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NATIONALEKONOMISKA FORENI'NGENS
. sammantrade den 3 februari 1930.

,Ordforande: Professo1/' 'ELI F. HECKS"CHER.

Foredrag holl~ av direktor J. Throne Holst, Oslo, over amnet:

·Funksjonrerer·og arbeidere som aksjeeiere
i bedriften.

Foredraget, vilket ingick som led i den av foreningen Norden an~

,ordnade »norska veckan» den 3-8 februari) var av foljande lydel,se:

Under industriens veldige utvikling, - jeg tenker ikke bare pa den
tekniske utvikling, jeg 'tenker like meget pa utviklingen av bedrifts
organisasjonene og pa de merkantile former, - foregar der et malbe
visst arbeide for a finne, grunnlag for det storst mulige interessefeUesskap
meUem bedriftsledelsen og dem, som arbeider i bedriften. Dette arbeide
kan man vel si er et naturlig ledd i var tids bestrebelser for a nyttig
gjore sig aIle krefter [uUt ut, - og undga ethvert kraftspiUe. Og,
som en stor engelsk industrileder har uttrykt det, det demrer for nogen
hver, at der er en veldig latent kraftkilde i det menneskelige element
'som i industrien ennu ikke er kommet til sin rett) - fordi arbeidernes
[(HeIse av solidaritet med bedriftene ennu ikke er trengt igjennem.

Hvorledes kan interessefeUesskapet styrkes og derigjennem ogsa de
produktive krefters nyttevirken innen industrien og arpeidslivet okes?

Det er det store, - kanskje det storste industrielle problem i
var 'tid.

Der er, som bekjent, ikke alene skapt en veldig literatur om dette
problem. Der er ogsa opnadd store praktiske resultater, sam har bidratt
til den gunstigere stilling som arbeiderne nu har i de fleste land sam
'menlignet med, - vi behover ikke a ga lenger tilbake i tiden enn til
for krigen.

1-3°199. Nationalekon. FOTen. Forh. I930.
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Og dog, mine herrer, tiltross for denne arbeidernes gunstigere stil
ling, lar det sig ikke benekte, at arbeidernes misnoie i det store og
hele, og krav pa en stadig storre andel av produksjo,nens. avkastning er
like levende, og ofte tar form av krav pa sosialisering av bedriftene.

Ingen bedriftsleder k'an i vare dager v<ere blind for, at det er selve
det system hvorpa det nuvcerende produksjonsliv er bygget, som de in
ternasjonale arbeiderorganisasjoner i ethvertfall teorettsk er motstandere
av, og selv om vi som professor Cassel .sier i sin bok »Socialism eller
framatskridande» ophorer med a vie den sosialistiske fremtidsfare var
hovedinteresse, sa rna vi »i stallet koncentrera var upPfi?arksamhet pa
det skadliga inflytande, sam de mer eller minclre socialisti~kt fargade
askadningarna redan nu faktiskt utova inom vart bestaende samballe».

Til belysning av utviklingen i Norge i denne henseende, skal jeg
fa loy til a anfore folgende tall, sam vel rna sies a vcere talende:

I lopet av tiden fra krigens begynnelse i 1914 til 1929 er industri
arbeid~rnes gjennemsnitlige dagsfortjeneste i Norge steget fra kr. 4: 62

til ca. kr. I I: 10. Da leveomkostningene samtidig er steget fra en in--
deks pa 100 til en indeks pa 179, viI de nevnte tall svare til en stig
ning i reallonnen fra kr. 4: 62 til kr. 6: 20 - altsa med 34 %. For
bedringen i levevilkar er imidlertid betydelig storre enn hvad disse tall
gir inntrykk av, idet arbeidstiden samtidig er blitt nedsatt fra gjennem
snittlig 9',4 timer pro arbeidsdag til 8 timer. En vesentlig forbedring
ligger jo ogsa i at arbeiderne nu. har opnadd ferier med full lonn, med
en varighet av fra 8 til 12 dager.

