: att vi här
i Sverige ha ·det stö,rsta intresse av att på allt sätt gynna ett åternpp-hyg-
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ganide av den internationella hanideln och det internationella sam·a:r.betet,
i den ringa mån vi kunna gÖ1ra något däråt. Men det är ju s·amtidlgt
tämligen allmänt känt, att ~åra förutsättningar att ku/nn'a .göra något
äro mycket små. LyckligtvLs äro vi emeller.tid ,här i Sverige ganska väl
ställda. J ag grund,ar detlta piåstående icke blott på den p!roduktionskurva,
lSo·m p-rofesso,r Heckscher åbe:vopade, utan äv,en på en hel del reala fakta,
bl. a. på den S'venska k:apit.alm'arkn'adens utseende, vårt j'O~dbruks ,struk
tur -och den omständigheten, att vi över huvud t.aget ha expoclvaror, som
äro rela'tivt begä.rliga. Trots v-ärt relativt ,gynnsamma läge är Idet emel
lertid uppenba.rt, att det verkligen för oss gä.ller at.t »plan:hushålla» så
gott vi kunna, ·om icke i annat sy-fte så till att börja med i 'SY'fte att för
hindra den ,sta,gnation, den' nedskruvning av rö,rligheten', de-n minskade
anpassning, s'om eljest håller på ·att up,pstå. Vi få naturligtvis· ·därvi,d
sätta O:SiS in uti, at:t en -hel del krisåtgärder, so-m blivit tillgrip,na såslom
nödfallsåtlgärder och .som äro gan/ska irrationella betraktade som ekono
misk p,olitik på län'gre sikt - det ligger ju i sakens n-atur - mås,te er
sättas med jUlsten :me,ra långsiktig ekonomisk politik. Därmed ha vi ock
så k'Ommit fram till ,de praktiska p'roblem, som ·vi even'tuel.lt skulle [kunnia
disk·utera., när vi tala om »planhu:S'h:ällnin·g».

J ag måste nu !ställa ;den frågan:: var ha vi där ,p-rofe.ss-or H'eckscher~

Han .gav en an'aly,s av hur den' liberala hush.åll:ning, so·m vi känna från
förr,a århund,r~det och tiden, före .kriget, gått bakut, och han' ·an·gav de
skäl som ·gö,ra att det icke är troligt, :att vi kunna komma tillbaka till
den:. J ag tycker att h'an' skulle ha undel"lst.rukit, att i den ringa mån vi
·kunn:a; gö,ra n,ågo.t åt att k,omma tillb.aka till ,den i 'syn'nerh'et på det inter
nationella området, är man i vårt lan'd allmänt ·enlse om att s,å bör ske,
men möjlighetern:a to:r.de icke vara stora. Han med.ger ocks:å, att han har
alldeles klart för sig, att man m·ås:ie göra statliga; in'gripan'den, och, han
beg,är hara av dessa in-grip'anden, att de skola vara planmässiga. Jag
skulle för min del vilja' .begära en sak till, nämligen att ,de skola vara
så beskaffade, .att de i möjlig3Jste -mån kunna socialt fö·rsvaraB, .cl. v. s. de
skola i görligast-e mån hålla uppe och säkra le'Vll:a-dss.tanda:r,den. Såvitt
ja.g förstår, kan' ,det icke ,heller här existera någon principiell menin,~s

sklljaktig'het, och redan 'av det ,skälet är en diskussio'n is,o,m den'na ganska
meningslöIs. En dts.kus,sion kan icke g-älla allmänna generalisationer; den
måste gälla sakfrågor. Man bö·r icke ha räit att misstänka pirofessor
Heck,scher för att vara Iså enfaldig, att han skulle ha den allmänn:a in
,ställnin,gen, att h.är ,sk.ola vi bar.a låta allt gå ,so-m d'et ,går. Och han ha,r
för övrigt nYIss! bestritt ·det själv.

Nu är ,det till att bö'rja m'ed ett rent veteIllSkapligt my/eket svårt pro
blem att s:äga va,d som är ingripan1de eller icke in:gripande. Professor
Heckischer talade exempelvis om vårt frångående av ·guldmyn1tfoten år
19B1 såsom en kraftig hästdosis. J a:g vill ·då p;åpeka, att vi,s·om redan
från början voro p'å ,det klara med ,att vi .gärn'a såge en dep,reciering
av ,den svenska valutan och Isom redan; tidigt pläderade fö'r en politik av
den :beskaf!en'het, ,s,om \Sedermera kon\firmerats av d'e svenska stats:mak
terna, vi gjorde det icke -minst med de.n argumenterin·gen, att vi därige
nom ,skul1'e und'gå just tvån1gisnush.ållningsin:grep:p: ;av den' art, som vi nu
se mycket goda exempel på i de stater, tsom sökt hjålla sig kvar vid guld
myntfoten: -och som därför tvin.gat.s tillgripa enl tvån,gshu,s.h·ållning, varom
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vi :här i Sverige ick'eha någ·on som ,helst föreställining. Var nu den sven
ska valutans dep,reciering ett »tvångsin'g·rip'ande» i p~rofessor Heckschers
menin,g1 Det räcker icke ·a'tt bara säga, att ;man icke skall göra n:ågot,
utan man bör naturligtvis söka göra n·ågot så fönstån:digt ISOm. möjligt
från synpunkten av de polittska och ,sociala intressen, som man anser
d,et vara värdeful1t att gyn:nia. Ja.g vill än en, gån'g understryka, att i det
hänseenidet k·an ,det helt 'enkelt inte fin,nas n-ågon som helstP'rincipielL
skiljaktighet, fastän professor Heckscherhar felaktigt fått fö·r -sig, att
n.ågra av hans kolleger hade en s·adiJstisk kärlek till tvånge,t såsom tvång,
oaVisett ,dess. planmässighet.

Professor Heckscher uttalar sig i stö'I;sta allmänhet positivt. för vissa
»,statliga ingrepp,», d:ock utan att an1ge vilk:a. Låt mig försöka trugan'ågra
exempel. Egentligen skulle de behö,va vara gan,ska mån:ga ooh de Iskulle.
behöva diskuteras! g,anska ingå,ende, .ty enbart i en 'sådan ,diskussion: av
verkliga sakfrågor skulle vä:Ddet ligga aven ek'onomisk diskussion ö,ver
»planhushållning».

Skola kommunerna så gott de kunna beräkna hurm;ång~a skolbam de
skola iby:gga skolor för' Naturligtvis. Jag har aldri.g förutsatt, att piro
fes,sor Heckscher ~kulle ,h'a en annan uppfattning. ISkall v,attenfallss!ty
re1s-en fö'rsöka göra sig en så god föreställning iSo~m möjligt om' den efter
frågan på kraft, som kan ko-mma .från indUlstrien:s sida, och hur man
därför bör hygga ut vatten~fa;llen~ Naturligtvis.

Låt oss talga upp en· stö·rre fråga, jordbrukspolitiken. Vi h,a niågot ö,ver
två miljoner männilSkor i det sven,ska jor,dbruke,t, och p,r:ofe,ssor Heck
scher vet numera, att möjligh-eterna att p'lacera om dem' i ann'an sy.ssel
s,ättnin~g, exempelvis inom industrien, på kort tid är:o m,ycket begrän
sade, icke blott på ·grund av industriens ,bristande expansionskraft i ·detta
stagn:ationens tidevarv utan även- emedan migration:en, som jag h'aft
an:1edning utreda., är ganska friktion'sfylld. Det råder ·därf'ör en allmä.n
enighet i landet Idärom, att vi på ett eller ann'at sätt måste värn1a ,bön
dernas le-vn'ad!sstandar:d, och den praktiska frågau~ är bara, .hur detta
skall ske. En hel del a:v de åtgärder, so-m man' vidtagit, kunna erujgi min
menin,g vara försvarade såsom korttidsåtgärder men ,kunna icke fö,r
svaras s-åsorn lån!gtidsåtgärder. Att så icke är fallet .fram~är ju av
spann'målsöverflödet, :som just visar, att man; icke har lyckats avväga
prissättningen så, .att man når den produktionsinriktning, som man bör
ef.tersträva med ·h,änrsyn till den. konsumtion1sutvecklin\g, som man ka.n
kalkylera sig till, om man skaffar sig tillräckligt goda informationer.
Ett p'TO'blem, som måste övervä,ga's, är också i v3Jd mån över hUVllJd taget
den nödvän1diga ,subve-ntioneni skall läggas i -höjda p,roduktpTis eller i
subventionerad'e ·p,rodu.ktionsk'Ostnader.

Allt detta kan och målste diskuteras, men· saken är ju ganska kla,r
siåtillvida,att häJr är det nö,dvän1digt.vis fråga om en »planhuS'hållnin,g>;,
och var och en får i sin m.ån sträva efter att den utifrånl h·ans synpunk
ter skall bestå i så p:1an'mäs:siga åtgärder som möjligt. Det praktiska pro
blemet ~slipper man icke ifrån', vill jag säga, genom att :bl'åsa up·p såp
buhblor, utan vi måste ge s'akliga sk-äl, va,rf'öir vi vilja göra på. annat vis
än vi ha gjort.

Eller låt oss taga bost8Jdsp:r,o.blemet,. D'är -h-a vi först och främs,t en
serie rent eko·nomiska rationalLserin·gsp1ro.blem., som alla fö,rutsätta ga.n-
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ska djupgående statliga in;grepp. Det gäller utsl.ätan,det ,av säson·g- och
konjunkturvariationer, f.rågan· om arbetsmarknadens r ation:aliserin,g,
frågan om ·hur ma,n .ställer sig till vissa materie1m,onop,ol, frågan om
tomtpolitiken, som i mån,ga fall v,arit mycket irra:tion'ell, frågan om kvar
terlsanerin'gar '0. s. v. Deslsut,om h,a vi hela det :sociala hostadsp'roblemet.

Här .ha vi fö,r ö,vrigt en serie av typiska exempleT på ämnen f'ör dLskus
sion, som verkligen skulle kunna vara givande och där teoretici och
praktici skulle kun:na ha något .att säga vara.ndra ,och möjligheter att
lära Isig av varandra. Dessa frågor kunna n·aturli.gtvis ickediskuterrus
nu, men jag h·ar velat påpeka, att här finns ett områ,de, ,där det är gan
sk:a givet, att vi 'måS'te in·grip.a, och ,där vi icke få min,dre tvång, om vi
un,derlåta att ingrip,a. Över :huvu·d taget ha ett flertal av de åtgär,der,
som bru·ka försvaras sås,o·m ·plan·m.ässiga ,och som a,v sina motståndare
efta bruk'a etiketteras säsoim »planhushålln.ing», i mycket hög grad det
syftet, om de ickeär.o alltför illa gen'omtänkta - och, professor Heck
scher, alla teorier äro icke felaktig·a - att förverkliga en större rörlig
het. De avse att åstadkomma en an'prussn'ing, som i den stagnerade libe
rala ekonomien tydligen: icke sker av sig själv och att värna sociala in'
tressen, Isom där eljest bli tillspillogivna. Det är till ,och med ofta fråga
om att vårna jUlst det teknliska framåtskridandet.

Jag skulle kunna fOTts·ätta ·den'na u'p:p,räkn'ing i det oän'dliga, men' jag
behöver ·icke göra det, ty ,saken är ,tämligen klar Q.ch p,rincipiellt kan
m·run häro.m icke ,diskutera. När man likväl gör .det i en form, som gö·r
ans'pråk på att niågot sakli.gt säges, ·gör man' sig bara .skyldig till gen,e
rella innehållslösheter, oO'h ma,n kan endast .gen:om as'S'ociatiQner, genom
toner av spiritualitet p'åverk.a ,den ena eller andra människ.an politiskt i
en viss riktning, något som intresserar mig mycket litet i en diskussion' i
Na'tion!alekonomiska föreningen, även om jag i ·och fö,r .sig fastän icke vid
detta tillfäl,le ogärna skulle vilja om,vända en h'el del människor till så
dana ek'onumiskt-politiska up!pfattnin,gar, s'om jag ,själv ·hy.ser.

Jag vill .särskilt u.n:derst,ryka denna synpunkt, att en hel del plan'hus
hållningsfö:r.slag åsyfta att möjliggöra sitörre rörlighet. F'ör att taga en
sak, Isom jag sys1slat en' del med, vilL jag påpeka, att om man upprättar
en flerårig pilan .för kommunernals och statens hus'hållning eller f'ör .stör
re ens.kil,da korporationers hllJs:h'ållningar, sa är det i syfte attmöjliggö,ra
en stö'rre rö·rlighet inlom ·de·n åsyftadeperioderr och icke för att binda
finan.shushållningen ti.ll en bestämd plan'. Man ~åste ha ett klarare per
,spektiv framåt, om man: vill ha större rö,rlighet ,än vi ha för närvarande.
Det är i själva verket ett mycket allvarligt krav. Man' kaIlJ ID'öjligen
hä",da, ,altt det i ett visst specielJt fall icke är p'rakti,skt genomförbart, .
men de·t hindrar icke, att IS'ak:en kan disk·uteras, .Q,ch ,det är icke s.å säkert,
at,t det icke är möjligt, ty stora fö,rän1drin·gar ha tidigare .skett i ekono
miskt inistituit.i.onella förh,ållanden'.

Likaså är det ganlska uppenbart, att en :hel del planhushällnin;gsrefor
m:er, Iso;m de .bruka kall3Js, p.å :arbetsmarknaden äro synnerligen vä~bef{)

gade just ur r ö,rlighe.t8'synpunkt. O'm det t. ex. är så, att själva fackfö,r
eningarn1a ,driva en mon:opolisti,sk politik och ,ställa; sig i .v:ägen för friast
möjliga yrkesval, ·nm de äro hin:derliga för den ,sekun,da arbe,tskralft~ns

.sy,ssel.sättning o. s. v., så hö,ra ,de reformeras, och det är :sannolikt i myc
ket hö,g grad för att möjli·ggöra sådan:a ref.ormer, Is·o·m vissa framsynta
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fackfö,renin'gsmän talat för en mera centraliserwd fackfö,reningsrörelse)
'Tilket därför icke behöver bet.y,da diktatur utan innebär en effektiviserad
representativ ,demokrruti tillämp·ad även p'å detta om:r,åde.

Vad gäller det tekniska framåtskridan,det vill jag undeLstryka va,d ,p'ro
fes,sor Heckscher sade, att tekniken ,har en inneboende tenden!s att sätta
Isig igeno:m, och i s'jälva verket tror jag, -att vi ,där ha en: dynamisk f,ak
tor, som även i ,den k-ommande ut·vecklin,g,sepoken kommer att kraftigt
föränd.ra sam'hället.

Innan jag slutar iskulle jag vilja taga up,p några av ,de exempel, som
professor Heckscher använde fö,r att utmåla det fasansfulla icke hLot.t i
det tilLstånd, vari vi nu leva, i ,den planlö,s'a tvång1s;hus'hållningeni

, u,tan
även över huvud taget i allt vad ,som kan hända p,å detta område. Han
tog fö,rst up!p frågan om konkurrensen mellan järnvägar och hiJttrafiken.
Det är alLdeles självklart, att ha;u ,där h'ade rätt i mycket, 'och jag skulle
tro, att de, -som verkligen lägga planmässighetssyn1punkter på denna
fråga, sann·olikt äro beredda att medge en t. o. ,m. radikalwre k'Oukurrens
frihet ,åt nya tekniska fortskaffningsmedel än professor Heckscher. M'an
bör ,dock icke alLdeles glömma ,bort, ,a,tt ·här exis,terar ocklså f'aktiska pro
blem, som aldrig bli diskuterade, när man bara anför exempel för att
stödja en generell attity,d, som icke närm!ure redovisas. J ag iskulle för
min del vilja säga, att om man: har en mera ,relativistisk - i p,rofes:sor
Heckschers ögon; en mera p'lan'hushållningisteo.retiskt inställd - budget
teori, där man icke så nödvändigtvis förutsätter, att järnvägarna ,sk'ola
vara räntiabla utan är beredd att taga en avsk,rivning, så har man· också
st.örre 'möjligheter att lämna fri.tt rum ,åt t.ekniken.

Vad profeslsol" Heckscher sade o'm ration3Jliseringen gick d·elvis över
mitt fÖ·I"Istån,d. FÖ:flst .och fr,ämst begre.p jag icke varf'ö,r denn'a term är
enfaldigare än' de flesta an,dra termer för att nu icke talga det värsta
exemplet, nämligen ,termen »·planhu'Sh.ållning» i p':Dofeslsor HeckJSchers in
nebö,vd. Men vidare: är det verkligen' sant, rutt det existerar wllimånt här
i landet e.n ovilja mot rat.ionalisering~Jag skulle fö,r min del vilj'a påstå,
att· det är osant, ,delvis tack vare den elementära ekonomiska undervis
nin'g, 80m profeslsor Heckseher 'Och hans k·olleger i sn'art en' generation
ha bedrivit. Det är i ·alla fall obegripligt, :att han i Idetta ,samm:anhwn'g
kan tala just om tobaks-monopolet, .ty jag trodde Idet var allmänt känt
- jag .är dock icke närmare insatt i detta - att där har mani ration'ali
serat fris-k'are än man ,s.annolikt ,skulle h~ft anled:nin,g vänta, att privata,
in:bö,~des konkurrerande tobaksfabriker skulle ha ,gjort i IDotsvairande
situation. Någ·ot liknam.'de gäller, om ja.g icke lär oriktigt underrättad, om
spritm:onopolet :och även o;m postm'onopolet. Och statens järnvägar ha ju
rationali,serat till den grad, 'att många ifrågasätta, 'Oom man icke all/tför
mycket ökat .trafikriskerna. Över huvud taget mås/te jflJg sätta ett stort
fr,åge,teck,en för denna allmänna generalisation', att offentliga affärs,dri
vande verk skulle ha en ,tendens att icke rationalisera i takt me,d den
tekniska utvecklingen.

En an'nan sak är, att rationaliserin'gen liksom över huvu1d taget allt,
om ID:an vill ,bedöma ,det efter pIanmäJslsighetssynpunkter, måste bedö'mrus
på lång sikt ocl1 med hänsyn till s,amtliga sina verkningar, alltså även
verkningarna på arbetsmarkn3Jden. Ration:alisering är ju icke nÖldvän
digtvis Idet allra ,bästa i varje .situation,. Professor HeckJseher tovde icke
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kunna förn-eka, att den _rationali,serin'g, som vi få un-der en Istarkt s-peku,
lativ 'hö,gk-onjunktur eller Isom beror på Id1spr~O'portio:naliteteri lö-nHsYlste
met, icke ur egentligen någon sY'n-punkt är så sä~del81s. ö'nskvärd.

Vad slutligen gäller arbets:marknalden' ha.r jag in:gen anlednin:g att icke
instämma i vad prrofes!sor Hecks-cher sagt. Vad speciellt beträffar f'ö,r
sö-kenatt placera Ityska flyktin:gar, Iso-m av olika ,skär ha ko:mmit till
Sverige, ,så vet h'an, att 'han har go,d hjälp i Isina plan,hushållnin:gisk-ol
leger.