I samme tidsrum som denne stigning av reallonnen har funnet sted
i Norge, og samtidig som arbeiderbefolkningen ogsa har opnadd vesent
lig andre fordeler, er medlemsantallet for arbeidernes landsorganisasjon,
- som i Norge helt ut har sluttet sig til det sosialistiske program, 
steget fra ca. 67 000 til ca. 120 000, altsa med 79 %.

*
I den svenske arbeidsfredsdelegasjons rapport av september 1929

heterdet, at delegasjonen er av den mening, at der i lengden ikke gis
andre effektive midler for a komme frenl til fredeligere forhold pa
arbeidsmarkedet, enn det sam ligger i forbedret oplysning samt i for
bedret kontakt mellem arbeidsledelsen og arbeiderne.

Den store betydning av det' oplysningsarbeide sam det her siktes
til, vil enhver industrileder 'vcere helt klar over. Men vil et sadant op
lysningsarbeide og de foranstaltninger delegasjonen peker pa alene kunne
[ore frem, - og bringe clem sam nu flokkes om de sosialistiske krav inn
i en tankegang sam den bedriftslederen har, - og som den han rna ha?

Jeg tror det ikke, - fordi jeg mener at den dypereliggende arsak
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til det sterke motsetningsforhold mellem kapital og arbeide og til so
sialismens stigende makt, - for en vesentlig del rna sokes deri, at sa
mange - eller rettere sagt de fleste - av dem sam nu danner et vik
tig ledd i produksjonen og arbeidslivet, og som tiltross for at de be
'sidder de intellektuelle og p.ersonlige betingelser, dog ikke har fatt ad
gang til a komme op blandt de aktive kapitalister, - og derfor heBer
ikke foler sig solidarisk rned kapitalen.

Jeg onsker ikke nu a bli misforstattderhen, at jeg tror at aIle
mennesker kan gjores til kapitalister, - selv i den mest beskjedne for
stand. Jeg vet vel, at mange - ikke selv under de gunstigste forhold
- har betingelsene for a erhverve mere enn hvad der gar med til det
daglige behov, - likesalitt som de har betingelsene for a bevare en
reserve for fremtiden. Men 'jeg taler am aIle dem av arbeidere og funk
sjonrerer pa hvis intellektuelle og moralske egenskaper industriens frem
tid - sammen med bedriftslederen - rna bygges, .og som ikke desto

.mindre er blandt den store besiddelseslose klasse.
Det er dette forhold sam har. gitt de sosialistiske krav oket styrke

og som gir disse krav i sa manges oine sit nioralske grunnlag.
Derfor mener jeg, at bestrebelsene for a gjore denne del av ar:

beiderne og funksjonrerene personlig privatkapitalistisk interessert ved a
lette dem adgangen til a bli ~ om enn i beskjeden rnalestokk 
medeiere i den' bedrift til hvilken de vier sit arbeide, - det rna sees
som et ledd i det store arbeide sam nu pagar for a vinne frem til en
storre folelse av interessefellesskap innen industrien.

Jeg vet vel at der er mange - kanskje de fleste - industrirnenn
som mener, at hvad der her er tale am er smukke tanker, -men som
det er ugjorlig praktisk a gjennemfore i ethvertfall i sa stor utstrekning
at de far virkelig betydning.

Jeg er ogsa [uUt klar over, at det her er langt frern, og at det
gjelder tiltak som tar langt sikte.

Og fremforalt, jeg undervurderer ikke de praktiske vanskeligheter
som frernstiller sig for den bedrift som viI forsoke a gjore. sine funk
sjonrerer og arbeidere til medeiere i bedriften. Men vanskeligheter, 
selvom de er store, - er som bekjent ikke ensbetydende med, at'det
ikke er nodvendig a overvinne demo - Og er der. pa den ene side
mange som mener, at det her dreier sig om utopier og intet annet, sa
er der pa den annen side ogsa dem, - srerlig i De Forente Stater, 
hvis industrielle rnetoder i sa star utstrekning har vrert et forbillede
for Europa, - som ser anderledes pa det og som. setter meget inn pa
a sette clisse ting ut i livet. .

Se~vfolgelig) - cler er ingen som tror at cler her er anvist en kongevei,
~ den eneste som kari fore til fredeligere foi-hold pa arbeidsrnarkedet. -
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Det er en av veiene, og det er min opgave i kveld a omtale det ar
beide som pagar for ogsa a gjore denne vei farbar.

*
I en storre publikasjon som National Industrial Conference Board

utga i slutten av 1928, er der gjort ncermere rede for anvendelsen av
arbeideraksjer og de praktiske erfaringer man har gjort i de Forente
Stater. Denne publikasjon er et stortog omf~ttende arbeide, og hvad
der scerlig gjor dette arbeide sa verdifullt, er at det stotter sig pa ut
talelser og erfaringer som er gjort av de mest fremstaende industri
ledere i Amerika.

Det fremgar av denne publikasjon, at den forste begynnelse med
utstedelse av arbeideraksjer blev gjort av Illinois Central Railroad i
1893. I 1915 hadde ca. 60 selskaper innfort systemet. Den egentlig
sterke utvikling pa dette omrade skriver sig imidlertid fra 1921. Efter
en foretatt undersokelse i 1928 var der i De Forente Stater innfort
spesielle ordninger med arbeideraksjer i 389 .selskaper, - siden 1928
er dette tall antagelig foroket. Blandt disse er mange av de storste
industrielle bedrifter i Amerika, som Standard Oil Company, United
State Steel Corporation, Bethlehem Steel Company, Swift and Company,
Eastman Kodak Company og mange andre. Vi har ogsa en rekke be
drifter med relativt liten arbeidsstokk, - fra 50 mann og opover, -
som har innfort ordningen.

I det hele viste denne undersokelse av National Industrial Confe
rence Board, at omkring I million funksjoncerer og arbeidere i 1928
var aksjon~rer i de industrielle bedrifter hvor de hadde sit arbeide, og
med en samlet kapital pa omkring 1 milliard dollars.

Nar talen er om arbeideraksjer i Amerika, viI jeg gjerne gJore
opmerksom pa, at det ikke dermed altid menes spesielle aksjetyper, men
spesielle ordninger med sikte pa a lette arbeiderne innkjop av aksjer i
bedriftene.

Disse ordninger varierer i Amerika i nogen grad i de forskjellige
bedrifter. Den nevnte publikasjon fra National Industrial Conference
Board gjor ncermere rede for endel forskjellige ordninger.

Hensikten med aBe disse ordninger er imidlertid - som det frem
holdes - den samme, nemlig onsket om ved lettelse av adgangen for
arbeiderne til a erhverve aksjer, a virke som en spore til sparsomhet
og omsorg for fremtiden. De skal tjene til fremme av den okonomiske
sans og innsikt blandt funksjon~rer og arbeidere, og fremforalt a op
muntre dem til a interessere sig pa bredere basis for industriens problemer
og gi forstaelsen av de vanskeligheter industrien har a kjempe sig gjenneln.
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Det som [ra Amerika dog scerlig angis som motiv er at man har
ment, at disse ordninger kunde bidra til a gjenoprette - omenn i andre
former - den gamle industris mere personlige forhold mellem arbeids
giv.ere og arbeidere, -:- den kontakt som den moderne industris utvik
ling jo mere og mere har vanskeliggjort.

Med hensyn til de erfaringer som er gjort i Amerika, synes me
ningene a vcere divergerende. De fleste uttalelser av de praktiske in
dustridrivere som har gjennemfort ordningen med arbeideraksjer, gar
dog ut pa at de i det store og hele tatt har hostet gode erfaringer.
Den stigende anvendelse av arbeideraksjer i de siste ar i Amerika, be
krefter jo ogsa dette.

Som et bevis pa den stigende interesse for arbeideraksjer, skal jeg
bare nevne, at da Standard Oil Company sist apnet tegning av aksjer
for sine arbeidere i begynnelsen av forrige ar, - det var den tredje
gang, - viste det sig at ca. 60 % av de tegningsberettigede lonnsmot
tagere benyttet sig av sin tegningsrett, hvilket var en meget storre an
del enn ved de tidligere aksjeutstedelser. Den okede deltagelse sam
men med det betydelig. storre tegnede belop viser, ifolge en tilleggs
meddelelse fra Conference Board av 5. august 1929, at lonnsmottagerne
er blitt mere og mere interessert i a spare endel av sin fortjeneste og
bli delaktig i det selskap hvor de er ansatt. Det uttales, at resultatet
for selskapets ledelse har vcert meget tilfredsstillende. En stor del av
lonnsmottagerne, innbefattet mange tusen av almindelige og halvt fag
lcerte arbeidere har spart ganske betraktelige belop og. er til en viss
grad blitt okonomisk uavhengige. Bortsett fra dette rent okonomiske
resultat, heter det videre, er der opnadd store fordeler med hensyn til
folelse av fellesinteresse blandt aIle elementer, - arbeidere, kapital og
ledelse.