Det är alldeles givet vad ha.n själv h-a.r urude:r.strukit, -nämligen- att o-m
vi vilja genomföra n-åg,on slags relativ plan'mässig~het i vår ekonollIl-tska
politik, komma en hel del reform'er att bliva :nödvändiga p'å arhetsmark
naden, och Idet skulle vara av stort värde att här få sakliga oeh prraktiska
förrslag från p,~ofe,s,sor Heckscher. Framför allt med anlednin-g av han,s
protester mot Ide korporativa ,tHndenserna p1å arbet.smarknaden måste ja.g
dock säga, att -hants frieri till by,ggnadS'arbetarn-a i hö,g grad förvånade
mig. Om det -är så;, och jag fÖ1rmodar det är riktigt, att enligt sovjetrysk
uppfattn,ing hyggna:ds-arbetarnas beteende vid åtskilliga tillfällen och
icke minst vid· det tillfälle, som han omn-ämuJde, skulle te sig .såsDm ett
u,ts-Lag av bo·rgerlig anarki, ,måst.e j-ag säga, att den' up·pfattnin'gen har jag
,stor Isympati för. Men skulle deras beteende var.a e~emplet p'å Iden »fri
:heot och p,eI'lSon1liga själv,be.s.tämmanderätt» - ochpTofesBor Heck,s'cher
framförde det ,såsom ett sådant exempel - s.om vi skulle sätta i fara
genom att söka anordn1a ,den e.]~o'nlo:miska politiken: mera :planmåslsigi, då
tar åtminstone jag mycket gärna just den delen -av »pilanhushål1ningen».

J ag iskulle vilja sluta med att up,prep'a va.d jag -började med, nämligen
att ,en principiell diskussion 'med »p,lan-hllJsh'ållning» i Heckschers me.nin-g
är lön'lös oeh :nytto,1ÖS" vilket möjligtvis här oek,så kommer att illustre
ras ge.nomden fortsatrt:a diskussionens beskaffen,het. Ty i p,rincip, kan icke
finnrus n;ågra andra iskiljaktigheter ä,n \dem, g'am 'man framlockar genom
att ,miJsstolka ,dem m,an diskut.erar mHd. I p,rincip, är ,det nämligen' själv
klart, att man skall 'h-andla så planmässigt som ,mö,jligt med hänsy,n- till
faktiska fö,rhål'landen och till Ide sociala synpunkter, -man -vill värna.
I p'rincip, är det också självklart åtminstone i detta :gamla land, att man
skall i sin p'olitik ,söka värna den enskilda friheten och framför allt
värna iden exp'ansiva viljan, rö'rligheten: och tek'n1iken så mycket som
möjligt. Det finns ,därför in-genting' i princip, att diskutera.. Däremot
finn:s ,det i varje särskild sakfråga många viktiga saker att diskutera,
och därvid kan en diskussion verkligen också löna sig.

Direktör R.. Rausing: När jag hade lä!st prrofessor HeckscheIis manu
skrip,t, som även ja.g hade fördelen att få taga del av på förhand, fick
jag närmast en känsla av tacksamhet mot professor Heckscher för att
han åter har 'börjat taga del i diskussionen över ekonomiska ,dagsfrågor.
J ag t:vor, att vi hia anledning vara tacksamma rör den historiska delen
av p,rofessor Heckschers fram,ställning, men vi ha ännu större anledning
att v·ara tacksamma fö,r den -bely,sning, SQ;m han: 'åstadkommit nm det
bristande sambandet m'ellan ek,onomiska tvångsåtgärder från ,de -olik'a
statern,as sida och d-et ekonomiska uppsving, som dessa st.ater ha haft.

För 'oss, som arbeta inom näringslivet, klargör verkligheten ofta på
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ett synnerligen hårdhänt sätt, ,att illa plane:fJade och illa utfö:r.da .åt,gär
der icke kunn'a få några ,~oda följ,der. J ag .tror ockiså, a·tt de allra flesta
av n·äringslive,ts män, som ,komma eller ha kommit i :berö'ring med de
åtgärder, so·m ·nu företag,as eller s·om inspirerals ,av staten, få en kän,sla
av ,att tillfälligheter, politiska opportunitetsskäl och dylika saker h'ava
varit vida mera bestämmande för beh,andlingen av frågorna än på verk
liga förhållanden grundad ,sakku.niskap. Näringlsl'ivets män torde därför
·ockiså i a,l.lmänhet ha ,en ;skeptisk inställning till ·de flesta åt.gärder, som
staten vi,dtager för .att tvinga folkhushållet in på s:ådana banor, som man
avser. Man har nog dessutom den kän,slan, .att målen icke äro klart .an
.givn,a, -och att de medel, som man använder, i regel icke leda till v;ad: man
avser utan .leda till någiot ann·at.

Det är ju ganska självklart, att en n:ationalekon,om oo:h en affä~sman,

även om de principiellt ha samm,a ekonomiska inställning, bedöma .da.gs
frågor från olika utgångspunkter. Nationalekonomen söker och ser de
stora or,siaktSsammanhangen, under det .attaff.ärsmannen, industriman
nen, .bedömer frågorna med utgångsp'unkt från vad hans dagliga erfa
renhet lär och säger h'ono.m. Pr:ofessor Hecksch'erh,ar med rätta fram
hållit att rörlighet i näringslivet är ett väsentli,gt .drag i den hus,håll
ningsform, som hittilLs va.rit råd·ande. En tv,ångshushållnin1g eller en
plan:hushållning, olm man vill kalla den så, måste ,däremot 'medföra min
skad rörlighet. P-rofes,sor Heckscher har i samban·d därmed ingående
diskuterat Ide m!aktmedel, som :st.aten har i sin h·and att geno'mf'öra en
s.ådan tvångshus,hållning och ·den därmed följande minskade rörligheten.
Han har knappast dolt .sina symp,atier, och man måste väl på det hela
taget ,säga., att han var rätt skeptiskt inst.älld till möjligheten: .att slip,pa
ifrån en långt gående tvång'shus:hållning. J ag har för min' de,l litet svårt
att se, att Is.taten över huvud' taget har ·möjligheter .a.tt genomföra en
tvångshlls·hållnin·g i någon högre grad, och ja:g skall försö,ka ·ge skäl
för detta.

Näringsidkarens viktig·aste uplpgift i den nuvarande hushållningen,
och det gäller såväl handel, in,dusi-ri som j1ordbruk, är. studiet ,avmarkn'a
den för att ,med utgån.gispunkt från de resultat, som han därvid k·om:mer
till, bestämma inriktningen av ·den p,roduktion, Is,om han är aIlJSvarig för.
Det är framför allt konsumenten oeh dennes .behov, som är av,görande
för in:riktningen av p'roduktionen. Näringsidkaren av i dag ko.mmer
därför attbetrakt.a folkhushållet .mera ur ID:ark·nadssynpunkt eller di
stributionssynpunkt än ur pro,duktionssynpunkt. Jag vill icke förnekia,
att i detta näringsidkarens studium även in'går ett beaktande av de 'möj
ligheter, som näringisidkaren ,har att ·påverk.a k,oIllSumenterna i sådan
riktning, som är ö,nskvärd fö·r hon·om lsjälv men möjligen icke önskvärd
för kon,su·menterna, exempelvis genom ,den m,oderna reklamen,s alla möj
ligheter, men jag tror, att ·de 'resultat, som därigenom kunna up,p'nås" äro
mycket begränsade.

Denna marknads- eller ·distri!butiol1Jsinriktning ·a,v n.äringslivet, om jag
f.år kalla det så, leder till ·en 'mycket st.a,rkt mlarkerad. 'rörlighet i närings
livet, och, såvitt jag förstår, har denna rörli.ghet hlivit Istarkare ID'arke- .
rad under de sista tio åren än vad fallet varit tidigare och blir starkare
för viarje år s,onl g;år. Denna inriktnin'g h:os ,näringslivets män tror jag
leder tillbaka tilll ett liheralt ekon'omiskt åskådnin'~s'8ät.tmed k'onsumen-
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ten såsom den v.f1sentliga och :bestämm'ande faktorn i näringslivet, och
j,alg troT, att det är denn'a inriktning, som kanske i högre g:r.~d än något
,annat har medfört, att l1äringislivets män ä,ro skept1skt inställda och
mot.ståndare till tvångshushållningstanken. Konsumenten i ,allmänhet
och kanske den kvinnliga delen av konsumentenla i syn'nerhet - kvin
nan är ISinm bekant ·bestämmande för konsumtionen i ,oerhört hö·g grad
- är också mycket mera medveten om sina rättigheter loch ·om sitt in
flytande än tidigare. E'nal.It mera stigande :del av k{)I1Jsumtionlsv,arorna
sälj8JS' med urls,p,runlgsbeteck,ning - vad man brukar kalla för v,arumäTIke
- och det allmänna tänkesättet icke 'blott hland k,on,su.menterna utan
även blanddistributions'O'rganen, bland grosshandlare och detaljha;n,d..
Iare, för anisvaret för varan i fråga om 'pri,s, kv,alitet och ,nyhetsvärde
tillbaka till fabrika.nten. På detta s,ätt blir Idet en k,oniakt mellan den
unsp·rungliga fabrik.anten och konsu,menten, vilket medfö,r, att fabrikan
ten gentemot konsu,menten får .mycket större ansvar än han tildigare
haft, men också, att han tar mycket större ris·ker än' han tidigare tagit.
Han kan icke tillverk.a en dålig vara, därför att kOThsumen,ten i så fall
kommer att ide'ntif'iera honom med ,dåliga varor, vilket :skulle förstöra
h.a.n,s framtid.

Konsumentern.a i vanliga civiliserade länder ha {)ckså vant sig vid och
for-dra ett v.aruS'ortiment, 180m är oän,dligt omf,attan,de och oändligt varie
rande. De ha van,t isig vid och f'ordra en stor .och sn'abh omväxlin,g och
en mycket snabb utveckling på olik.a r{)IDl'iåden. Se vi på utvecklingen
efter kriget., behö'va vi ju bara nämna en sådan S,ak -s'om konstsilkes
industrien, som har medfö'rt en omvälvnin·g i ,åtminstone damernas kläde
dräkt. Man h·ar också gjort en mängd varor til,l mOldeartiklar. ,Skor och
kläder ha exempelvis blivit mo,devaror med v:ariationer från ,säs'on,g till
säls,ong. Heminredningen och allt vad därtill hör har f'ö,rändra.t-s. Man
bar fått kylskåp, rostf'ritt stål, ny.a belysningsanordnin·gar, nya textil
varor. Bilar 'och en hel del andra maskiner h,a i hög grad ·blivit .mode
betonade.

Dessutom har hela ,distribution's'Syst,em'et, icke :blo·tt ,detalj'ha:ndeln utan
även groiS,shandeln, speciellt un,der de sista t.io åren undergått mycket

.stora förändrinwar, kanske iStö'rre än tidigare unider mycket .lån;g.a perio
der. Denna del ,av distributionsfrågan synes· mig ha va.rit föremål för
mycket litet intresse speciellt från nationalekonomern,8Js ,sida, men jag
tror icke de:st,o mindre, att den är mycket viktig.

De fakt,orer, som jag nu vidrört, ha IDl8dfö:rt en' mycket :starkt öikad rör
lighet inom k'onsu·mtionen och som följd dära~ även in,om produktionen
och distributionen'. J.ag tl}or emellertid icke, ,att nå·gon tv;ån'glsnush'ållare
vill .göra gällande, att en tvångshushållnin.g, .s·om naturligtvis måste
vara en centr.alt ledd och behärskad hushållnin.g, skall kunna tillgodo,se
·de krav p'å rörlighet, ,s'OIm ~onsumenterna .ha, skall kunna ge kon,sumen
t.ema de varor, Isom de fordra och vilj:a ha, k.an :ge dem ,den omväxling
och snabbhet, som ide äro vana vid. Skulle en .tvån·~shus'hållninggenom
föras·, tror jag det skulle innebära, att såväl p·ro.duktion·en so·m distribu
,tionen av ~al!or måste standaJ}disera,s, mruste till ytterlighet förenklas .och

. mås'te bli orörlig. D'etta innebär emelle,rt.id, Is'åvitt jag k~an förstå, att även'
konsumenten måste göras om. K'onsumenten måste st.andal'idiseras på ett
sådant sätt, Isom tViån,gshu,shållningen på förhan;d har bestämt.

13 - Nationalek. För. Förh. 1934.
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Jag tror, att i ,detta fö,rh,ållande li.gger en av de allra ,stark·aste g~ran

tiern:a för att en tvångishushå1lning icke kan genomföraSi, därför .att k·on
sumentern,as op,position mot stand·a:fJdiseringissträvandet av konlsumen
terna ,själva är en til,lräckl'ig rstark faktor för att upphäva tvån:~shus

hållning!sitendenserna 80m sådana. K:on,sumentern'a .äro samt.idig,t med
borgare, och, s'om. ,professor Heckscher har påp'ekat, torde d'et v,ara ,omöj
ligt ,att i läng,den fö,ra en' p:olitik, som går mot det intresse, 180m flertalet
medborg.are rep,resentera.

Jag skallhä'refter en,dast vidröTa ytterligare en faktor, nä:mligen till
växten i de produktiva åldrarna, ,som man kla.n vänta under några år
framåt. Sed,an ko,mmer troligen en allmän bef'olknin·g,smin'skning. Sven~skt

näringisliv tsk,all nu taga em,ot och finna sy,s,sels.ättn'ing f'ö,r e-tt Istö,rre
antal män och kvinnor för varje 'år, 180m .går. Tvångishushållaren kan
kn:ap,past k,omma fö'rbi det faktum, att fo.lkhush,ållningen skall f'örsörja
dessa 'individer, och h,an torde ha lsv;årt att finna en väg att fÖTsö'rj,a dem
annat än genom en stimulerin·g av varukoIlJsu'mtionen för att indirekt få
en ,s,timulering avporod'uktionen. Ju större och mångis,i,digare lbehoven äro,
desto flera 'män,niskor f·o:vdraiS det för ·att tillve:r.ka varor och för a-tt
tillfreds1stäila des:s,a beh'ov. Det förefaller mig ,därför, -om min förutsätt
ning att en tvån~shus,hållnlng måste ,medfö·r,a en' stan·dar,disering av
varor och konsumenter är riktig, som om ,t"'ång;s-bus:hål1nlngen direkt
,skullemotverka möjligheterna att fin'na sy!slSelsättning för ett Istö,rre
antal män,niskor i handel och industri. D:et är uppenlhart, sås'om även
profes,S'or Myrdal påp'ekade, att jordbruket inom öve~skådlig tid icke'
kan ,sysselsätt.a ett s,törre antal .män1niskor än ,delt gö,r nu utan troligen
kommer ,altt kunna sysselsätta ett mindre antal.

Jag tror d.ärfö'r f'ör ,mind'el, i olik:het med professor Hecksioher, ·att
tvångshush.ållninigen icke h,ar någr.a !större utsikter att kunn·a genom
föras" utan att konsumenterna, ,medborgarna, när tvångshu,shållnlngen
direkt gör sig gällan,de i deras p,rivata liv, komma ,a.tt göra en så stark
opposition, att tvångishushållnin'gen som såda;n måtslte uPP'höra elle-r
draga sig tillbaka"

J ag hÖirde med mycket stort intresise på p,rofessor MY1'ldals utläggninig
i di,skussionen. J ag tror, att de flesta närv:arande hade vän,tat sig, icke·
att få en ·detaljkritik av vissa sidor i p'rof8lssor Heckschers framställ
ning, ult.an att få ett progr,am fÖ:r p'lanhushållnin'g från en av planlhus
h,ållningens främsta apostlar. .Såvitt ja.g kun·de hör;a, fingo vi intet
såd'ant program. Det kan ju möjligen beDo därpå, att ja.g icke förstod
professor }.1yrdals framställnin,g, men Idet kan kanske också bero ,därpå,.
att n·ågot ,S'ådant p~ogram ick'e finns.

Docenten Karin Kock: Häro.ill da.gen fö,ll i mina ·h,änder ett dokument
eller rättare tsagt referatet av ·ett d'okument - originalet h,ar jag ännu.
icke kunnat få - so,m jag tycker ,ger en tankeställare i frågan om pIlan
hushållning. D'et vi!sar nämligen att här d'ock finn,as. p-roblem, som den
gamla liberala politiken icke kan råda hot på, ,och man åtminsto·ne ,måste
fråga sig, om icke i någon· mån bättre förhållanden ,skulle kunna ska.p:a,s,
om ,det allmänna trädde emellan.

I England har man låtit undersök,a fyra stora distrikt, »t·he dep,res,sed
areas», vilka ·genom den ekonomiska ut.v;eckI.in,gen efter kriget kOIDlmit
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i nödtillstånd. Det gäller ingalund.a s·må platser med n.ågra hu,ndra arbe
tare här och där, utan det är hela grevskap med en m,anlig .a.rbets,fö,r
befolkning av mer än 100.000 personer. Det år distrikt, där en: tredjedel
eller hälften oC'h ända up·p' till 60 a 70 % av den arbetsfö,ra befolknin,gen
är arbetslös, och i många fall ha up'p, till ·en' tredjedel av dessa v,arit
arbetslösa i fem år eller imera:. Ol'!saken till denna stora 'pe~manenta ar
betslöshet är den omvälvn'ing, Isom ägt rum i Englands. industri - det
gäller här såluruda ett typi.skt dynamiskt tillstån:d ~ ,med tillbak.agång
för de tunga in,dustrierna, ·kol- ·och järnindust.rien, och sa,mtidigt exp:an
sion ,av industrien in'om andra omräden. Man h.ar inom parentes! s·agt
icke tagit med exporttext:ildi.strikten" där f'örh,ållandena mån!gen'städes
torde vara likartade, utan har nöjt Isig med fYTa distrikt, slom speciellt
tillhö,ra den tunga industriens område.

Man iser vilken omvälvning som ägt rum, när m,an fin:ner att på tio år
har ,den sysselsatta befolknJin.gen i W,ales exemp!eJvis: ö·kats med 4 % :sam-

. tidigt som den sYlsselsatta bef.olkningen i sydölstra Englanid ökats med över
30 % ·och i 'sydvästra Englan,d och i Stor-Lo.nidon: med 25 a 30 %. Av aLla
de n·ya fö-retag, som t.illko'mmit under d'e sista två åren, beräknas unge
fär hälften vara lokaliserade till Stor-London. Här -har sålunda ,skett en
radikal omvälvninig i En!glands hela industriella liv, varigenom viss,a
områden .1ämn·ats kvar ,s:om industrieLla slumkvarter.

Man fråga,r sig o:sö'kt, vad som i detta f~all skall kunna görflAs. Ja, n,atur
ligtvis k'an man tän!ka sig att ·man låter saken ·h,a sin gån:g och hop'pas
på att det så !Småningom ,skall ske en urtapp,nin.g från des\sa områden på
så Is·ätt, .att ,den arbetsfö'ra och mest initiativrika befolknin·gen ger sig i
väg. DJenna urtappning har fö'rdröjts - j.ag skall genast säga det fÖJr att
icke få en an.mä.rkning på den p,unkten - ,avarbetslölshetsunderstöden,
som ha me,dfört ·att man icke tvingats· att sök·a sig ifrån de.slsa områden
i stö,rre utsträck.nin,g. Jag tror emel1erti,d, att även ,Q·m man icke haft
någr,a a:ftbetslölsihetsunders.töd, hade desIsa distrikt icke blivit utrymda.
Det finns alltför myoken trö·ghet i omflyttningen f'ör at.t denn:a skall
i ,stö,rre grad påverkas av den omstän1digheten, om man har eller icke h,ar
understöd.

En av de rapp:ortörer ,som undersökt saken --:--: en kon,servativ rege
rin1gisledamot - har :satt fingret på den ö'mma pun.kterr, när h.an ställer
frågan: kan man icke tänka si.g, .att man i istället ,för ,en o·mflyttning av
arbetskraften, som alltid måste medföJra svårigheter, fö'mö'ker få till
istånd en förflyt,tning av industrien, d. v. s. err planhllsh.åll'ning i fråga
om industrien;s lokatliserin'g~ Han ställer up,p problemet utan att åt.min
stone i det referat s'om jag läst gå närmalre in på saken. J!ag skulle fö~r

min del vilja tillägga, att detta är så mycket ·mera motiverat, som man
här !har att gö'ra med en kumulativ p,roceSISI

• Ett ,distrikt, där inJdus,trien
hörjar 19å tillbak·a och dä.r arbetslö,g:heten ökas, :blir 'alltid ett distrikt
me·d :stigan,de .s.k.atteroch .med fö·rsämrad ,marknad för de'n 10kalaJ indu
strien, ,som söker sig därif-rån t.ill -de mera exp,an'Siva områdena. D-etta
i sin tur ökar ytterligare .arbetslösheten·, :ste.g:var .skatterna oeh fÖirsäm
rar markn.aden än·nu ,mera.. På orter där närin·gslivet exp'anderar får
man en kumulativ process i andra riktnin\gen.

Genom en planhu,shållning i så måtto, att ,det offentliga inigrepe genom
sk.a,tteutjämn-ing ·0. dyl. för att icke så 'stor del av .~rbetslölshet,g·bördan
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\Skulle k·amma att vila på de en,s·kilda ko:mmunerna -och även vtdto:g andra
åt.gärder .för ·att påverka lokaliseringen av industrien~ iSlo·m då det gäller
nya företa.g icke :allti,d är enhart ek,onomiskt lnotive~ad utanlofta en till
fällighet eller en .modesak, iskulle man: kunna h·ejda en Isådan utveckling
och föreby.g'ga uppkomsten ·av dylika indust.riella slumkvarter, vilka
givetvis innebära förlust både avmänn'i.skokra.ft oeh ka,pitalvärdenl• Det
är dyr,bart att fly,tta en befolknin.g, som ,går upp .till ,ett p·ar 100.000 per
8o,n~er, om man räkn'ar icke blott de arhetslösa utan även deras f,amiljer,
därför att man mäste ju Ibygg,an.ya hu,s, ny,a skolor och ny-a s,am,hällen
inom .de expanderande områdena, ,och ·detta 'h.ar ,maIl! redan till godo in,om
de förutvaran,de industridistrikten.

Rä.r ha vi ty,dli.gen ett område, där man enligt gammal .tradition borde
säga, att »för allt i världen vidtag -inga åt,gärder, 180m hiwdra ,arbets
kraftens rörlighet», men där man likväl har anlednin-g att sätta många
frågetecken för ·en ,dylik politik. Skall .allts,å a~betskraften vara noma
dis'erande, eller kan m:an tän'ka sig en -dirigering av industriens lokali
serin'g från ·det allmä.nna~s sj.da~ Det.ta är ett specialproblem på p,lanhus
hållnin.gens område men ett pirohlem av Istor ,aktualitet som även k.an h,a
betydelse fö,r vårt land, om också i betydligt ,mindre skala, men som i
E:n:gland p'å grun,dav den ek'onomLska utvecklingen tagit mycket stora
prop,ort'ioner och fått mycket allvarliga kon:sekvenser.

Utan att ingå på någon diskulssion' med p,rofessor Heckslcher om de
kurv,or han ,de:monst-rera.t och nID kon:junkturvecklingen .och dess ors-aker
skulle jag till ,sist end,ast vilja säg-a, att det vore i ,hög grad önskligt.,
om de djupt liggande orsaker Isom han anför såsiom f'ö,rklarin.g till kon
junkturutvecklingen någon gån'g kunde- t.agas upp ur ,djup:et, så att .man
finge se vilka de -äro och kunde få dem definie'~ade.

Professor Bil Ohlin: Ja.g h.a,de hopp·a,ts, -att ja,g 'icke skulle ;behöv·a ta,ga
u,pipmärks.a.mheten i an-sp·råk, 'men' det gick, som jag näs,tan hade -befarat,
att jag icke kunde motstå frestelsen att yt:tr;a mig efter professor Heck
sehers inlednings,anföran,de. Ja.g Iskall emelleLtid försöka a,tt icke vara
särs:kilt polemisk. E·n del ·av p,rofess'or Myrdal:s mera temperamentsfulla
3Tttranden sio,do ioke i något intimare samband med hans argumenterin·g.
Detsamma gäller dels profesls,or Heckschers inledningso~doch dels hans
senare up!prepiade, ieke närmare motive:r.ade .allmänna förebråelser mot
några icke n äm·n,da n,ation:alekonomer. Detta kun·de ju icke heller vara
till nytta för hans res·onemang och ja,g kunde ej underlåt.a att fråga mig
v·ad Is·om föranledde hon'om till detsam.m·a. Förmodligen tyckte han, att
det i inledningen till en sådan diskussion ,som -denna kunde vw:r.abra med
något, som sa,tte liv i ,s·tridshin:gstarna. De.t h8Jde ty,dligen avsedd effekt
på p,rofesls·or Myrdal.

Jag Iskall isom slagt försöka att icke vara särskilt polemisk. Av hän:syn
till den begränsade tiden sk'a}l Jag icke heller gå närmare in piå pDofess-or
Hecroschers kurv·or. Det skulle behöv~s en hel kväll för att få dem disku
terade o:vdentltgt. När p·rofeslsor He-cks,cher menar, att olisaken till att
den iSvenska produktionskury,an bö,rjade stiga år 1932 skulle ha varit, att
konjun:k·turerna då började förbättra,s, ,så är det enligt min mening ett
missta-g. Vi h3.Jde nämligen en mycket svår arbetskonflikt på :sommaren
1932, Is-om förklarar -bo.tt.enläget vid denna tidpunkt. När aEbet,et åter kO'm



igång steg natu.rligtvis produktionen utan att ,detta innebar ett omslag i
konjunkturtendensen i va.nlig mening. GÖ'r man en det.aljundersökning
av det svenska näringslivets utveckling under senare .år och försöker
bilda 'sig ett common sense omdöme om vad som skett, tror jag mani icke
kan komma if'rån ,den slutsatsen, ;att konju.nk,t.urfö·TIsämringen med en
viss stagnation mot tSilutet av 193·2 forts,atte ända till v·åren 1933. Gen·om
att fullfölja detta, skulle man kunn.a visa, att p':r.of"essor Heckschers argu
mentering rörande den ekonomiska politiken i Sverige och andra länJder
alls icke håller, men jag nöjer mig m:ed ·de,t sagda:, .då tiden ju är be
gränsad.

För att återgå till det mera allmänna p,ro-blemet som här diskuteras
- j.ag delar p,rofessor Myr:dalJs .menin.g, att det vore me:r.a frukthart att
fÖ'l'Isöka komma ned till de konkreta a.spekterna - vill jag understryka
att ·ordet plan!hushållning är olyckligt och m·ycket olyckligare än oI'!det
rationaliserin.g, ty a.ll hushållninig ·måste v.ara plan·hushållning. M·ä.nni
skorn,8J försöka väl .a;lltid hushålla :med tanke på framtiden. De försöka
icke .att h,andla så idu:mt som möjli,gi utan efter en mer eller mindre ·be
stämd plan. Någon engels,k eller amerikanlsk biolog h·ar sagt, att »man is
a planning an-imal», oeh jag tror det är riktigt. Folk fÖT,söker nio.g i all
mänhet plane~a för framtiden.

Vad professor Heckscher egentligen vill åJt med sin kritik tror ja.g icke
så mycket är, ,om man skall p,lanera för fr;amtiden eller ej, ty det gör
varje .affärsman, såvitt jag vet, utan det är, om mani skall ha en· »econo
mie dirigee» eller en »economie lihre». O;m man skall diskutera fr;ågan·
om en dirtger;ad hushållnin·g eller en hush.ållning, !som är meraoheroende
-av central dirigering och i stället reglerad genom beslut av mån.ga olika.
sID·å enheter, så torde det vara självklart, .altt det här gäller ett organ1sa
tionsp,roblem, var,S' lösning i olika fiall måste hero på d:e speciella fÖ'rut
sättningarna. Redan a priori kan man säga sig, .att exempelvis ur syn
punkten ·av stö:vst.a möjliga n,ationalinkomst eller hö:~stamöjliga levnads
standard, kan lö,snin:gen icke v.ara dens·amma århundrade efter år
hund~ade.

För det fö~sta är ,det o:figanisations·p;roblem, som man ha~r att lösa, icke
ett en:da utan en hel :r.ad av problem. Den ek·onomiB,ka verk,sBJmheten har
utomoJ:dentligt -många skif-tanide as,pekter. POlstverket och en sp·ecerihan
del representeJja ju full,ständigt olik,a typer av ekonomisk verksamhet.
Varför :skulle det vara naturligt ·att or:dna postverket och sv·ecerihan·deln
efter precis salmma program' Det är väl näJjmast slannolikt, at.t de g,k,ola
ordnas ·på olika s-ätt.

För det andra .gäll,er det icke. blott olik·a uip,p,gifter i och för sig, utan
yttre förutsättningarna växla också. Prof'essor Heckscher prestera;de
härvidlag en: mycket klargörande an.alys, som jag för min del i likhet
med professor My:r.dal i .allo vill underskriva, då ·han! framhöll, att de
förutsättningar, som gjor:de, att den liberala konstruktionen var den
naturliga samhälls'for;men p'å 1800-talet, sedan des·s undergått en avse
vä~d förän,drin,g. J ag skulle kun·n·a tillägga en del rsaker, men det är o.nö
dig,t att taga upp tilden därmed. Exempelvis, h'ar det fasta kapitalets allit
istörre betydelse medfö,rt en tendens att i vissa lägen sälj,a till priser s'om
ligga långt under de genomsnittliga produktionskostnaderna, ja, ända
nere vi,d de rö:r.liga o:mkostniadern,BAs nivå. Detta ökar. behovet av kon-
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kurrensre:gleraIide överenskommelse. Det finns flera andra slaker, som
man här skulle kunna vidrö,ra, men professor Hecksche:r.s karakteristik
föreföll mig i :stort s'ett tillfredsställande.

Om ,det nu är s,å, att förut,sä,ttnin·garna för lösningen' av vårt sam!hålle
liga organi,s,atio.nsp'roiblem ha fö'rändrat sig genom des,8a jätteföretag,
genom folkmängden's ·minska;de tillväxthastighet, genom den sociala P'SY
kologien,s förändringar och gen:o·m de tekniska fra:IDstegen och ,allt detta,
så skulle jag vilja ,g,tälla den f~ågan: är det icke då också san"nolikt, att
v'i böra an'passa vår organ:isatoriska apparrat e.fter dessa n:ya förutsätt
ningar? Är det icke a priori s-annolikt, 'O'ID man' anlä,gger -en' smula biolo
giska Isynpunkter p'å 'saken', att det kräves en fortskridande anp,as,snin,g~

Är det icke sannolikt, att vi icke län.gre kunna reda OiSS med ,den ,k'on
struktion, Isom p(l)ss,ade för 1800-ltalet ·och som för övrigt aldrig var någon
ren li:beral ;koIlJstruktion'~ S,om profHss;or Heckscher sj.älv vid .andr.a till
fällen fram'h'ållit, f.annls det även mycket av ,antiliberala inslag i ,denna
hushållning. Är' det emellertid icke sannolikt, att Jdenna 180o-talskon
st.ruktion icke längre passar, utlan att det krä~s en viss modifik.ation, en
gradvis skeende- förändring~

Låt mig säga, ,att på ,denl frågan ·ha närin,g,slivets, egna ·män för sin del
redan svarat ett klart ja. På de områden, där ,de handh,a organisationen,
h.a de genomf'ö,rt en revolution. D'et finns väl knapP'3;st en inldustri, som i
da,g Iskötes på ett sätt, som ens likn·ar den .metod, s,om man använde fö·r
50 år sedan. Vi ha mycket mera karteller, tru·ster, sammansluinin:gar, ge
mensamma in,kö,p" m,arknadsanaly,s, mycket mer av fö·rhandsberäknin.gar
över u.tvecklin'gen för .de närmaJste åren ·och månaderna. Detta ~ha nä
rings,livets mån gjort, därför att ,de fö,r ,sin del icke frågat efter något
allinänt p,ro'gram och icke ,ha frågat sig, -om de skulle ·handla liberalt eller
pI.anhushållningsmå'ssigt, utan i stället ha unders,ök.t vald som kunde vara
praktiskt.

Vill man alltså bedö,ma des-sa organis,ation'spro:blem, tror Jag, att man
får lov att göra det på ,det .sätt.et - däri är jag fullt ense ;IDed ·p'rofe'ssor
Myrdal - att m.an stiger n'ed från de olympiska höjdern-a, där man dis
kuterar allmänna oc.h vaga p'ririciper, och tar upp dettå :stora mångskif
ta.nde organisations,problem, :som sönderfaller i en rad av olik!a särplro
blem, fÖlr att !behan·dla varje del för sig, givetvis med beaktan,de av de~als

inre s,am,manhang.
Om jag nu öve,rgår till att tala om ,den ,del av ,det sto~a piroblemkom

plexet som gäller de offentliga »in,grlp'an'denas» art och· omfattning,
d. v. s. oden offentliga hushållnin,gens -organisation, så vill jag un.der
stryka,' att det till sin -natur ·delvis är mycket lik,artat ,det privata nä
rinlgslivets organisationsproblem. Fö'r den offentligia organisation!en
finns de.t en hel r:aJd arv olika former, s'om äro lämpade var och en: fö,r
ösin upp'gift. Det är vilseledande att på dem' alla sätta ,den tämligen
meningslös.a p,lanhushållnin:ggk.lichen.

Vi möta i den offentliga ,huS'hållningen fÖ'r det föns,ta det förhållanidet,
at.t stat och kommun själv'a bedriva affärsverksamhet. Staten eller koin
mUl1e.ri har 'genom sina tjänste-män och an,ställda den exekutiva m·akten
i sina händer. ·Såsom exempel ·k,a,n jag n'äm'na postverket, tohakismonopo
letoch en rad kommunala aff;är,sföret.ag. Att man lag,t sig till med ,dylik
·affärsverksamhet beror fö·rmodligen därpå, att man funn'tt det vara
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p:r.a;kti,skt ,att ordna saken inom vissa o:mrå,den på detta sätt och icke
därför att man me,n,a,t, att man så sm,åningo·m skall övertaga verksam
heten även' på alla andra områden.

Seda.n ha vi ett annat !Silag av .offentliga ingrip'a,nden, Isom fÖirefalla
mig vara väsen,sskilda från d-e förenrämnda. Det är sådana ingripan
den, Isom man i brist på bä1ttre ,benämnin·g - j,ag medger att den
är dålig - skulle kunna kialla för »ra,mhushållnin'g'». Det oii'enilig,a för
söker f:r.amfö·r allt ;genoID lagstiftning men också på -andra vägar draga
upp en ram, inom vilken seda.n priva,ta a.ffäIismän oO'h fö,retag få l'ov att
i Istort sett sköta sig lsjälva. Av ,denn'a karak,tär är trots allt vår nuvaran
de jo:r.dbruk'spolitik. Staten har ju icke övertagit mera; jordbruk nu än
förr, u,tan har enda;st dragit Uip:p en visls ram, inom vilken j,o:vd:brukarna
få ,göra vad de vilja. Vår jo:rdbruksp.olitikär improviserad och tämligen
'bris1tfällig, ,men den ,har enligt min mening viss,a mycket förtjänstfulla
d:r.ag. Staten har försöIGt draga UPP' en ram, 'men har låtit ,det IS. k. p'ri
vata initiativet verka någorlund,a ohämrrnat ino:m densamma. Mun m!åste
med.ge, ,att ,det är i 'alla fall en annlani sorts verksamihet än att skö;ta po!st
väsendet.

Vid.are ha vi ett tredje iSlag av ingrip'anden, s,om k,anske i någon mån
äro besläktade med det andra, nämligen den kontrolleramx1e verksam
hetew. Dit höra t. ex. sto~a delar av den s,ocial:a ,politiken:, rSom vi egent
ligen !alles.amm'ans äro överenls om. D'en hlar k'araktär ,aven kontroll, Is·om
skall hindra; att missbruk förekomma. J,ag kan! ju sås~om exe,mpel 'taga
vår fabriklsinspektion och monopol1agistiftnin,g. I :8verige ha vi icke -så
mycket härav som i många an,dra länder, där ö;vervakanJdet .av närings.
livet tillt.agit efter ,kriget. Gen'om u'p'pkom'Sten av srto]}a .och mäktiga p,ri
vat,a o~ganisation'er hav,a möjligheterna till missbruk ökats, 'mi,sshruk
som kunna skada stora iskar:or männi,sk,or. Det är därför b.ara ett ut
tryck för en natuJjlig anpassnin,g ,av organisationen efter något v,arie
rande fÖ'rutsätt.ningar, att 'Stats;makterna funnit nödvändigt upprä.tt.a
vissa 'organ fö,r ·ombesörjande av denna kontrQllerand'e verklsamhet. D'ä,ri
ligger emellertid icke alLs, ,at.t staten sk,al1 kont.:r.ollera alliin,g och till
sätta en ö,ver:kontrollö'r för varje iaffärsföretag. Man ,h'ar blott för vissa
speciella up,p!gifter fu,nnit ,det 'varap,raktiskt 'att utöva en viss kon1trol
leran,de verksamhet.

:Slut.Iigen hia vi en fjärde typ a.v ingripIaniden' i närin,gslivet, nämligen
den .s. k. konjunkturpolitiken. Med nuvarau,de tekniJska och ek,onomiska
förutiSättninga'r kommer näringislivet då och då in i vålds,a,mma ,depres
sionsperioder. Des,sa ,konjunkturväxlingar kräva !allehanda åtgärder i
utjämn,ande syfte, ·bl. a. enligt allas 'mening från centralbankens sida.