At enkelte forsok har vist sig ikke a svare til forventningene, kan
jo ha sin arsak i at vanskelighetene ikke er sokt lost pa den rette mate.
Det 'behover iallfall ikke a bety, at vanskelighetene overhodet ikke lar
sig overvinne.

Forovrig har man gjort den erfaring, at det fortrinsvis er de best
lonnede funksjoncerer og arbeidere som har benyttet sig av adgangen
til a tegne aksj er i bedriftene.

Hvad forsok med arbeideraksjer angar i de storre europeiske land,
er der i virkeligheten ikke meget a si. I England viser en undersokelse
i juni 1928 at 125 firmaer med et arbeiderantall av 133,000 arbeidere
har innfort arbeideraksjeordninger. Savidt jeg har kunnet bringe i er-
faring, er interessen for disse sporsmal nu stigende i' England. .

I Frankrike finnes der idag sikkert meget fa arbeideraksjeordninger.
Der blev i 1917 utferdigef en loy som trakk op en forholdsvis snever
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ramme for hvad cler pa dette felt kan gjores. Det synes ikke som
om loven har hatt nogen stimulerende innflytelse.

I Tyskland badde man et ganske interessant eksempel pa et ar
beideraksjesystem i den ordning som var innfort ved firmaet Krupp.
Denne ordning matte imidlertid opgis igjen i inflasjonstiden, fordi fir
lllaet ikke lenger "kunde se utsikt til a betale det utbytte som aksje~e

var garantert.
I en nylig utkommet bok om arbeideraksjer av dr.. Fritz Tanzler:

»Durch Besitz zum Arbeitsfrieden», uttales det, at grunnen hvorfor ord
ningen med arbeideraksjer i sa liten utstrekning er gjennemfort i Tysk
land, rna tilskrives inflasjonen og den kamp for livet som tysk industri
efter krigen· har mattet fore.

lVlan kan altsa efter dette si, at det kun er i Amerika og de,lvis
England, at der i storre ut.strekning er gjennemfort ordninger for a lette
arbeiderne tegning av aksjer.

For jeg nu gar over til a tale om hvad del; i Norge er gjort pa
det spesielle felt, Arbeideraksjer, vil jeg ganske kort nevne behandlingen
av sporsmalet om lovfestet utbyttedeling og arbeidernes andel i be
driftsledelsen, - Industrielt demokrati, som det bar vcert kalt.

Pa det nordiske nasjonalokonomiske mote i Stockholm i 1920 blev
sporsmaJet »Arbetarnes andel i foretagsledningen» gjort til gjenstand for
diskusjon. Dette sporsm~n var dengang meget aktuelt i Norge, og vist
nok ogsa i Sverige og andre land. Der blev, som det kanskje vil er
indres, i Norge" nedsatt en kommisjon som skulde utrede disse sporsmal.
Kommisjonens innstilling og forslag til lov var overmate vidtgaende.
Forslaget blev imidlertid ikke ophoiet til lov, og man kan si at kom·
misjonens arbeide i det store og hele ikke har satt nevneverdig spor i
norsk lovgivning. Sporsmalet om almindelig utbyttedeling og arbeider
nes andel i bedriftsledelsen, kan man si nu ikke lenger er aktuelt i
Norge. Et helt annet sporsmal' er jo arbeidernes erhvervelse av ak
skjer i industrien.

*
Odelstingspresident Johs. Bergersen gjorde fornylig i Oslo offentlig

rede for organisasjonen av to bedrifter, som i lopet av de foregaende
ar er overtatt av bedriftenes arbeidere og funksjonrerer med stotte av
de kommuner hvo.r bedriftene er beliggende, og delvis ogsa med stotte
av arbeidernes faglige landsorganisasjon.