Jag vill här inom p,arentes inskjuta, att j.ag tycker det lär ,litet fÖlr
mycket hegärt, att Roosevelt lskulle i enhasltig vän;dning p:å 18 mån'ader
kun:na klara av ,de oerhörda icke blo,tt ekon'om'iska ut.an även sociala
prohlem, SOlID u,pps-todo gen'om den exempel:lö,st hår,da de'preslsion,en. Vi.s
serligen h,ar man gjort månlga dumheter i Am,erika ur konjunktursyn
p,un'kt - framför allt för.därvade ,man i v,åras genom forts.att kostnads
höjning en hel del av vlad ma,n förut uppnått, varför omdö,met o'm 'politi
ken nu måste bli mindre gynnsamt än i vintras. Det :bör dook ,dä'rvi.dlag
ej glömmas, att de, .som sköta konjunkturpolitiken, ·m'ålsie taga hä.nsyn
till en polit.isk fÖ'liSamIing, klon1gressen, som därför att det oreglerade
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sy,stemet - affär,slivets »självläkedom» - bragt landet ,n,ed i avgrunde·n,
sä.kerligen skulle ·ha vidtagit ännu T,adikalare åtgärider, om Roosevelt
icke själv gjort något radikalt.

Konjunkturp,olitiken utgår hl.a. från det f,aktu.m, att det ho:s det oreg
lerade privata näringslivet finn3As vissa tendenser, SlOm medföra, att när
man k·ommit in i en depress,ion:, blir ,den värre, d. v. .8. depression'en h,ar
någon slags ,självinflamme:r.ande egenskap. Jag skulle i ,detta samman,
h,ang vilj,a erin-ra direktö'r Rau,sing däroID, ·att när ,det ser ut, som om
det skulle bli sämre tider, 'så kommer både ·hanoch alla an/dra fö,rstån
digaaffär,s.män att min,ska sin produktio.n, varigenom de i Isin tur öka
arbetslö!s,heten. D'e låta bli att köp/a, ·därför att de vänta, att p!riserna
sk,ola bli lägre o. s. v. När alla förstån,diga a,ffäIismän han:dla 'på ,samma
sätt, få vi p,å detta Isätt en intensifieraJd depression', trots att både direk
tör Rausin,g och många andra aff,ä:r.slmän veta, ,a,tt om mian kunde undgå,
att alla reagerade p'å samma sätt, skulle vi få en jämn:are !belastnings
kurva. Det vo:r.e emellertid ur direktör Rallls:inlgs egen synpu.n:kt galet att
handla p,å ,annat sätt och up,pofira sitt väl·och ve för en tämli.gen p·rO'ble
matisk fÖ'~del fÖT landet.

I ,detta läge finns de.t vissa möjligheter för statsmakterna och kommu
nerna att vidtaga förebyggan,de åtgär,der~ De säga sig, att vi ,ha ju en
hundraårig erf,arenhet av att efter en depiression kommer en ny uP,p,gån,g,
och därför s,kola vi i ,de·p,ressions,tider fömöka hålla ,efterfråg,an up,pe
genom fÖ1retag, som äro n'ågorlun.da nyttiga och Isom, i ,den mån man kan
fÖirutse framtiden, kun'na anses rimliga. Det råder n'o,g in.gen tvekan om,
det vill jag :säga till pJ'lofessorHeckischer, att teoretiskt finnis det verk
ligen möjligheter att motivera en siåd.an politik såsom mera Tlationell än
att bara låta det th·ela gå som det går. Den Isvårigh'etman möter är, när
ett sådant p'rogram skall realis,eralS i praktiken, men hålla vi OSIS till det
principiella planet, har dets.am,ma ett otvetydigt företräde. Pås,tår någon,
att det är ,omö·jligi ip,raktiken, så få vi ,diskut.era saken i detalj och se
ef,ter vilka möjli,gheter vi ha latt i fö'rtid by.gga vägar och Iskolhus o. dyl.,
om staten· kan låna un,der ,dåliga tider utan att riksda,~g.männensmoral
,blir s·å fördärvad, att de ,sedan alltid vilja låna o. s. v.

Min slutsa,ts lav desIsa olika ty,per av ·offentliga ingrip1an,den i nfJ-rin;gis.
livet - en slutsat,s 8,om stöidjes av Viad man vet .am det pirivata närin,gs
livet, som blir mer och mer organis,er,at ·men använder olika organisa
tion på olika punkter - blir följan,de: Det förefaller mig 'avgörande
sannolikt, för att icke sågia siäkert, att man icke kan tänka ISIg, att vi
!SkoLa välja en av ,dessa ,typer 'och säga., att den 'S'kola vi ha. D'ärför är
det ett rent miss·fö,:r.stånd rörande problemets karaktär, när 'man so·m
direktör Rau,sing och andra kräver ett klart och enkelt pro.g~aml. Det
förefaller mig mer/a sannolikt, att vi måste tänka oss en ·kombin,ation av
olika in,gripan,den - såsom vi för övrigt ,alltid haft - och ett v,aI'!S karak
t·är v,arierar efter behovet. NaturligtviJs bör !S'å myck'et som mö,jli,gt av
det in,dividuella initiativet utnyttjas, men det finns dock o.mråden, där
fördelarna aven fast organis,ation, s'om sp.arar en mass,a k·onkurre-ns
omko:stn,3Jde-r - tänk till exempel på telef·onrö,rels,en - ä'ro så Istora, at.t
,man med fö:r.del kan ,använda ett monopolisti,skt sY1stem. I an·dra fall
kunna .de individuella initiativen va.ra så nödv.än-rliga, att ma.n måste
finna sig i att ha dessa konkurrenskostnader, som förefalla överflödiga
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men so:m icke äro det, därför att de -ge e-nda möjligheten att få ohindrat
individuellt initiativ.

De faror, som en· sådan kombinerad konstruktion kanl föra med sig,
äro betyd:ande. Alla f·ormer erbjuda risker och ,allt k.an miss!hrukas.
Naturligitvis har ·professor Hecksoher rätt däruti, at.t det under ·den vär
,sta depTessionen funnits en vLss tende-ns att undvikta ,allt, som ,s.kulle
spara arbetskraft, ·men jag tycker icke, att samma påstående är riktigt
beträff,ande 1920-talet, då man verkli.gen rationaliserade här i Sverige i
oerhört hög grad. Fö·r övri,gt kan man väl hoplp'as, att folk ,så s·månin:g- .
om sk.all lära ISig inse, att ·det :måste ration:alisera:s, även! om därigenom
tillfällig arbetslölshet skapas. Det finns emellertid Istörre utsikt att få
lov att rationalise:r.a, i den m,ån samhället genom f'örnuftiga·lsoci.arla an
o~dningar ger d·e människor, Boom genom ration·aliserin.genbli mer eller
mindre tillf.älligi arbetslös'a, en viss tryggad minimistanda:r.d och icke
behandlar .dem, ;som man ,gjorde ip,å 1800-t.alet, d. v. s. låter dem svälta
·och dö, ifall icke privata taga h!and om och hjälp,a ,dem. Sås'om p·rofessor
Myrdal också framhöll, ha just ·en .hel del statliga organ visat, att de
kunna :rationalise~a ganska genomgrip!ande, så att det är icke a p,ri.ori
sagt, att ·de offentliga monop'olen skulle rationalisera mindre än en: del
kon:kurreran.rle småfö'retag. I den mån man ger trygghet i visga hän
seenden - p,å ·det sättet k·ommer en rationell socialpolitik in i produk
tionsp.roblemet - får ·man en sådan kombination av organisatoriska ele
ment, att ,det kan ·anses 'beteckna en rimlig an'PaBsnin'g efter f'öru·ts·ätt
ningarnas förändringar.

Jag var mycket .tilltalad av prof·es,sor Heckschel"ls slätt att lä~ga upp
saken under ·den fö:rsta hälften av sitt föredrag, ty det gladde mig, att
just denn,a anpas,sningssyn,punkt därvid framhölls' mera ärr h.a.n gjort
vid tidigare tillfällen. ,Sedan föreföll det emellertid, ,som ·nID p,rofes,sor
Heck.scher tapp,ade bort detta, och i 'stället fö,r att unde~sök.a vilken an
passning som nu 'behövs - här behö,vs anp,aslsning, sade ·han dock 
öV'ergick han till att mål;a up·p en extrem .bild av någon: IsortS mYistisk
extrem ,tvång,shushällnin·g, 180m mig veterligen iokehar några ,anhängare
bland dem, som yttrat 'sig ·offentligt i ,detta land, och up'pvisade till iS'LSt,
att denna extrema .tvångshus.hållning erbjuder mycket stora nack
delar. Det ha:de dock varit m.era intressant, o·m den bil,d, .snm ,pro
fessor Hecklscher ritade up·p fö,r OSS', halde m·era liknat de p'~aktisikaalter
nativ som nu f'öreligga eller något s,om ligger inom sannolikhetens grän
ser för de nårmaste tio åren. D'et p·rincipiella lik:a väl som det praktiskt
politiska pr.oblemet i dag är icke innebö'rden aven diktaturregim, som
p,rofessor Heckscher m·ed förbluffande -djärvhet p'rofeterar att vi skola
hamn·a i - det ,s!kulle väl taga 50 ,år eller s,å - om 'man forts·ätter på
n'uvaran,de vägar. Vi kunna med fördel hålla oss. till de ,oJ"iganis'atioDJs
alternativ, som förefalla rimliga och någorlunda sannolika för det när
maste årtiondet eller ett p~ar.

Det var verkligen! synd, tycker jag, tatt vi icke fingo höra något om de
in·gripa.nden, som pirofessor Heckscher själv ville ha., ty det hade v,arit
av större intresse än att få höra vad han icke ville ha. Jag undrar, nm
icke hans fö~sta. ,polemiska inledningsord spelade honom ett .gp'~att, i det
de medverkade till att den polemisk,a andan plötsligt fick makt öve,r
honom och drev ut o·bjekt.iviteten. Jag är s.äker på att h,an likaväl som
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vi an,dra vilja ha en del soci.alpolitik, vill låta generaLdirektör Örne skörta
postverket o. s. v. Vi behö'va emellertid icke ba,ra de ingripanden, Is,om vi
redan ha, uta,n p,rofessor Heckscher tal.ade själv uttryckligen ,om nrya
in·gripanden därutöver. Här finnas verkligen en mängd intres,s'anta P'l"O

blem, och j.ag vill varmt tillstyrk.a fö-renin,gens ordförande ,0Gh styrel!se
a tt taga upp några specialp'ro:ble,m till behandling vid ,annat tillfälle, så
att vi få utsikter att ·höra pr,ofes,sor Heckschers positiva bidrag till dis
kussionen.

Sammal1fatt.ningsvts ,skulle j,ag vilja sägia, att givetvis behövs här en
anpassning av den ek'onomiska politiken ·och den organis.atoriska appa
raten, ,men vi behöva icke några enkla slagol~dsp;rO;gra.m.De p,aslsa ,k:an
ske för den politiska plattformen men icke för Nationalekonomiska för
enin,gen,. Vi hehöva an,grip·a ,denna svåra uPiJ·gift - att få p'raktisk,a lös
ningar på Ide olika punkterna - p,recis- p'å ls~mma ISlätt, som direktör
R,ausing angriper s.å·dana proble-m, när han organiser,ar up~p sitt eget
föret.ag. I motsats till professor Myvd.al undrar jag, ·om icke denna ,dis
kussion ändå kan göra en anin:g nytta så tillvlda, att ,den gö,r klart att vi
nu ha p1asserat slagondsstadiet i diskussionen, det stadium där frågeställ
ninigen ·är: för och mot planhu,s,hållnin,g~Vi .böra nu alla ha lärt OSIS inse,
att det gäLler att ko:mbinera olika element av fastare ,och lÖlsare organi
sation, av ·offentlig och privat organisation och mycket 'annat. Vi böra
alltså ha kommit ned till jorden efter principiella, delvis rätt vågade
utflykter, så att vi efter ,att ha re-dovisat våra värdepremisser kunna
d1sikutera ,dess,a mera g.peciella p,raktiska problem, .och kunna göra det
utan n,ågan annan förutfatt~d mening än att vi a p,riori böra misstro
alla enkla linjallö'sningar, vare .sig ,de ut.göra Manch,esterliberala eller
kommunistiska recept.

IGeneralldirektör A. Örne: Profes/sor Myrdal har 'beklagat, att plan'hu.s
hållningen upptagits till diskuss'ion i Nation:alekonomi'Ska förenin~gen,

och p,rofes.s:or Ohlin :har i viStS mån ins.tämtmed honom, om ocklså med
vLsls,a reservationer. - Atminstone fö,reföll ·p,rofessor Ohlin icke särkilt
entusiastisk för ,det behandl,ade ämn·et utan ville framfö~r allt h;a kon,kreta
problem att ·diskutera. - Fö'r min del kan jag icke p'å nJågot sätt in'
stämma i ,detta, vilket dock icke heror hara därpIå, att j.ag i föreningens
sty,relse varit med ·om att besluta, ·att detta ämne sk·ulle uppta,gas. Huru
dan är nämligen ,situa,tionen för n'ärvarande1 Jo, ,den är lsådan, att ,de.t
politisk'a livet allit .mera tar hand nm lölsningen av ekon'omis·ka problem,
·genom istat.smakterna och ,g,enom k·ommunerna. I ,den politik, /s'om dag
ligen föres" har o~det plan'hushåLlnin!g enligt ·min erfarenhet kommit
att spela en oerhört' stor roll. Är det då ett fel att taga upp saken till
hehan1dlin,g och up·pvisa slagordskaraktären av termen' planhu,s'hållning~
Diskussionen 'har ju också givit professor Ohlin anledning att här fra'ffi
lägga en klas.sifik.ation av de åtgärder, som st.aten har vidtagit, och
redan detta föreföll mig ganiska värdef'ullt :att ,ha fått, ty ,det är ju inte
alla, s·om läs1a .S,tockh.o.lmstidnin,gens ekonomisika ledan,de arti~lar.

P~ofeslsor Myrdal v·ar mycket ledsen över a.tt inledaren ej hade beha.nd
lat begreppet rationalisering på ett tillbörligt ,sått. Här fö,religger en
utomordentlig plarallell till vilken jag Istrax skall komma. FÖ1rst vill jag
bar:a säga, .att .den sak, som innefattws i ordet ration:a1isering, den realitet
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som ligger bakom den f.o'Ttgående effektivisering'en av fö,retagen, har
funnits i alla tider. Gud vet, om icke Adam ooh Eva i pa,radiset redan
funderade på förbättringar av de hjälpmedel, ,s·om de hade till sitt för
fogande. J,ag för min del uppfattade' icke p;ro,fess·or Heck,scher så, a:tt
han riktade sig mot den verks~mhet, s·om gå.r ut på att förbättra före
ta,gens effektivitet. Han vände sig tvärtom emot en tvån!;.shuS'hållnin'g,
just emedan den ,skull,e förhtndra ,dylika åt.gärder. Init.eheller jag h.ar
n;ågot em·ot förbättrin'g av fÖ1reitagen,s pres.t.ationsförm·åga. Hur v,ar det
emellerti,d unider ,den tid, då slagordet rationalisering var det e·n,da salig
görande~ Jo, min.a damer och herrar, det .gjordes då flera ,dumheter på
tv;å år än man fÖlrut hade gjort på tjugo. Ma,n io·g in en: massa projekt
ma'kare i n-äring,s.livet ·och lä:t dem husera och härja på det mest fruk
tanJsvärda sätt med r,esultat, at.t -omko:stna~derna växte utanl att effektivi
teten ökades i lS'amm'a mån·. Flera pIraktilska industrimän ha .sagt mig, .att
det var den Istö,rsta olycka, Is,om hänt dem, när de läto sig ·hänförals av
d·enn'a term, .som liksom satte något mystiskt bak·om Idet ·hela och gjo~de

till ett Islags religion ,det, Isom egentli.gen innehar mycket en·kla och p'rak
ti.ska och nat.u:r.lig.a åtgä:vder, i den mån! de vo:ro berättigade.

Varje årtionde h.ar ,sitt sIa.go.rd, 'och nu är p,lanhus'h,ållnin·gen ute och
går. Bästa beviset för att ,det ordet verkligen sP,elaren roll just nu är,
att när nlan yttrar sig fö'rklenligt om det, får man fruktansvärt ,med
o\T.ett i en del av ·preslsen. Nog behöver man· alltså göra allt vad som kan
göras för att ,sticka hål p:å ·den med mycket ,dåliga; gaser fyllda blåsa,
s'om går under ,n,amnet planhusihållnin·g. Ordet är nämligen, is.om jag
red·an B.agt, ett sådant !slagor;d, Isom inverkar på ·den; politiska verksam
heten i ,allra hÖ'gls,ta grad, och det är därför, som ·det enligt min: mentin'g
varit nödvändigt att t,aga up,p det till ,diskussion i denn'a fören~ng, som
ju skall ha till uppgift att .behandla ek·nno,misk.a :problem och även att
sticka hål på ,slago~d, ,som inverk·a ,oföT·delak.tigt på den ek,onomiska poli
tiken i lan.det.

P,å grund av ·den lån·gt framskridn.a tiden: måste j.ag hop,pa ö·ver ,åtskil
ligt av vad jag ,hade ämnat säga. Jag vill emellerti,d meddela, ,att jag
saknade ett ls.ärskilt betonan,de av vissa sidor av ,saken i inledarens före,..
drag, sidor som likväl i hög ,grad hör.a beak.ta1s.

En Isid·a är den, att en tvångshushållriin:g av det slag, 80·m nu går under
benämnin·gen 'plan:hush'ållning, mås,te med naturnödvändighet bli natio
nalistisk. Den måste iniskränk,als till åtgä:r;der in:o.m ·det egna landets
grä:n'ser. I stor utsträckning få dessa åtgä~der kaJ:akt.ären av hinde,r mot
det ekon'omiska byt.et. Jag vet icke, hur ,de, som ha uttalat .sina ,sy,mpatier
för en statligt dirigerad hu,s:hållnin'g, sk,ola komma ifrån detta p,ro:blem,
nämlige'n att det ekon·omistk.a .livet måste sluta vi,d den egn:a :statens grän'
ser enligt den p:raktiska verkli.ghet, som kommer tilllst.ån1d, då p1olitike:rna
få' h,ärja fritt en tid. Kan det verkligen v,ara möjligt ,att i längden ö·ver
huvud tag-et n:å fram till n!å~ot nyttigt på den vägen·~

Man har här i lan·det satt i g,ån.g utrednin'gar om möjligheterna att
inom lan,det p'ro'ducera en Idel ,S'aker, som vi förut ha importerat. Det är
naturligtvis icke meningen att denn,a p,roduktion sk.all baseras på eko
nomiskt hållbara ,grunder, ty ,då skulle den ju komma i g.ån·g :av :sig själv,
bara saken blivit p·åp·ekad, utan förutsättnin,gen niåJste vara un,derstöd
fl"ån Istatens Is.ida. För att hålla vår sto~a skara av export.arbetare vid liv
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m.åste vi emellertid exportera. ,Sk'ola vi efter hanld upphöira att importera
den ena varan ef!ter ,den an·dra, och får samma tendenE även framgent
råda, så komma vi till slut därhän, att ,större delen av importen kommer
att uplp,hö'ra, och hur skola vi d'å kun:na f01"ltsätta .med. v:år export~ Her
rarna ;ha kaDJs.ke icke observerat, ·att vi redan nu äro i färd' med att
skänka bort våra exportvarO'r. Vi få i Stt'or utsträckning fÖlr d,em ingen
ting ann:at änl räntelö,sa eller nästan räntelösa till~ndohav8Jnjdeni utlan
det, och desIsa tillg,ndohav:an1den äg3JS av sitaten, som icke vill och icke
ka.n göra något med dem. Skulle vi nu stän'ga av oss, .som åtskilliga
önsk,a, så fullstän1digt att icke ens några röds·pättor skulle få importeras
utan ,att imp,ortörern'a ibli utskrikna som on:da väsen', ja., då blir ju resul
tatet att alla iillgodo·havanden för den svenska ,exporten' k·omma ,att hamna
på rims.ban'kens konto hos främm,ande centralbanker och ,bankirer. I
län~den betyder ,detta just p,reeis, att vi ,sk,änka bort våra exportva:r:or.
Är det någon, som tror, att ,det län!ge ka.n fort.fara på Idet sättet~ Jag
förmo/dar in.gen natinn'alekon,om tror ,det och· h,ar icke hört n:ågon' häv;da
en dylik upp,f,attning, .men jag h.ar icke heller m·ärkt n'Agon .nationaleko
nom, s·om me.d tillräcklig energi tagit utimeddett.ap'räblem.ochsöktklar
göra fÖir allmänheten, att det 'inte i längden kan .gå .p'å det sättet. Över
huvud taget tycker ja.g, att en del n·ationalekon;omer - naturligtvis ingen
av de närvarande - har fått p,recLs vad de behöVlde ,av inled.aren, ty de
övers'ky.la alltid politikernas ,åtgärder, även o·m de äro 'aldrig så dumma
och aldrig s.åplanlö!sa, genom att säga till oss k.ritiker: »Vad ·skola vi
egentligen gö,ra i denn:a s-ituation~ Kom istället fram ·med positiva p~·o

gram! Det är ju bara negativ kritik ni komma med.» - D·äremot säga
·de ,aldrig: »Låt bli att vidtaga den: och den åtgärden, ty Iden .är oriktig,
den kommer att skada mera än den gagn:ar i det långa lop:pet». När veten
sk.aps·män skola lägga sig i det praktiska livet, höra; de enligt min enkla
uppfattning göra ·det grundligt och från vetenskap,Jiga lSy.npu·n·k:ter 
uta.n att lsn:eg.l.a åt ,det politis,ka ·hållet.

EfteIisom det var meddelat av ordf"ö,r·aniden, att jag hade. begärt or:det,
var det helt .n'aturligt, att någon av de talare, som fick o'TIdet fö/re mig,
skulle anföi~a postverket såsom ett ut.märkt ex,ampel på statlig tvån,gs
hushållning. J ag vill då framhåll,a, ,att fö'~st och främst är icke postver
ket tvån·gshushällning an:nat än till .den! del, som staten ha,r be,stämt dels
för att få post t.rans-porterad till och utdelad uppe i o:by~der, där ingen
k.an betala ,de verkliga kOlS,tn'wderUla härför, O'ch' deLs för att finansmini
stern årligen ,skall från pOlstverket få 17, 18 eller 19 miljon:er kronor till
budgeten. Om ·det statsföretag som heter postan fritt fin:ge bestämm.a
över sina taxor, s·kulle ,det icke förefin·nas någ,ot som heLst 'behov av ett
monopol. Postverket s,kulle ex,emp,elvis kunn'a sköta den lokala postverk
samheten i S·tockholm alldeles' utmärkt för en mycket rin'ga del av det
porto, som nu utkräves, och hade verket sedan rätt .att ta et.t väsentligt
högre porto än nu i utkaniern'a av landet, s'kulle det ,gå allideles fö,rträff
ligt att driva verkisamheten ut,an v.arje monopol. F'ö,r min ,del har jag
verkligen övervägt frågan, om j·ag, fö,r at.t slippa .att s.tändigt få denna
invändning riktald emot mig, icke bonde anhålla att få slip,pia if~ån post
monopolet, som ju för ö'vrigt bara omfattar slutn;a bre·v och brevkort 
icke tillslutn'a brev, ·korsband, p·aket och p'engar får var man sOlm bekant
låta ibeforfdra utan att fråga postverket om lov. Det är em,elleIiid· klart, att



PLANHUSHÅLLNING 189

utan hrev- och hrevko~t:smoIl!opolet iskulle det icke kunn.a bli så mån:ga
miljoner i överskott ,åt fInansministern', fastän nog skulle' verket även
då kunna åta Isig att förränta ,det kapital, ~om staten tillskjutit.

J ag skall emellertid nu icke skämta län'gre utan tala allvar. J,a.g har på
enn,ordisk nationalekonomisk kon.gress fram.hållit, att jag anser, att
statsdrift p'ass:ar ,aLldeles utmärkt i en del fall liksom ä.ven kommunal
drift, nämligen når det gäller att ti~lgod'Ose h,ela eller en överv.ägande
del av befolkningen '·me.d n1ågorlun,da likartade behov,s,artiklar eller tjän
ster. DHt möter icke den rin~aiste svårighet att ·gen'Om Is,amhället driva
verktSa,mheter som vatt.enledninigsverk, gasverk, postväsende och elektri
citet,sdistrjbution, men saken st.äller Isig på ett helt annat ISä.tt, när det
gäller sådana om·råden, 180m direktö,r Rallsin'g i sit.t anförande var inn'e
på. För min del .a,Dlser jag, att ~brev:befO'rdrani, tidnin~gsbefordran,p·aket
befordran och pennin;göv·erföring o. s. v. utmärkt väl kan skötas i det
offentligas regi, liIDsom a.tt en så·da!n sak s,om ·en kom,munal vattenledning
är oändligt överlä:gsen ,de UJsla hru.nn'ar, varu'r ma,n fOl"ldom öste. D'et är
icke fråga om den saken. På :dessa olmrooen, särskilt i fråga om p.ost,
telegraf och telefon, har Istaten som bek,ant icke heller ,använt några
tv·ån'gisåtgärder för att förhind'ra ·det naturliga utbytet ined fr,ämmande
länder. lnn'an världs.postföreniIllgen' kom till, såg postutbytet internatio
nellt sett ut ungefär 80m varumarknaden: .gör nu, men under intryck av
de liberala ideer, som ,nu äro ställda på .a.Viskrivninig, lyck,adas man få
staterna med p,å att 'skapa tdenn·a iniern'atio,ne.lla institution, ·och därmed
åtogo sig s.amtliga stater att obehindrat låt.a ,alliBAs post ,paJs1s,era sin:a om
råden mot en ringa avgift samt att uta.n ersätt.ning ta e·mot till s'ina egna
medborgare från andra länder adresserade hrevfö'IiSändel,ser och behanIdla
dem på samma sätt 80m de av landets egn'amedborgare aViSän·da inrikes-
fö~sände1serna. .

Om professor Ohlin och p:rofess-or Myrdal vilja uppställa som ett ideal,
att statern;a sk·ola ordna varu.utbytet på Isamma sät.t, så att ,det är k'on
su·menterna, s,om få avgöra~ om de vilja ha en vara eller icke, och ,så att
staterna göra allt fÖ'r att p,å billiga~ste sätt få fram ,de åstun1dade v,arorna
till konsumenterna, varhel1st dessa än bo i världen:, j,a då s:kall jag piå det
allra livligaste ansluta ,mig t.ill dem', ,det k·an jag fö,rsäkra. Det är emel
lertid just nu raka motsatsen, som m·an: i verkligheten gö·r, och Jdärför få
herrarna ursäkta mig, att j.ag icke s.tår på samma linje som de.

Och så kom'mer jag till ytterligare en k·ompletterin·g av inledarens
anförande. Han underströk enligt min tanke icke tillräckligt kraftigt
vilken roll handeln ·har !sp'elat i den utvecklin:g!J som ·han: iskildra'de.
Enligt min mening bet.yder Idet absolut in·genting, om iS,taten eller en
skilda bedriva en viss produktiv verksamhet. Att p'roduce~a ha vi lärt
OSIS unider tidernas lopp, och vi kunna n'o,g tillv;erka n'ästan allting i hur
stora kvantiteter som heLst, vare sig staten: eller enskil,da sköta produk
tionsapparat.en. Men ,att sk,apa avsätt.nin:g för ,de fr3Jmbragta varumäng
derna är Isvårt. Ingen ann:an än handeln kan :skaffa fram efterfrågan.
H.an:delns upp,gift är, i kollektiv eller eruskild form, .att leta reda på varje
aktuellt och potentiellt k'Onsumtiolllsbehov och ordnia om, ,att det blir
tillfredsställt. En dylik verksamhet kunna staterna aldrig utföra. Det är
end3Jst enskilda lsammanslutningar ·av konsumenter och enskil,d han,del,
som ,kunn'a utf'öra ,denna fin·bear:betning av markna,den. Vi kunna icke
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gärna tän,ka ·oss att :svenska !Staten skulle sätta upp ,statliga distribu
ti-on,sorgan i alla de län:der, ,där vi sälja våra varor. Det är otänk·bart
red.an .av d,en .anledningen, att resp. länders egna eniskiI:da handlare eller
- i Rysslanid - ,statsm·onopolen komma att ,sörja för .att en s,ådan verk
samhet icke får fortsätta. Om herrar p'lan'hushållare kunna klara det
problem jag n·u har .antytt, så sk.all jag ,börj.a ge mig, ,men :hur vilj,a ni
egentligen lÖiS'aJ det problemet~ Hur vilja ni ,skaffa alla ,de människor i
vär:1den, s,o·m äro ·svältfö,dda, illa kladda, ,s·om ha usla :bostäder, de mate
riella nyttigheter, 'Som de behöv.a~ Det .är något, som jag men,ar, .att ingen
aninan än handeln kan klara, och det är !därfö:r ja.g måste yrka p·å frihet
för handeln till des.s de, som äro motståndare till handelsfriheten kun·na
uppvisa något sätt att komma förbi Iden.

Profes,s,or Eli Heckscher: Av häns·yn till tiden' måste j.ag tyv.ärr avs!tå
från detaljkritik av de före~ående anförandena. Närmast i anslutning
till vad generaldirektör Örne yttrade :må säg~s:, att jag ·befarade, att mitt
föredra.g 'skulle bli långt nog ån·då och att iag därför strök vaid jag fak..
tiskt visste att han Iskulle kommR .att säga. F'ör öv.rigt sk.all jag närmast
svara p~ofe's.sor Myrdal och äv·en i .niågon ,mån p,rofessor O'hlin, d.ärför
att vad de yttra,de förefö,llmi'g vara det centrala i -denna diskulstsion·.

FÖ1rst ·och främst måste jag i anledning av profeSi8-or Myrdals inled
nin,~sord säga, ,att vi icke låta o,ss 'berövals den:na 'p.lattform att tala. Vi
vilj.a icke tvinga,s att begränsa OSiS till sådana ämn1en, s·om p,assa per
soner med en uppfattning motsatt vår. Det finns så få ställen här i lan
det, ·där man nu kan ·diskutera uta.n att med rätt eller orätt betecknias
s,åsom reprelsentant fö'r ett eller annat intres,se, ifall man gör gällande
andra synpunikter än dem BOom för närvarande äro härskande icke blott
i rik,sdagen utan även i en hel ·del andra kretsar. ·Så länge jag har med
denna fö·renin·g att göra, k·ommer jag att säga, att vi behöva diskutera
även p,rincipiella frågor, vilket in,galun·da utesluter disk·uSision· också av
de icke p,rincipiella. Här gäller d.et att taga ståndpunkt till hur man ser
de ekon·omiska förhållan;dena och den ekonomisk,a utvecklin:gen. Pro
fessor Myrd.al, som ju är mycket intresserad av psykologiska moment,
är förmofdligen icke obekant med att människ'ors allmän·na inställnin:g
i hög gr8.Jd påverkar deras ståndpu.nkt även i specialfrågor.

Diet förefaller mig viidare som en' alltfö'r oskyldig syn p'å utvecklingen,
att vi bara skola Ise på detaljerna ·och bedö,ma varje särskilld fråga fö·r
,sig. Ifall m'an går igenom vald som skett under de ·sen:a:ste åren, kan 'ma'n
ej et.t ö'gonblick betvivla i v-ilk·en riktning det hela går eller p'åst.å att det
verkligen har skett en avvägnin,g från rall till f.all av fritt initiat.iv
kontra statsmon1o'p'01, utan pres,umtion emot det fria initiativet. Det är
då ock!så fullt berättigat att uniderkänn1a detta prin'cipiella uniderlag.

Det 'Var en överraskning att mina mot,ståndare icke grepo nässlorn.a
med litet kraftigarehän'der, utan väjde u.nd·an för d:e principiella ,dis·
ku,s,sionerna. För att ·bara tag~a ett end,a; faLl uppto.g professor Myrdal
mitt exempel med byggnadsarbetarna, men ,s,edan gjo:r.de han h,al:t. Han
sade icke ett O'rd om ·hur arbetslönen slk.all regleras i ett tvångshushål
lande Isamhålle. ]'in'ns det över huvud taget möjligheter för fri arbets
marknad, möjlighet för .arbet.a,rna latt p,åverka lönerna, möjligheter för
fria fackföreningar eller möjligheter för konsu.mentk.ooper.ation under
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en s,ädoan regi~ De,ssa frågo.r skulle ja.g vilja ha svar på från hans
sida, ty jag känner han,s allmänn·a ins:t.ällning i .arbetarfrågan'. Om
sv.aret skulle ligga i att ma,n vill bedö'ma all,t från fall till fall, låt
oss då ·diskutera Ryssland, ty där är ju ,allt detta verklighet. Där
ha vi icke något Is,om kom.mer ·om 50 år ,såsom professor Ohlin Is·ade. Vem
kun svära på att ·detta icke är en framtid.sbild äi\Toen fö,r oss, eller att icke
den ty!ska eller italieniska regimen k.an bli det~ Om vi icke få något
sådant under de närmaste 50 ,åren·, få vi det al,drig, men - vill jag till
lägga - få vi det under de närma~ste åren, kanske vi ·sedan icke kun,na
bli ,av ID'ed d·et p,å 50 år. D'et är icke så att vi ,h:är ha att ,diskutera bara
akademiskt om ·den ena eller an:dra lösningen:, utan vi ha att ,dis·kutera i
vilken rikt.nin·g utvecklingen går, och om vi vilja att utvecklingen skall
fö-rlö:pa i denna riktning eller ej.

Dett.a ibely,ser ocks.å en ann:an 'sida av mina motsiån,dareJs argument. De
säga·, att vi haft att 'hrott8Js Imed aLlehanda svårigheter oc.h, att vi icke
kunna fO'rdra för mycket av de improviserade ingrip·anoden som gjorts.
J a, men alla sp.år leda i en och sam,ma riktning, och va:d s'om sker på
lång .sikt är lSam·mansatt av Idet Is{);m .sker p'å kort sikt. Vi kunn·a icke
:hålla på att göra allt mö·jligt på kort sikt för at:t sedan en vacker dag
ISäga, att nu skola vi i Istället arbeta på lång ,sikt, t.y vi ha då redan bu·n
dit framtiden genom vad vi gjort. At.t ,d·etta är riktigt kunna vi för
övrigt ,se redan nu. Den jordbrukspolitik so·m ·nu. ursäktas har f'örsatt
OSIS i en ,situation som vi icke ·nu. kun,na .komma ur, och dets!a;lm,ma gäller
även på alla mö·jliga andra områden. J ag skulle vilja erin'ra om ,det
gamla 'enge,lska ordsp'råket: »take eare of the pennies' and the pounds. will
take care of themselves». Vi kunna icke uTisäkta at.t vi .göra alla mö,jliga
dumheter med förhopip1n'ingen om att ur dem skall sti.ga fram en fågel
Fenix :som ick·e har något att göra med ·den kortt.ids:p'olitik som bedrives.

Ja-gvill dock icke .bestrida, att ,här haT s·kett en vis,s reträtt i åtskilliga
hän,seen,den från de föreg;ående talrurn:as ,s.ida. D;en !som .betvivlar det, kan
t. ex. jämfö,ra v:ad Isom nu ls,agts i deb.atten angående Roosevelt',s politik,
seda.n den visat sig mer eller :mindre omöjl;ig, med vaid Isom sades, i sam'ma
fråga vid ett tidigare tillfälle i denna förening. Profess·or OhliD! har
k·anske rätt i vad han sade om RO'OIsevelt och kon.grassen. Det visar, att
Roo,sev,elt kan-ske p'e~sonligen är uI'lSäktad, me,n det visar 'icke, att icke
hans politik varit upplåt väggarn'a, och det är hans .politik vi skola disku
tera, icke hon'Om själv. En reträtt tror jag s'om sagt i ;många· fall har
inträtt. ProfessO'r 1fyrdal sade, att den tv.ångshushåLlninlg l800m bedrivits
i m1ån:ga fall bedrivits av politici ,som minst av' allt velat ha en tvång,s
hushållnin·g. Jag ,skulle ·då vilja; hänvis-a honom till de anf'öran:den., s·om
finans·ministern och s'tatsministern ha hållit under Ide Isen·ast.e vecko'rna,
för att undersöka, hu!r ·det verkligen förhåller sig med ,den saken:. Det är
v,äl in'gen, .sade professor My:vdal, som har en ,s,adisttsk kärlek till tvånget.
Sadistisk .är ju ett fult ord, men att det finn:s f:olk Isom ha kärlek till
tvånget tror jag ·det icke ,kan råda minsta tvivelom'.

N,är p:rofessor MYDdal trO'r, att han icke är .anhän,gare aven ·mera cen
traltreglerad tvångsh'uS'hällning, skulle jag vilja råda :hono:m att se
något tillbaka på egna föregående ytt.r:anlden;. Han kan exempelvis se på
broschyrer :so.m han ·ooh jag gåvo ut på hö,sten 1931.angående övergången
till p,a,pperlS.myntfot. Han säger nu, att han var anhän'ga~re av denna
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övergån:g och fö,r begränsade ingripanden. I h·ans :skrift uppställdes emel
lertid en rad .a:nsp'råk på nödvändiga ingri:p.anden" därför att vi icke
iskulle kun.na red.a oss ,dem fÖTutan, men såvitt jag vet ,har man övervun
nit alla dessa svårigheter utan ingripa'nden. D·et visar alltför ty,dligt,
att ,det här fln'ns en presumtion för att ma.n vinner något just genom
att in'grip·a. Tag vidare t. ex. professor och fru J\tly,rda1s :sista bok, snm
helt och hållet är byg~d på förutsättningen, .att n'ativitetspro~blemetskall
lösas genom statl.iga tn'gripanden på alla möjliga om:r;åden. Han viLle ju
där i st.at.ens hand lägga större delen av kOlstn.aderna fö·r barnen, icke
blott för deras födelse utan långt f:r;am i tiden'. Jag betvivlar att .n:ågon
Isom icke p'å förhand är instälLd i denna riktning Iskulle kunna tro att
målet upp·nås på det sättet. H,är föreligger en allmän plsyk·ologisk in'ställ
nin.g i den riktningen, även om man i denna diskus,sion halr slagit till en
viss reträtt. J ag önskar livligt., att den'na reträtt måtte fortsättas, men
jag är icke så alldeles säker på att det blir fallet.