Den ene bedrift er Fredrikstad Trelastkompani som beskeftiger ca.
100 mann. Den annen bedrift er Ofotens Malmfelter, som beskjeftiger
et lignende antall arbeidere.

•



FUNKSJONlERER OG ARBEIDERE SaM AKSJEEIERE I BEDRIFTEN 7

Jeg' er opmerksom pa, at disse »sociale eksperimenter»" som
disse tiltak er kalt, - ikke kan betraktes som ledd i bestrebelsene fat

a lette industriarbeidernes adgang til a bli aksjoncer i den bedrift hvori
de arbeider, altsa ved siden av de vanlige aksjoncerer. De bedrifter
som cler her er tale om, er jo nu efter overtagelsen for en vesentlig
del bygget pa stotte fra det offentlige og rna sees, som odelstingspresi
dent Bergersen ogsa i sin redegjorelse gjorde uttrykkelig opmerksom
pa, som rene nodsforanstalt,ninger for a mote den overhandtagende ar
beidsloshet i vedkommende kommuner.

Men, jeg nevner ikke destomindre disse sociale eksperimenter fordi
de - som naturlig er - folges med adskillig interesse i Norge, - og
ikke bare innen arbeiderkretser.

Disse bedrifters organisasjon, - efterat de er blitt overtatt av
arbeiderne, - som ~et her vilde fore for langt a komme ncermere inn
pa, er ikke som man skulde tro bygget pa det man i almindelighet,
legger i slagordet »okonomisk demokrati». Tvertom. Arbeidernes ad
gang til a ove innflytelse pa bedriftenes daglige ledelse er liten eller
ingen. Og det beme~kelsesverdige er, at denne ordning er fullt overens
stemmende med arbeidernes eget onske. Odelstingspresident Berger
sen fortalte i sin red~gjorelse, at ved startningen av Ofotens Malmfel
ter, hadde arbeiderne sagt ham: »Vi kan ikke selv styre og ordne dette.
Det er sa rart med det», sa de, »kommer vi hundre eller noe oVer
hundre mann sammen i generalforsamling sa vil den ene det og den
annen det. Det rna vcere en fast ledende hand som kan lede dette,
ellers er vi selv redde for a komme til a kjore det hele i graften.)

Odelstingspresident Bergersen, som er en av yare mest fremstaende
socialdemokrater, foiet' den 'bemerkning til, at efter hans mening var
dette et meget forstandig resonnement av arbeiderne.

Med hensyn til lonnsomhet av disse bedrifter,er det ennu for tidlig
a uttale sig. Mig bekjent har man i denne henseende ennu ingen oversikt.

*
Under en offentlig diskusjon i Oslo, - for et ars tid siden, 

om midlene til a mildne det tilspissede motsetningsforhold mellem ar
beidsledelse og arbeidere, som i Norge nu gjor sig sa sterkt gjeldende,
uttalte en av yare fremstaende videnskapsmenn, professor Johan Hjort,
at nar det gjelder sociale reformer, bor man ga frem pa samme mate'
som teknikerne, nar de' soker forbedringer i driftsmetodene: Forst gjor
man forsokene i det sma, - »laboratory tests», sam amerikanerne kal
ler det. Sa utvider Inan forsokene efterhvert som erfaringer innvinnes.
Ved forsak i det sma kan man gJore noiaktigere malinger og noiakti
gere bestemmelser enn ved forsok i det store, og fremforalt, man kan
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undg~ a gjore feil som kan ha skjebnesvangre okonomiske konse
kvenser.

Det er et slikt forsok .i det sma, som nu gjores ved A/S Freia,
Oslo, - hvor jeg selv er administrerende direktor, - for a realisere
tanken om a gjore arbeidere og funksjon~rer ved bedriften til medeiere
som aksjoncerer.

Pa selskapets generalforsamling den 20de mars ifjor, blev der en
stemmig vedtatt en ordning, hvorefter selsk~pet.pa visse betingelser kan
gi sine arbeidere og funksjoncerer adgang til a tegne aksjer i selskapet.
Ordningen .inneholder 9 punkter, som jeg skal fa lov til a referere, og
knytte nogen korte bemerkninger til hvert enkelt punkt.

§ I.

Selskapets arlige ordincere generalforsamling har rett til med 2/3

flertall av de avgitte stemmer a beslutte at selskapets driftskapital ut
vides ved utstedelse av scerskilte aksjer til selskapets funksjoncerer og
arbeidere. I beslutningen skal angis det maksimumbelop, hvortil direk
sjonen kan utstede sadanne aksjer.. For hvert ar kan ikke besluttes ut
stedt sadanne arbeideraksjer til storre samlet palydende enn 5 %av den
ordincere aksjekapital. Arbeideraksjer utstedes til samme palydende som
selskapets ordincere aksjer og innbetales med det palydende belop.

I henhold til denne paragraf star det altsa i de ordincere aksjonce
rers hand a avgjore i hvilken utstrekning arbeideraksjer skal utstedes 
med den begrensning at arbeideraksjer for et storre belop pro ar enn
hvad der svarer til 5 % av den ordineere aksjekapital, ikke under nogen
omstendighet kan utstedes.

Et . selskap med en aksjekapital pa f. eks. 3 mill. kroner, kan sa
ledes ikke utstede arbeideraksjer for mere enn kr. 150 000: - arlig.

Selvom et selskap hvert ar fullt ut benytter sig av adgangen til a
utstede arbeideraksjer, vii arbeideraksjekapitalen dog ikke na den ordi
neere aksjekapital i storrelse for efter 20 ars forlop.·

Eiere av arbeideraksjer har ifo]g~ et senere punkt i ordningen ikke
adgang til a delta i voteringen om utvidelse av arbeideraksjekapitalen.

§ 2.

Arbeideraksjekapitalen er pa samme mate som den ordincere aksje
kapital ansvarlig for selskapets forpliktelser. I tilfelle av selskapets av
vikling og oplosning skal den dekkes for sit i'nnb~talte belop foran den
ordineere aksjekapital. Nar derefter. den siste er dekket for sit innbe
talte belap, deles det gjenvcerende overskudd over den samlede aksje.
og arbeideraksjekapital.
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Som det vil sees av dette punkt er arbeideraksjekapitalen gitt den
fortrinsstilling fremfor den ordincere aksjekapital, at den i tilfelle av sel
skapets avvikling eller oplosning skal dekkes for sitt innbetalte belop
foran den ordincere aksjekapital. Vi er her, som det viI forstaes, ved
et hovedpunkt i ordningen.

IVlan ~ar gatt ut fra, at der matte bys den kapital som arbeidere
og funksjoncerer kunde innskyte i bedriften en sikkerhet fremfor de ovrige .
aksjoncerer. Dette kunde ganske visst opnaes ved utstedelse av van
lige preferanseaksjer. Det vilde imidlertid pa grunn av visse bestem
melser i. den norske aksjelov stote pa store praktiske vanskeligheter,
som jeg ikke tor opholde tiden ved a gjore ncernlere rede. for.

Det bIev derfor av siste ars starting enstemmig - ogsa med arbei
derrepresentantenes stemmer - gjort endel tilfoielser til aksjeloven, som
gjor det mulig med Kongens approbasjon a utstede arbeideraksjer overens
stemmende med den av vart selskap vedtatte ordning, - uten at de
almindelige bestemmelser for utstedelse av aksjer kommer til anvendelse.

§ 3·

Arbeideraksjekapitalen nyter ingen fast rente. Den nyter pa like
vilkar med den ordincere aksjekapital anpart av arsutbyttet.

Besluttes aksjekapitalen oket ved ti.lskrivning av selskapets verdier,
skal arbeideraksjene tilskrives samme belop som de ordin~re aksjer.

Besluttes aksjekapitalen oket ved utstedelse av nye aksjer, skal
eierne av arbeideraksjene ha adgang til a delta i nytegning av aksjer
pa samtne fot som de ordincere aksjeeiere.

Besluttes kapitalen nedskrevet ved tilbakebetaling pa aksjene, skal
sadan tilbakebetaling ogsa finne sted pa arbeideraksjene.