Faktiskt var jag mer ense med vad p:r.ofes:sor Ohlin Isade. D'et lS.kulle
visst vara av stort intresse att få en diskussion av ·olika ,slags ingripan
den" så att man kU'rude se v.ad Ide duga till, men~ om· vi för deJs,s,a detaljdis
kussioner offra den p.rincipiella inställningen, då offra vi det vä:r.defullare
fö,r ,det min,dre värdefulla. Man skall det ena göra och :det andra icke låta.

Mina kritici h.a rätt i att min framställning sakna:de detaljdiskussion
av vad som kan göras eller icke göralS. Det berodde p'å att jag icke hade
mer tid på mig.

Det för mig viktigaste var slutet på imitt in;lednln~sföredrag,S'om ha.nd
lade O;ll ·de verkningar den nuvara!nde tendensen kommer att få på om
råden som i mina ö,gon äro viktigare än ,de ekonomiska. De kolleger, som
jag tror dela min upp,fattning i detta hänseende och ;som al}tså i lika
hö,g ,grad hålla på individens rätt över arbetsvillkoren, ,hans rörelse
frihet, friheten på det andliga området o. s. v., kunde ha väntatis peka på
hur detta skall kunna s,ke med en utveckling i enlighet med de ten·denser
som dessa kolleg·er 'Otvivelaktigt underst.ödja. Det .är mig en överrask
ning~ att det icke har skett..

Bankdirektö'r M.. Wallenberg Jr.. : Jag vill även för min, del uttrycka
tillfred,s,stäl1else över att denna' ballong här har kommit upp fö,r be
skjutning~

V3Jd som skall .men-as med plan'hushållning, vet :man ej rikti~t, utan
var och Hn definierar den saken på sitt speciella sätt. Jag tror dock, att
det är oriktigt att såga, ätt vi icke tänka på eller kalla det pIan'hThshåll
nin,g, när ett la,nldis piostbefordran sa.mt viss.a delar av ,dess järnvä~sdrift

och kraftprodu:ktion handhavas av statliga företag eller n,är statliga
o~gan 'utöva vls,s kontrollerande verksamhet. Vi h.ava ju håde en fÖ·TIsäk
rings- loch en bankinspektion, men' ingen tänker väl p,å pla.n!hushållning
i det sam·manhanget. I likhet med p·rofess·o.r Heckscher tror jag, att man
med planhushållning i allmänhet mena.r ett betydligt län:gre gåen:de p·ro
gram.

Jag vill för min: del .anknyta till den sats, från vilken professor Heck...
soher ut.gick i sitt intressanta och belysa.nde fö,redrRlg, n.ämligen att
skaff·a människorna och alltså även vårt folk den bästa beh,ovstäckningen.
Det synes ·mig därför riktigt oeh även' n'aturligt, sett ur det p,raktiska
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livets synvinkel, att framhäva den fakto'r, som är deni viktigaste för att
lyckligt fylla denn,a uppgift, nämligen företagsamheten. Företagsam
heten är livsnerven i allt framåtskridande. Nu kan givetvis företagsam
het bedrivals av stat, kommun eller privata. Men i samhällets intresse
bör företagsamheten bedrivals av den, som därtill är bäst lämp,ad. Den'
enskilde ut.ser sig ,själv till företagare, men Istaten utlses till företagare
av regering och riksdag, s.om tillsättas av partior.ganisationerna på grun
der, s,om huvudsakligen äro andra än lämpljghet att driva företagsamhet.
l\1:ed företagsamhet är stor risk förenad. Den enskiLde företagaren väger
ch.anserna för risk och vinst mot varandra. För att ernå vinst är han
beredd att taga förlust. Staten däremot S.oID företagare ledes ej av dylika
synpunkter. Det torde vara obehövligt att nämna de bevekelse-grunder,
som diktera statens ställningstagande i de olika fallen, då professor Heck
'Bcher redan påpekat dessa och framhållit ,deras utvecklingsfientliga
karaktär. Med .staten som företagare byråkratiser.as näring'slivet och
företagarandan fö~slappas, om den ej alldeles försvinner. För landet
såsom helhet och för folkföTsörjningen är det lyckligast, om de p'rivata
företagarna lämnas möjlighet att koordinera de initiativrika krafterna
inom teknik och vetenskap och ,själva ,bära förlusterna av sina miss
lyckanden, som är,o många oc.h dyrbara, men också hava chansen till en
beskuren vinst. J ag säger beskuren, därför .att staten tager en mycket
,stor del av vinsten som skatt. Man kan ju knappast tänka sig en här
ligare uppgörelse, än att som sleeping partner få delta.ga i alla vinster
men ej dela förlusterna. Men vidare finnes det en mycket betänklig kon'
sekvens av den orörlighet och ·oförän,derlighet, som följer ·av tvångshus
hållning och planhushållning i ett land som vårt. Vår f.olkförsörjning
och vår levnadsst.andard äro i mycket hög gra,d beroende på våra export
indust.rier och därför p,å deras konkurrensförmåga. Det är en mångfald
tekniska oeh finansiella p-roblem, som ständigt kräva smidig anpassning
oeh snabba beslut. J ag tror inte, att ma.n i första rummet förknippar
dylika egenskaper med tvångshushållning och pla.nhushållning. Men där
emot torde man associera med desIsa ekon'omiska Isystem tung förvalt
ningsapparat och ty åtföljande höga k·ostuUider. Orörlighet och bristande
påpasslighet i ledningen samt ökade kostnader nlåste kompensera,s på
något sätt för att möjliggöra för oss att vara med i konkurrensen. Den
kompensationen m,åste då ta.gas ur lönerna, vilket betyder sänkt lev
nadssta.ndard. Och varför skall det nu vara nö·dvändigi att göra om
experi.ment, när bevis för de allvarliga konsekvenserna av dylika system.
ligga så nära våra egna gräI1Jser~ Ingen vill väl belstrid·a, annat än de
som hava andra Jsyftemål än vårt folks bästa beh'ovstäckning, att i RysIs
land arbetarens och bon·dens levnadsstandard materiellt som andligt
nedpressats till en föga efterst.rävansvärd nivå.

Jag skulle i detta ,sammanhang vilja giva några siffror om .den: eko
no:miska utvecklingen i vårt land sedan 1918-1920, den första hö.gkon
junkturen efter kriget, till 1932, vår sen·aste lågkonjunktur. 1918-1920
vo~o enligt officiell statistik i gen·omsnitt obety·dligt un,der 400.000 arbe
tare sysselsatta i vå.r in·dustri. Under lågkonjunkturen 1921-1922 sjö,nk
a,ntalet till 315.000 för att stiga under högkonjunkturen 1928-1930 till i
genomsnitt 450.000. Seda.n dess har -det ,självklart gått tillbaka: 1931 till
430.000 och 1932 till något ,mer än 400.000. Under vårt senaste mest utpräg-

14 - Nationalek. För. Förh. 1984.
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la.de lågkonjunkturår sysselsatte alltså den svenska industrien fler arbE
tare än under högkonjunkturen 1918-.;..1920. Under denna perio·d har san
tidigt produktionsökningen varit mycket stor; i visIsa fall har den fÖl

dubblats .och våra företag hava effektiviserats, de svaga hava 'sanerat
eller nedlagts och likviditeten förbättrats. Som en antydan på produ1
tiansökningen kan man ur den officiella statistiken nämna den i indt
strien installerade drivkraften. Denna utgjorde vi·d slutet av' år 19~

1~690.000 hkr oeh hade vid 1932 års slut stigit till 2.624.000 hkr eller me
55 %. Om ,vi nu se på arbetarens lott, s.å har jag föru.t nämnt, att fler
arbetare vunnit anställning under årens lopp, men även lönen omräkna!
på basis av socialstyrelsens levnadskostnadsindex från penninglön tf
reallön visar en stegring från i gen,omsnitt 1.685 kr. åren 1918-1920 tf
'2.330 kr. 1933 eller med 40 %. Detta är resultatet aven 15-årig ekonomis:
utveckling under det kapitalistiska s. k. låt-gå-systemet.

Planhushållning· betyder statens herravälde över stora delar av nä
rin.g1slivet. Därmed byråkratiseras detta, initiativet dödas, underlåtenhe
och bristande kompetens vinna ej rättelse, vilket leder till ökade kos1
nader, Ökade skatter och minskad k·onkurreI1lSförmåga-för syenskt arbet
och sven·ska produkter. .

Planhushållning blir van.hushållning.

Fil. ·mag. A" Byttner: På grun:d'av ·den sena timmen får jag lov att in
skränka mig och -sä.ga betydligt mindre än vad jag från början had
tänkt. Det är i alla fall en del saker, ,som jag icke anser mig kunna fö·!
bigå, särskilt som generaldirektör Örne var vänlig nog att indirekt varn·,
och förmana mig gentemot de faror, s-om lura på mig under ett arbet(
som jag för närvarande håller på med.

Om man närmare granskar denn;a diskussion tror jag man skall fin'n~

att det låg åtskillig sanning i va,d p·rofessor 1Vly:r.dal Isade om att s.ådan:
allmänna principiella diskussioner ge förfärligt litet. Om jag undanta
professor Myrdals inlägg~, tycker jag, att denna mönstring av politisk;
vä~deomdömen och trossatser, ~·om mer eller mindre estetiskt draperas
konkreta ekonomiskt-polit.iska argument, egentligen går på sidan 011

själva saken. När man skall diskutera planhushållning, är det väl änd;
icke fråga om att ma'n skall försö·ka fö.rsona två oförsonliga politisk.
utgångspunkter med varandra. Det enda man kan göra är väl att hel
realistiskt, för ,att icke säga cyniskt, konstatera vilka ens utgångspunk
ter äro, och från dessa ,draga de slutsatser man vill, och sedan låta mot
parten göra detsamma. Därefter får man förneka eller bejaka dessa, all
eftersom man för gott finner.

När jag under ·debatten har hört så' mycket talas om ·den icke planmäs
siga eller låt oss säga den liberala hushållningens överlägsenhet öve~
planhushållningen, vald man nu menar med denna term, så har jag icke
kunnat låta bli att tänka på det gamla franska talesätt, so;m i översätt
ning lyder ungefär så: »hur skön var icke republiken un·der kejsardö·met»
Hur skön är icke liberalismen, när man äntligen kommit ifrån den! De'
har för mig i varje fall varit alldeles förbluffande i vilken grad planhus
hållningens mots·tån·dare eller skall man .säga liberalismens anhängare
ha förmått undvika att röra vid en enda av de verkligt sjuka punk
tern:a i liberal1smen. Vi ha få.tt en mycket talangfullt utförd målning a1
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alla .. utomordentliga saker, som detta ekonomiska sy,stem har uträtt.åt, och
som mig. :veterligen icke förnekats av någon förnuftig människa, men
man har med mycket lätt hand rört vid framför allt de ,sociala avig
sidor, vilka just ha lett fram till den mycket antiliberala an·dliga
at.mosfär, .vari vi för närvarande leva. Jag tror, att man på detta sätt
har gjort uppgiften alldeles för lätt för sig, och jag tror, att man gjort
det också i andra avseenden. En stor del av de förskräckliga pe:Dspektiv,
SO:ID man har rullat upp såsom de hotande moln, s,om hänga över plan
hushållningens himmel, öppna sig i p,recLs lika hög grad beträffan,de en
del föret.eelser inom den mest extrema liberala hushållnings ram, där
för att de icke äro ett utflöde av det ena eller andra ekonomiska systemet
utan bero på människornas onda natur, 8,om icke ens liberaliJSmen märk
värdigt nng i någon stöTre. utsträckning lyckats förändra.

Jag skall be att få taga ett p'ar exemp,el från professor Heckschers eget
inledningsföredrag. Han var mycket orolig för att en genomförd plan
hush·ållning skulle demoralisera våra teknici, vilka hittills lära ha ut
gjort ett dynamiskt element, en j~st, ett j,ordens salt, som hållit ångan
uppe och hjälpt till att det i alla fall gått så bra som det gj.ort. En myc
ket stor fara skulle på denna punkt hota under en mera statssocialistisk
regim, därför att teknici skulle byråkratiseras. Samma uppfattning
framfördes i ännu mera extrem f·orm av bankdirektör Wallenberg. Den
na räd,sla för 'byråkratiserin,g 'under en i högre grad statskontrollerad
ekonomi tror jag för min del är, om ock,så icke helt oberättigad, så dock
·betydligt överdriven, därför att en sådan byråkratisering redan före
ligger i betyda.nde utsträckning i det ekonomiska liv, som vi se infö·r
våra ögon, i låt oss säga kapitalismens nuvarande utvecklingsskede. D'et
kan också tänkas både förnuftiga och försvarliga anledningar till tek
nikernas .avstående från sin för.menta tidigare fribytarnatur. Jag syftar
här 'på att de tekniska problemen numera ha fått :sin tyngd·punkt förlägd
till områden, där' 'Organiserad samverkan på lång sikt är alldeles' nö·d'·
v'ändig~ Det 'är ganska påtagligt, att de stora tekniska saker, som för
närvaran·de.: ligga i förg.runden~ äro uppgifter av helt annan art än
denna' mera anarkiska. ,och' in'dividualistiska 'existens; som de livgiv,an·de
teknikerna lära h~ fört under den klas'siska regimen.

Ja,g skulle i detta samman:hang också vilja taga upp' ett ann,at m'oment,
Is·om professor Heckscher vidrörde, nämligen risken för att staten såJs!om
företagare skulle komma att hejda och fördröja den tekniska utveck
lingen, i den mån denna tekniska utveckling skulle trampa sådana intres
sen, som staten är angelägen om att kurtisera eller gynna, på tårna.
'Jag vill icke förneka, att en såda.n fara kan föreligga, men jag vill
understryka, att detta redan praktiseras i alldeles oerhörd utsträckning
i det ekonomiska system, som vi nu ha, mall' må sedan säga, att det beror
på att vi ha för litet liberalism. Det är väl på is,a.mma sätt med liberalis,·
men som med ~Iark Twain's historia om whiskyn, att den botar allt, bara

·:man dricker tillräckligt mycket. Sociala missförhållanden kunna då
.tydligen bero p,å för litet liberalism eller för mycket planhush.ållning,
vilket man vill. Det finns emellerti.d alldeles påta.gliga fall, ·där den tek·
nIska utvecklingen hindrats, icke aven byråkratisk .st.atsmakt, uta.n där
för att den sätter en torped under intres1sen, vilka icke bruka vara mil
dare i handlaget än man förmenar, att sta.ten kom.me att bliva. Som be-
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kan,t ha t. ex. de transoceana kabelföretagen varit en av de relativt·mest
kapitalkrävande branscherna, och när sedan ra.dion kom och h'otade att
g'öra deras kablar värdelöIsa, gjo~de de stora kabelk-oncernern:a allt vad
de kunde för att köpa UPIP denn'a nya llppfinning. Man tillämp'ade sedan
samma taxor för radiotelegram ,som för kabeltelegram ooh berövade där
igenom män;skligheten hela Iden ekonomiska fördel, som ·den kun-de ha
fått genom -den nya uppfinnin.gen. Innan man målar ut de gräsliga faror,
som följa ,med en starkare statlig kontroll över näringslivet, bör man
därför enligt min mening göra klart för sig, att största delen av des;sa
fa.ror redan nu äro en verklighet i det privata näringslivet självt. Om
detta ,sedan beror på, att näringslivet är fö-r litet liberalt, det är möjligt,
men det rubbar icke ,själva faktum.

Jag skall sedan endast beröra ytterligare en:'sak, n-ämligen f'rågan i vad
mån statliga ingripanden nödvändigtvis ',måste ten,dera till att ytter
ligare kringskära det lilla mått av ekon'omisk frihet, som individen för
närvarande åtnjuter och lS·om det ,säkerligen är mycket angeläget att
söka bevara. Först och främst vill jag säga, att vi även utan planhushåll
ning, tack vare det ekonomiska livets egen modern'a utveckling, ha k·om
mit till ett ,stadium, där det i realiteten återstår för.färligt litet utöver
en 'rent formell frihet, en frihet, so-m existerar kontraktuellt-juridiskt
men ,som för majoriteten av samhällets medlemmar är liktydig med
nästan total bundenhet. Jag tror, att det bedrives en litet barnslig kult
med detta begrep,p »ekonomisk frihet», ty för majoritete'n av mänskligheten
är, den dag som i dag är, icke Iden ek'onomiska friheten det viktigaste
eller ens en mycket viktig sak, utan det är, frågan om en bättre' materiell
försörjnin,g. Om m,an måste köpa denna bättre materiella försörjning
för mass,orna med vissa inskränkningar i en individuell frihet, som en,
'dast ett relativt litet 'fåtal kunna utnyttja och även då i rätt inskränkt
mån, kan det åtminstone diskuteras, om man icke bör vara b.ered~,att
bet.ala det pri.set. J a.g t.ycker icke~ att åtminstone ,d~ .av oss, som',ha svårt
'att se' så fullkomligt negativt på planhnshållningsiden" behövå vara ,så
rädda för att erkänna, att m~n, för att up,pnå det man :vill.. up·pnå kan
'-behöva pruta av en 'del på våra nuvarande handlings-o 'och tankevanoT~,'

Vad som är ,det centrala i frågan om planhushållning eller icke p1an
hUIshåilning, är icke frågan om vi skola ha statliga ingripanden eller
icke, ty det få vi i alla fall, utan frågan gäller vilka statliga ingripan'
den vi lskola ha. Hela denna uppläggning av frågan, s.åsom om plan'hus
hållningen vore något nytt, s-om kOID:mer och tränger sig på och rubbar
en förut befintlig ekonomisk harma-ni, är falsk både teoretiskt och histo
riskt. Den gamla liberala hushållnin~gen var från vissa mycket viktiga
synpunkter lika mycket planhllJshållning ,s-om k·ommunismen i Ry,ssland.
»Pla-nen» ligger nämligen redan i visIsa grundläggande in,stitution'ella
former, särskilt vissa äganderätt,sförhållanden, s,om förutsattes sås-om
heliga. Enda skillnaden mellan den plan,hushållning, som blivit ,så grun,d
ligt tilltvålad här i kväll, och -den planhushålln.ing, , s-o·m liberalism'en
innebär, är" att den förra vill övergå till ett nytt.lsystem av institut~oner.

Det är väsentligen i. dessa nya in1stitutione·r, ,som planen ligger, och
sedan kan man utnyttja dem ungefär som man vill. D'ärför torde ock'så
planhllJshållningens anhängare, i den mån de sträva efter att verkligen
åst.adkomma något inom det nuvarande systemets. ram, få börja syssla
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litet min,dre med att söka rätta till faktiskt föreliggande missförhållan
den 'och akuta nö,dtillstånd, ·och i stället övergå till en analys och ett
systemat.iskt oID,danan:de av ·de grundläggande förutsättningarna, även
O;ID vi därvid skulle bli nödsakade att ganska grun,dligt justera våra
vanor beträffande sådana saker som äganderätt och individuell frihet
och åt!skilligt annat. Det är dock på dessa saker, som ·det till slut kom
mer 'att bero.

Profes:sor B.. Ohlin: Jag vill gärna ha sagt, även om bank·direktör Wal
lenberg har gått, att jag under tio års tid längtat efter, en re,dogörelse
för ry.gka fÖl'lhållan,den, som skulle vara sådan, att jag kunde bilda mig
ett omdö'me om den ryska levnadsstandar·den in'om olika samhällsgrnp-
per före och efter revolutionen och verkligen 'få ett p,ålitligt besked om
vad som skett. J ag har emellertid aldrig lyckat,s få någon sådan redo
görelse, men jag hoppa.s, att ban.kdirektör Wallenberg vid tillfälle ville
'upplysa mig om vilka källor han har och som han tydligen anser vara
absolut pålitliga.

J a,g skulle vidare vilja kO'I1Jstatera, att general.direktör Örne tycktS ha
rätt liten re.sp,ekt för fakta. Om han velat erinra sig, hur vår handels
balans .ger ut för närvarande' - han kunde ju ha tagit siffrorna för okto
ber - skulle han ha funnit, att vi då had'e ett imp,ortövensk,ott, som var
så p:ass sto'rt, att det ungefär uppvägde de osynliga aktiva pOls.t.erna i
bet.alnin'gsbalansen. Skall man draga någon ,slutsats a:v den tenidens, s,om
funnits under hö,sten, blir det at.t vi hålla på att glida in i ett tillstånd,
d.är vi icke längre ge utlandet nå.gon väsent.lig kredit. Att det skulle vara
vansinnigt att - som vi gjort det ,sista året - låna engelska staten ett
par hun·dra miljo'ner för att ha dem som res.erv vid lämpligt tillfälle,
trör jag är ,en alltför enkel syn på internationella ekonomiska problem
,Jlnder de 'besvärliga tider, som ~i ha upp,levat och sannolikt komma att
få UP,pleva.
. Generaldirektör Orne..sade, att ~de, nationalekonomer, 180m lskriya i pres,;.

sen,' skulle .'ordentligt säg,a ifrån, att så och så bör staten göra ,men det.
och det bör den låta bli. Jag fÖlistår, att både profes·sorHeckscher oeh
generaldirektör Örneha,den egendO'mliga uppfattningen, ,att de national
Bkonomer, so,m yttra sig i pressen, här skola stå till svartS icke blott för
allt vaJd de skrivit utan äve.n· för vad de icke ,skrivit. Nu läser tydligen
icke generaldirektör Örne Stockholmstidningen, ty annars skulle han h.a
vetat - vilket ju varit lämpligt, efters·om han diskuterar saken - att jag
vid upprepade tillfällen har sagt ifrån - för att nu hålla mig blott till
de sista månaderna - att ·enligt min mening de offentliga arbetena böra
begränsas, då den punkt på konjunkturkurvan, där en f:orce.ring var
lämplig, passerats. J ag nämner det, bara som ett exempel.
.När generaldirektör Örne säg,er, att när man i dessa frågor ,skriver i

pressen, skall man inte snegla åt det politiska hållet, och när ·han i ~täl

let rekommenderar någ·on s·orts objektiv :vetenskap utan några politiska
förutsättningar så vill jag bestämt hävda - om tiden tillät det ,skulle
jag närmare belysa saken - att ,detta ,är omöjligt. Man måste ha politi
ska förutsättningar. Man måste ha en målsätt.ning. Det finns in'gen
.vetenskap i ett tomt tum på det sätt, som generaldirektör Örne före
ställer ~sig.
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'. Jag. ~må.ste med hänsyn till ,den framskridna tiden förbigå general':'
"direktör Örnes försök att hortförklara postmonopolets betydelse såsom
argument i diskussionen. Det har ,dock varit en av behållningarna .för
n1ig av den·na. diskussion.

När man diskuterar, om Idet är praktiskt att ha ,mer eller min·dre av
planering, ,om man sk.all,göra något eller icke göra något, så vill jag i
anslutning till va·d profesIsar Heckscher nämnde om valutapolitiken
g'ärna anknyta till v3Jd generaldirektör Örne sagt därom vid ett tidigare
tillfälle. Både gen'eraldire.ktör Örne och professor Heck'scher och vi alla
anse ·det vara utomordentligt beklagligt, att den internati{)nella haln,deln
har blivit insnörd i Bin nuvaran·de tvångströja. Det är just i de länder,
där man fört den valutapolitik, som generaldirektör Örne med stor själv
säkerhet försvarade vid Arosm,äs,san hösten 1931, som ma'n tvingats in i
restriktionspolitiken. Hr Ornes uppfattning var att vi skulle icke depre
ciera, att icke »bestjäla spararna» utan återvän,da till guldparit.eten.
T. o. m. i Hollanid med dess gamla liberala tradit.ioner har .man - efter
enorma förluster både för sp'arare och andra - tvingats in i ett restrik
tions,system sådant, att om generaldirektör Orne kun!de tänka sig det
samma tillämpat i Sverige, skulle han icke få en blund i sina ögon.
Detta är resultatet av den ,sorts liberala valutapolitik, som general,direk
tör Orne vid det tillfället förordade, me·dan jag och andra krävde en
målmedveten valutapolitik i avsikt att hejda prisfallet och å'stadk·omma
en viss prisstegring. D'etta förhållande visar, synes det mig, att det
verkligen kan vara så, både på det politiska och andra områden, att ;man
genom en målmedveten politik kan undgå en hel del tvångsingripanden.
Detta ha de principiella .mallchesterliberalerna svårt att inse.
. När generaldirektör Orne utan n·ärmare motivering säger, att det .är

ingen konst att producera snart ,sagt hur mycket varor som helst, till
låter jag mig· säga, att jag tror, att detta p,ästående står i fullkomlig
strid mot det faktiska förhållandet. Det är den ren·a vidskepel,sen. Slut
lige'n :up·pina.naJde· han ,oss att tala ö'm 'hut alla ·~jd-e· människor i världen,
:som·· äro ,svältfödda, sk:olå få det bra genom »planhushållning». Svar
torde varå' överflödigt. ..

Till professor Heckscher vill jag till sist säga, att naturligtvis finns
det en tendens i den ekon'O;miska politiken för närvaran.de, vilket ingen
har förnekat, men jag frågar: beror denna tendens icke alls på.utveck
lingen av de yttre förutsättningarna1'Om dennia tenidens finns i Sveriges
ekonomiska politik, beror det då icke på depre,ssionen, som väl icke vår
ekonomiska politik har framkallat10m profes:s·or Heckscher erkänner,
att det finns ett sådant samband, undrar ja.g, om icke rädsla för den
nuvarande tendensen i praktiken innebär följande: Vi skola på grund av
ängslan över tendensen låta bli att göra saker, som i och för Isig äro nyt
tiga och förnuftiga i vårt nuvar.anide läg·e. Det är just på denna punkt,
tror jag, som det g'år en skiljelinje mellan professor Heckschers och min
ståndpunkt, fastän de för övrigt kanske ärQ mera likartade än man vid
ett flyktigt åhörande av våraanföran·den skulle tro.

Profes·sor Heckschertalade om jordbruk,spolitiken. Han är myeket
skicklig att »svara» geno.m att ställa nya frågor, d. v. s. underlåter att
besvara frågorna. Det är väl dock något mera berättigat att den, som
deltager i en diskussion, ställer frågor till föredragshållaren för ,att få
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upplysning om väsentliga saker som denn'e snuddat vid. än att d~n

senare skall ställa frågor till de i diskussionen deltagande, som ej ha
tid att besvara dem ·om de skola ha möjlighet att kritisera inledningen.
Jordbruk.sp,olitiken har varit en dumhet, säger han. Hade det varit
mindre- dumt att ingenting göra alls åt det svenska jordbruket.s lägel
Riksdagen skulle kanske ha förklarat, att ·den ,saken angår oss icke utan
vi låta den fria prisbildningen härska' J ag tror för min del, att det
skulle ha varit det dummaste, vi kunnat göra, om vi icke alls ingripit..
Hellre improvisera en politik, som vi så småningom kunna anp'assa, än
att ingenting göra alls. Håller man på att den liberala institutionen med
privat äganderätt skall fortbestå, tror jag, att det var särdeles ang·eläget
att icke få en jordbrukskris av den häftiga karaktär, .g,om vi annars
skulle ha fått. Erfarenheten från andra länder visar ju, att ·man annars
riskerar, att jordbrukarna vägra att betala sina räntor, försöka hin,dra
exekutiva auktioner, få nazistiska sympatier o. s. v.

Särskilt med hänsyn till den andliga friheten tror jag det ofta är nöd
vändigt att göra ingripan.den, Isom visserligen beteckna ett litet in'trån,g
i friheten men som rädda oss från större faror. J a.g hade icke alls tänkt
gå in på frågan om nödvändigheten att göra' något för att bevara den
andliga friheten, vilket professor Hecklseher nu efterly:ste. Jag har doek
diskuterat saken i åtskilliga artiklar - vilket han ej tycks ha observe
rat ---.:. 'och k·ommer att göra det även i fortsättningen. Jag kan icke finna
något s,om helst hinder, varför icke profes,sor Heckscher likaväl som ja.g
kan begagna alla de olika möjligheter i press .och annorstoo·es, som h'an
har till sitt förfogan.de för att diskutera också den·na fråga. Hans skyl
digheter äro väl ej mindre än mina ~ Han bör alltså snarligen tala om
hur vi skola göra de ingripanden, som även han är för, och hur vi skola
klara dessa olika ingripanden med bibehållande av den andliga friheten.
Jag vill ·endast nu beträfian,de Jdetta problem om den an·dliga friheten
säga, att i ett blandat system som vårt, som icke är uppdraget efter
någon linjal, kommer detta problem att te sig väsentligt mindre skräm
man·de än i p,rofessor Hec~schers extrema tvångshushålliling. Det hind
rar icke, att vi här ha ett mycket allvarligt problem, och jag har senast
för några ;månader sedan haft tillfälle att ,själv gå in på saken men
givetvis mycket otillräckligt..

Ja.g vill sluta med att säga, at.t jag tror, att när vi komma till pirak
ilska frågor är skillnaden mellan generaldirektör Örne och professor
Heckseher å ena sidan och mig å den andra ick·e så förfärligt stor. Båda
ha ju i kväll förklarat, att de äro för en hel ·del ingripanden och vissa
slags offentlig organisation. De ha avsvurit Isig Manchesterliberalismen,
vilket jag hoppas blir observerat. Om vi tre plus alla andra, som ön,ska
det, började ·diskutera, på vilka punkter vi önska något gjort, alltså i
k·onkreta fall, så tror jag för min del, att vi lättare skulle förstå var
andra än när vi diskutera. plrinciper. J a.g vill dock göra ett un.dantag,
när det gäller den internationella handeln och generaldirektör Orne. Jag
misstänker, att för hr Örn'e därvidla.g det känslomässiga moment, som
professor Heck,scher talade om, är alldeles speciellt starkt. Om det är s·å,
att de, snm förfäkta den motsatta extrema linjen, den kommunistiska,
också tänka väl känslomässigt, så har man ju a priori viss anledning
antagu, att de, som varken gå till den ena eller andra ytterligheten
mindre låta sin ståndpunkt bestämmas av känsloskäl.
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Professor E, Heckscher: Endast ett p·ar ord till sva.r. Fr·ågan gäller om
icke tendensen i vår nuvarande p-olitik är påverkad aven Vis,S förut
fattad mening. Är tendensen icke påverkad t. ex. av att politiken har en
ledning som av födsel -och ohejdad vana är s·ociali.stisk~ Jag kan icke
tänka mig, att någon människa kan besvara d·en frågan med annat än ja.
Det betyder naturligtvis icke allt, men vi ha där i alla fall en ingrediens
bland andra.

J a.g är n·og på det klara med att p·rofessor O,hlin för närvarande söker
hålla vägarn·a öppna åt bå,da ,sidor, och det är jag glad åt, men om jag
skall vara uppriktig, är jag icke säker på hur länge det varar. Diet är en
viss risk med denna ståndpunkt, att man blir något känslig för vart vin
den blåser. Vill någon nu emellertld att vinden skall blåsa i en be.stämd
riktning, måste han arbeta för det.

P·å det personliga området må det sägas, att jag har en uppgift som
ligger rätt långt från hit.hörande frågor och som därför gör det mycket
sv-årt för mig att ägna längre tid åt dem. D-et är därfö!r jag vill begagna
sådana tillfällen :som detta för att i få ord framföra min synpunkt. Det
saknas verkligen icke uttryck för p,rincipiella stån-dp-unkter p·å den and.ra
Isi·dan. Tvärtom finner man dem uttalade vid flerfaldiga tillfällen i val
tal, i disku,ssioner inom socialde-mokratiska ungdomsklubbar, möten på
F·olkets h·us o. s. v. Det förekommer däremot my'cket litet av mo·tsvaran
de propaganda päden an,dra si.dan. Va,d jalg betraktar såsom det allvar
ligaste i nuvarande situation är., att affärsmännen gen·om politiskt myc
ket skickliga och förklarl.iga åtgärder hålla på att -omvändas. Där lig
g'er, tror jag, d·en ömtåligaste punkten för närvarande. Nu vill man för
söka visa affärsmännen de konsekvenser deras eftergifter skulle med
föra. Jag är icke heredd altt uppoffra den möjligheten.

Professor G, Myrdal: Jag skall enda1st taga Upip en en,da isak. Professor
Heckscher frågade, huruvida ,det icke finns en allmän utvecklingstendens
för närvarande. Det trodde jag emellertid vi voro överens om. I börja.n
av .sitt inlednin~sföredrag sökte ha!ll själv belysa den, och den har
många gånger förr belysts -och framlagts i, ja.g vill påstå, ännu klarare
form just från de gamla marxtsterna. Tendensen existerar. Men profes
sor Heckscher menar med tendens tydligen även nå.got annat, efters-om
han frågar, om teuldensen icke på n.ågot sätt best.ämmes ·därav, att vi ha
en S'ocialdemokratisk regering i Sverige.

Ja-g vill svara: fÖT det första tro.dde jag verkligen, att professor Heck
scher talade om ett mycket större och allvarligare problem än de sena
ste årens p·olitik i Sverige - jag trndde att han verklig~n talade om vad
hans föredragstitel handlade OID. Talar han emellerttd om svenska för
hAllan·den är det n·aturligtvis självklart, att tendensen i S'veriges politik
i någon mån måste vara bestämd a.v vilken regering som sitter. Är det
emellertid så all,deles självklart, att den omständigheten, att regeringen
har varit socialdemokrattsk, har fört till en ö-kad volym 'av statsingri
panden och :speciellt statsingripan·den av ·den art, som minskat medbor
garnas frihet och självbestämmanderätt och hindrat rörligheten och tek
niken, allt.så haft relevans i de hänseenden, som professor Heckscher
under.strukit~ Där vill jag för min del s·ätta ett st.ort frågetecken. Jag
hänvlsar till vad' både jag och p'rofes,sor Ohlin påpekade, nämligen att
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i de stater, SO:ill ängisligt sökt värja Isig mot vissa ganska praktiska kris
åtgä~der i en viss .situation, har man tvinga.t,s till en ·helt annan art av
planhushållning: till en tvångshushållning. Jag vill icke påstå, att det
är så, men det skulle icke förvån'a nlig, om n;ågoln skulle vilja förklara,
att den nazistiska revolutionen och den nazistiska tvångshThshållningen
har berott därpå, att man icke tidigare under krisen fört ·en annan kris
politik, speciellt penningpolitik.

Jag har endast velat beröra denna sak av e.tt skäl, nämligen rent prin
I~ipiellt. Det visar nämligen hur lönlöst det år att diskutera för oss alla
mycket viktiga a,n,gelägenheter i allm'änna ternler 'och med allmänna
schablon'er. Skol!a vi alltså i denna förening, ,som består av ganska sak
kunniga praktici och teknici som en kärna, icke syfta hö,gre än till att
ha diskussioner a.v sådan' art, där vi icke förstå varandra bättre, där vi
endast tala i falska generalisationer, där vi bli tvungna att ställa vissa
fl~ågor till p-rofessor Heckscher, ,s'om han »besvarar» mted att stätia
an,dra frågor till oss, vilka frågor t. '0. ID. gå så långt, att han stäl:
ler frågor rörande 'hela befolknin,gsproblemet~ Skall det vara någon
mening med en diskussion, jag vill icke säga en vetenskaplig ·dis
kussion men låt mig säga en förnuftig diskussion mellan praktici och
teoretici, skall denna diskussion väl gälla Isakliga ting och i vis,s mån
gå i detalj. Den får icke vara av ge.nl8rell art. D'et är mycket möjligt, att
herarna ha en annan uppfattning, och att denna förening är aVisedd och
skall va,ra avsedd :att vara en p,lattform för liberalekonomis·k propagan
da. Professor Heck,scher har besynnerligt nog för sig, att det icke finns
någon annan plattf.orm härför, vilket jag tror är oriktigt.

När direktö'r Rausin;g~ frågade mig, varför jag icke svarat profes,sor
Heck:scher med att framlä;gga ett planhushållningsp'rogram - jag för
modar, att han nlen3.Jde, ,att han hR/de väntat sig att jag i koncentrerad
agitatorisk f,orm skulle :ha framlagt n1ågra grundlinjer i ,det politiska
program, Isom jag skulle vara beredd att kämp'a för - så vill jag sv,ara
honom, att jag anser varken plat!sen eller tillfället vara lämp,at härför.
Allraminst skulle jag vilja gö,ra det i formen av e.t.tdiskUiSsiO'llsinlägg,
efter ett inledningsföredra·g, vari »planhushållnin'g» definierats såsom
planlö,s tvångshushållning. General,direktör Örne v:ar ,glad över att
denna blåsa, iplanhuls'hållningsbegreppet, h,ade blivit .sönderstungen. J a,
är det så enkelt gjor,t, att man kan göra ,det bara .genom att utgå från
en falskt tillrättalagd ,definition av planhus,h·ållningsbegrep,pe.t., så har
han anledning att vara belåten.

För övrigt vill jag även ha understruk,et och antecknat till proto~ollet,

att när generaldirektö'r Örne säger,- att det är många, som missbruka
ordet »plan,hns:hällning», och att detta .ord .s,pelar mycket stor roll, så
tycks detta 'missbruk huvudsakligen spela stor roll ino,m hans och hans
meningsfränders populära prop,agun,da. D,enna prop'aganda är emeller
ti.d a.v den enkla natur, att man-helt enkelt för in ulLder be,grep'pe,t plan
hushållnlng allt onit, som ·man ,själv och andra förnuftiga människ,or,
till mycket stor ·del även jag, anse vara tämligen vansinnigt.
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HAMI\-IARSKJOLD, D., fil. doktor, docent.
HAMRIN, F., landshovding, Jonkoping.
HANSEN, F., revisor.
HANSON, L., direktor, Djurshohn 1.
HANSSON, J., bokforHiggare.
HAUPT, 0., direktor, Saltsjobaden.
HEAP-ABERG, Y., fil. licentiate
HEDBERG, A., direktor.
HEDBORG, T., livmedikus.
HEIMBURGER, H., sekreterare.
HELLFARTH, MARIANNE, froken.
HEJ.JLMAN, G., direktor.
HELLSTEDT, L., civilingenjor.
HELLSTEDT, S., forste ~ekreterare.

HELLSTROM, C., kapten, civilingenjor.
HELLSTROM, 0., disponent, Djursholms

Danderyd.
HELLSTROl\{, T., direktor.
HEMBERG, W., f. d. revisionssekreterare.
HERLITZ, K., v. haradshovding.
HERNOD, T., diRponent.
HESSLER, A., sekreterare.
HEYMAN, B., direktor.
HEYMAN, G., kopman.
HEYMAN, H., sekreterare.
HEYMAN, INGRID, fru.
HILDEBRAND, K., fil. doktor, riksgalds-

fullmaktig.
HIRSCH, A., direktor.
HIRSCH, 0., direktor.
HOLMBERG, .E., banktjansteman.
HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOLMQUIST, G, direktorsassistent.
HULDT, I{., direktor.
HULTMAN, G., direktor.
HULTMAN, 1., f. d. bankdirektor.
Huss, E., fil. doktor.
Huss, G., generaldirektor.
HAGGLUND, J. A., rik8galdssekreterare,

Djursholm 1.
HAGGLUND, M., direktor.
HOGBOM, 1., professor.
HOGLUND, IC. J., kopman.
HOJER, K., t. f. aktuarie, StOckSUlld.
HORLIN, H., revisor.

IHRFORS, A., forsakringsdirektor.
IHRFORS, C. G., juris doktor, 1an8

a8se~sor, Vasten\s.
INSUJ.JANDER, E., generaldirektor.

JACOBI, N. A' J t. f. byl'ltdirektor.
JACOBSON, G., bankir.
JACOBSSON, P., jure licentiat, Basel.
JANSSON, E. T.~ fil. doktor, l:ste aktuarie.
JANSSON, M., fil. doktor, kommerserad.
JELF, 0., revisor.
JENSEN, E., civilingenjor, Sundbyberg.
JOCHNICK, J. G. A. AF, f. d. general-

direktor.
JOHANSSON. A., fil. doktor, docent.
JOHNSSON, W., disponent.
JONASSON, 0., docent.
JONSON, T., professor, Djursholm.
JONSSON, A. V., stadsn1aklare.
JOSEPHSON, H., direktor.
JOSEPHSON, J , grosshand1are.
JOSEPHSON, P., bankir.
JOSEPHSON, W., disponent.
J OSEPHSSON, 0., fil. licentiate
JUHLIN DANNFELT, C. G., direktor.
JARTE, O.~ fil. doktor, f. d. byrachef.
JONSSON, T., redaktor.

KAMPH, A., direktor.
KARLSSON, HJ., ombudsman.
KEMPE, S., bruksagare.
I{EWENTER, A., e. O. hovrattsnotarie,

Satarod.
KEY, H., fil. doktor, f. d. chefredaktor.
KINNANDER, 0., v. hararlshovding.
KJELLBERG, E., bankdirektor, Saltsjo-

baden.
KJELLBERG, J., f. d. bankdirektor.
KLEl\{AN, C., civilingenjor.
KOCH, G. H. VON, kans1irad.
I{OCH, 0., t. f. sekreterare.
KOCK, B., civilingenjor.
KOCK, P., direktor.
KOERsNER, S., kanlrer.
I{RUSENSTJERNA, F. VON, bankinspektor.
KUGELBERG, B., direktors~ssistent.

KULLINH, E., notarie.
I{UYLENSTIERNA, C. 'V. D., juris doktor,

kammarrattsrad.
KALLQVIST, 0., forste byrainspektor.
KARNEKULL, 0., overingenjor.

LAGERBIELKE, E., friherre, e. O. hov-
rattsnotarie.

LAGERBJELKE, J. G., greve, f. d. byra
chef, A1vsjo.
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LAGERCRANTZ, C., kapten.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor, leda-

rnot av styrelsenJ Djursholm 1.
LAGERCRANTZ, M., herr.
LAGERGREN, H., avdelningschef.

I;AMBERTH, C., notarie.
LAMBERT-MEULLER, F., direktor.
LAl\fl\l, E., bankdirektor.

LAMM, 0., generalkonsul.
LANDAHL, B., e. o. hovrattsnotarie.
LANDBERG, O. E., kommerserad.
LANDEN, 0.' W., f. d. landskamrer, Lin-

koping.
LANDGREN, G., fil. magister.
LARSSON, G., lojtnant.
LARSSON, L, direktor.

LARSSON, 0., borgarrad.
LARS":ON, Y., :fi!. doktor, borgarrad.

LAURELL, E., bankdirektor.

LAURIN, 1., aktuarie.
LAURIN, P. J. G., f. d. overdirektor,

Djursholm 1.
LAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LAVAL, ,G. DE, fil. och jure kandidat.

LEFFLER, H., direktor, Goteborg.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEIJONMARCK, G., t. f. assessor.

LIJJIENBERG, A., fil. doktor, forste
aktuarie.

LILIEr\BERG, A., stadsplanedirektor.
LILJA, C. B., bankdirektor, Djursholm 1.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm 1.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm 1.
LINDAHL, E., professor, Goteborg.

LINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., forlagschef.
LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBLAD, A., fil. doktor, Djursholm 2.
LINDEBERG, E., byrachef.
LINDER, 'rYRA, amanuens.

LINDGREN, V., direktor, Saltsjobaden.
LINDMAN, A., konteratniral.
LINDNER, J., nlajor, Djursholm 2.
LINDQUIST, OL., direktor.
LINDQUIST, :B~., grosshandlare.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, A., f. d. president.
LINDSTROM, O. 'V., bankdirektor.
LINDSTROM, Y., bankdirektorJ Vaners-

borg.

LIN~E, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor, Goteborg.
LJUNGBERG, 0., kammarrattsrad.
LJUNGDAHL, CL., major, Djursholm 3.
LJUNOGRKN, A. A., revisor.

LJUNGGREN, H., direktor.
LJUNGLUND, L., chefredaktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.

LJUNGSTROM, G. P., civilingenjor,
Maln1o.

LOOSTRol\1:, B., t. f. kanslisekreterare.

J.JOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDBERG, E., fil. licentiat, Saltsjo-

baden.

LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor, Salt-
sjobaden.

LUNDELL, T., civilingenjor.
LUNDGREN, TH., konsul.

LUNDIN, F., lojtnant.
LUNDQVIST, E., bankdirektor.
LUNDVIK, V., handelsrad.

LUBECK, S., landshovding, Gavle.
LYBERG, E., direktor.
LYBERG, S., sekreterare.

LOFGREN, S., jure kand.
LOWGREN, J. G. F., landskamrer, Salt

sjobaden.

MALM, P. L., f. d. stadskamrer.
MALMFORS, N., t. f. byradirektor.
MALM~TRO:M, B., sekreterare.
MALMSTROM, S., bankdirektor.

MANNERFELT, C., statssekreterare, Stock·
8u'nd.

MANNHEIMER, G., bankdirektor.

MARCUS, ~1., fil. doktor.
MARIN, S., ranman, Gavle.
MARMOLIN, F., kamrer.
MATTON-SJOBERG, N., bankdirektor.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor.

MATZ, S., juris doktor, komn1erserad.
MELIN, H., bynlinspektor.
MODIG, E., envoye, Buenos Aires.

MOLANDER, S.. kamrer.
MOLIN, R., direktor.

MONTGOMERY, A., professor.

MONTGOMERY, B~ G., :fil. doktor, Djurs-
holm,.

MORALES, J., grosshandlare.

MORSSING, 1., advokat.
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MYRDAL, G., professor.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, H., direktor, Soderhamn.

MOLLER, K., direktor.
MORNER, K. A. G., greve, landshovding,

Halmstad.

NACHMANSON, R., lojtnant.
NANNESON, L., professor, Uppsala.
NEHRMAN, A. W., bankdirektor.
NERELL, A., direktor.
NIAL, H., juris doktor, docent.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORDENDAHL, E., civilingenjor.
NORDENFELT, P., civilingenjor.
NORDENSON, H., fil. doktor.
NORDIN, J., chef for arbetsradet.
NORDLING, B. T., e. o. hovrattsnotarie.
NORDSTROM, A., ingenjor.
N ORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., f. d. kamrer.
NOREN, H. L., di~ponent.

NORMAN, A., direktor.
NORRMAN, S., byrachef.
NORSTROM, C., ac1vokat.
NYBERG, J., lektor.
NYLANDER, E., direktol'.
NYSTROM, B., fil. doktor, t. f. byrachef.
NYSTROM, E., sekreterare.
NYSTROM, H., bankdirektor.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NALsEN, F., bankdirektor.

OBERGER, F., jure kandidat, redaktor.
ODELBERG, E. A., bankdirektor.
ODELBERG, V., hovjagmastare, Gustavs-

berg.
ODEN, S., forste aktuarie.
ODHE, T., redaktor.
OHLIN, B., professor.
OHLIN, H., direktor.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, I., bergsingenjor.
OLSSON, K., t. f. forste kanslisekreterare,

Morby.
GlASSON, N., aukt. revisor.

OTTERSTROM, N., revisor, Va-steras.

PAI.AME, G., direktor.
PALME, INGEGERD, froken.

P ALME, S. T., direktor, ledamot av sty-
relsen.

PALMI, S., kapten.
P ALMQVIST, G. R., fil. doktor, aktuarie.
PARMENT, G., stadskamrer, Goteborg. '
PAUES, E. V., direktor.
PEHRSSON, A., riksdagsman, Sodra Aby.
PEHRZON, V., direktor.
PERSSON, E., direktor.
PETREN, V., hovrattsrad.
PETTERSON, E. K., korrespondent,

Goteborg.
PETTERSON, H., professor.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor.
PIHLBLAD, N., banktjausteman.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PLANTING-GYLLENBAGA, E. J. C., rege-

ringsrad.
PONSBACH, E., fondmaklare.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, G., juris doktor, sekreterare.
PRAWITZ, H., fit licentiat.
PRIPP, L., V. haradshovding.
PRYTZ, B. G., overdirektor, Goteborg.

RAAB, S., friherre, bankonlbudsman.
RAASCHOU, B., revisor.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, E. H:SON, polissekreterare.
RABE, G., bankombudsman.
RAPPE, O. L., friherre, f. d. bank~

direktor.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirektor.

REUTERSWARD, G., kapten.
RIBEN, K. A., v. haradshi)vding.
RICHERT, A., t. f. statssekreterare.
RICHERT, J., aktuarie.
RICHERT, S., e. o. hovrattsnotarie.

RISING, C. G., direktor.
ROBERG, T., konsul.
RODLING, E., overingenjor.
ROHTLIEB, C., juris doktor, forste kansli-

sekreterare.
ROOTH, I., bankofullmaktig.
ROUTH, 0., direktor.
ROSMAN, H., til. doktor, direktor.
ROSWALL, A., f. d. riksgaldskommissarie,

Sodertorns villastad.
RUDBERG, 1., advokat.
RUDENSTAM, G., jure kandidat.
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RUNEltfARK, P. S., t. f. byrachef.

RYDBECK, 0., f. d. bankdirektor, Djurs
holm 1.

ROING, E., grosshandlare.

SACHS, J., generalkonsul.
SACHS, R., direktor.
SACHS, T., redaktor.
SAMUELSSON, 0., organisationschef.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDEBORG, G., amanuens
SANDLER, R., utrikesminister.

SANDMAN, F., doktor.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHENKE, N., under\'isningsrad.
SCHULTZRERG, L., herr.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SEDERHOLM, G., landshovding,

Nykoping.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redak-

tor, Goteborg.
SELMER, H., direktor.
SETH, P. VON, justitierad, Djursholm 1.
SETTERGREN, G., v. auditor.
SETTERWALJ.J, A.., kapten.

SIDENVALL, K., konlmerserad.
SIDVALL, S. R., t. f. byradirektor,

Lidingo 1.
SIEURIN, E., civilingenjor.
SILFVERSTOLPE, G., e. o. hovrattsnotarie.
SILFVERSTOLPE, MAJA, jure kandidat.

SILFVERSWARD, E., revisor.
SIJILEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. pro

fessor.
SILVERSTOLPE, H.,. disponent, Suraham-

mar.
SI.MONSSON, K. G., kamrer.
SJOGREN, E., forvaltare, Uppsala.

SJOGREN, G. W., fil. licentiat, forste
kanslisekreterare.

SJOGREN, I., forsakringsdirektor.
SJOGREN, 1. W., juris doktor, docent,

Lund.

SJOGREN, P. A., ingenjor.
SJOSTEDT, C. H., f. d. bankdirektor.
SJOSTROM, 1, direktor, Hoganas.

SJOAKER, T., revisor.
SKIOJ..D, A., advokat.
SKOGH, S., t. f. byrainspektor.

SKOGLUND, A., banktjansteman.
SMERLING, G. W., v. haradshovding.
SMITH, 0., fil. doktor, Karlsbamn.
SOHLMAN, R., kommerserad.

SOMMARIN, E. F. K., professor, Lund.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,

advokat.

STEFFENBURG, R., forste byrainspekti5f.
STEN, H., bankdirektor.

STENBECK, H.,. advokat.
STENDAHL, 0., civilingenjor.
STERRY, C. E., krigsrad.

STERNER, B., kapten.
STER!\ER, R., t. f. aktuarie.
STIEBEL, B., forsakringsdirektor.
STJERNSTEDT, W. G., £riberre, direktor.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKMAN, S. K' t forste aktuarie,

Storangen.
STREYFFERT, Th., docent.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYRMAN, G. A., direktor.

STALFORS, H., £. d. professor.
SUNDBLOl\I, R., e. o. hovrattsnotarie.

SUNDELIN, C., civilingenjor.

SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjansteman.

SWARTLING, J., bankdirektor.
SVENNILSON, I., fil. licentiat, amanuens.
SVENSSON, C. E., overdirektor,

Stoeksund.
SVENSSON, S., aukt. revisor.
SYDOW, O. VON, riksmarskalk.
SALLFORS, T.) overingenjor.
SODERBAUM, S., direktor.

SODERBERG, E., hovrattsnot., Uppsala.
SODERBERG, G. W., bankdirektor.
SODERHERG, K. G., fil. doktor.

SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, G., direktor.
SODERMARR, P. G., f. d. generaldirektor.

SODERQ,UIST, T., major.
SODERSTROM, E., direktor.

SODERSTROM, N., arbitragor.

TAMM, H. S., bankdirektor, riksgalds

fullmaktig.
THIEL, R., bankir.
THOMSON, A., undervisningsrad.
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THOREN, S., overstelojtnant.
THORSTENSON, A. G., statskOmll1issarie.
THORSTENSSON, AXIANNE, byrafore·

standarinna.

THRONE HOLST, H., disponent.
THULIN, C. A., herr.

THUNE, R., ingenjor.
TIGEHSCHIOLD, H., f. d. kanslirad.
TONDEN, A., byrachef.

TOTTIE, H. K. H., statskommissarie,
Lidingo.

TRANCHELL, C. F., ingenjor, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm 1.
TRYGGER, C., chefredaktor.

TRYGGER, C. E., kamrer.
TRAGARDH, R. O. E., bankdirektor,

Goteborg.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare.
TORNQVIST, G., professor.

UOGLA, A., overste.
ULLMAN, S., banktjansteman.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.

URVARN, H., kamrer.

VENN BERG, E., t. f. forste aktuarie.

VI<'KHOFF, E., notarie.

W MRN, F., direktor, Djursholm.

W lERN, 0., advokat.
WAHLBERG, G., e. o. hovrattsnotarie.

WAHLGREN, H. R., kamrer.
W AHLIN, C. A., kanslidtd.
W AHREN, E., disponent, Saltsjobaden.

WALDAU, G., revisor.
W ALDENSTROM:, M., direktor.
WALDENSTROM, 0., sekreterare.
WALL, S., professor.
WALLENBERG, J., bankdiIektor, ledatnot

av s fyrelsen.
WALLENBERG, .K. A., bankdirektor.
WALLENBERG, 1\1., v. haradshovding.

WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLGREN, T., revisor~

WALLNER J., aktuarie.

WENNERBOLM, E., kapten.
'VENNERHOLM, G., advokat.
WERNER, CR., direktor, Djursholn1.

WESTERBERG, S., rivilingenjor.
WESTIN, E., bankkalllrer.

WIBERG, O. A., overingenjor, Hallestad.

WIDEN, P. G., f. d. kammarrattsrad.

WIDLUND, S., statistiker.
WIGFORSS, E., statsn1d.
WIJKANDER, T., direktor, Goteborg.

'VIJKMAN, A., landshovding, Harnosand.
WIKSTRAND, Y., kamrer.
'VIKSTROM, C., grosshandlare.
WILBELMSSON, E., vice riksbankschef.
WILLGREN, C.. G., t. f. taxerings- .

kOffilnissarie.
WILLNERS, H., bergsingenjor, Langs

hyttan.
WINKLER, N., grosshandlare, Malmo.
'YINSLER, P. G., fil. doktor, docent,

Vinslov.
WISTRAND, K. K:SON, ombudsman.
WOLONTIS, J., fil. magister, skriftsUi.llare.

WRANCKE, G., revi~or.

W AHLIN, P., bankdirektor.

'VASTFELT, A., direktor.

ZEIPEL, V. VON, ombudsman.
ZETHELIUS, E. li., f. d. bankdirektor.
ZlELFELT, A.; bankdirektor.

ABERGSSON, ANNA, fraken.
ABLUND, N., disponent.
AKERHIELM, C. 0., friherre, jUl'. kan-

didat.
.A.KERLINDH, G., direktor.
AKERMAN, G. R. J., generallojtnant.

AKERl\fAN, J. G., pr.ofessor, Goteborg.
AKERMAN, J. H., docent, Lund.

.A.KESSON, 0.· A., fil. doktor, chef for
forsakringsinspektionen.

.A.MARK, IC., fi1. doktor, kansliche.f.

.A.QVlST, T., disponent, Orebro.
ASTRAND, 1., fil. kandidat, Ystad.
.ASTROM, A. M., jur kandidat.

OBERG, ii.., banktjansteman.

ODMARK, S., ombudsUlan, Saltsjo·
Duvnas.

ORNE, A., generaldirektor, ledamoi av
styrelsen.

OSTERRERG, S. E., kommerserad.
OSTERGREN, A., f. d. statskonsulent...

OSTERGREN, T., t. f. sekreterare.
OSTgRLOF, A., haradshovding.

OSTRAND, D., byrachef, Stocksund.