Scm det av denne paragraf viI sees og som det folger av hele
systemet, skal eierne av arbeideraksjer ingen fast rente ha av sit inn
skudd. Arbeideraksjene far det samme utbytte som de ordineere aksjer.

I det hele skal arbeideraksjene med hensyn til driftsoverskuddet nyte
noiaktig de samme rettigheter og fordeler som den ordinrere aksjekapital.
Hvis saledes den ordincere aksjekapital okes ved tilskrivning av sel
skapets verdier, skal arbeideraksjene tilskrives samme belop som de ordi
neere aksjer. Ogsa hvis den ordincere aksjekapital okes ved utstedelse
av nye aksjer til innbetaling, skal eiere av arbeideraksjer ha samme ad
gang til a delta i. nytegning av aksjer.

Likeledes skal en lledskrivning av kapitalen ved tilbakebetaling pa
de ordincere aksjer folges av lignende tilbakebetaling .mot avskrivning pa
arbeideraksj ene.
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Eierne av arbeideraksjene har pa samme fot som de ordincere aksje
eiere rett til a vcere tilstede i selskapets generalforsamling og til der for
fullt innbetalte aksjer a utove stemmerett i selskapets anliggender efter
de regler som gjelder for de ordi~cere aksjeeiere. Eierne av arbeider
aksjer har dog ikke stemmerett i sporsmal om utvidelse av arbeider
aksjekapitalen eller dennes ophevelse.

Eiere av arbeideraksjer, hvis aksjer "er fuUt innbetalt, er likeledes
pa samme mate som ordincere aksjeeiere valgbare til aIle selskapets ombud.

Det frerrigar av dette punkt, som man vii se, at eiere av arbeider
aksjer har de samme rettigheter som de vanlige aksjoncerer med den
begrensning, at de ikke kan vcere med i avstemningen om utvidelse av
arbeideraksjekapitalen. Dessuten er omsetteligheten av disse aksjer be
grenset, idet de som det vil fremga av et punkt i ordningen som jeg
senere skal komme til, kun kan selges til personer som selv fyller de
krav som stilles til arbeideraksjoncerer.

Arbeideraksjonrerene har ingensomhelst adgang til a ave nagen
direkte innflytelse pa bedriftens ledelse eller daglige drift, likesalitt som
en vanlig aksjoncer har det. Kun ved sin adgang til a delta pa general
forsamlingen i dens forhandlinger og valg, - pa samme mate som en
vanlig aksjoncer, - kan han gjore sin innflytelse gjeldende.

§ 5·

Tegningsberettiget til arbeideraksjer er de av selskapets arbeidere
og funksjoncerer som er ansatt og har vcert ansatt hos dette i minst 5
ar. I tilfelle av overtegning av det besluttede emisjonsbelop, skjer for
delingen sa likelig som mulig mellem tegnerne. Kan likelig fordeling
ikke finne sted, tas hensyn til tjenestetid og lonn. Avgjorelsen av for
delingen skjer med endelig bindende virkning av selskapets direksjon.
I teg,ningsinnbydelsen kan direksjonen bestemme at arbeideraksjene kan
innbetales i terminer. For de innbetalte terminer nyter aksjeeierne en
av direksjonen bestemt rente inntil samtlige terminer er forfalt.

Nar samtlige terminer er betalt, erhverver arbeideraksjonceren de
fulle rettigheter som tilkommer ham efter ncervcerende vedtekter.

Det overlates i ovrig til direksjonen a treffe ncermere bestemmelser
om hver enkelt emisjon.

Som det vii sees har direksjonen ingen adgang til a utvelge blandt
arbeidere og funksjoncerer hvem de viI ha til aksjoncerer og utelukke



FUNKSJONiERER OG ARBEIDERE SOM AKSJEEIERE I BEDRIFTEN I I

andre. Nar man har fastsatt fern ars tjeneste i bedriften for overhodet
a kunne bli .aksjoncer, er dette av grunner som jeg formodentlig ikke
her n~rmere hehover a komme inn pa motiveringen avo

§ 6.

Arbeideraksjenes tekst besternmes av direksjonen. Aksjene skal dog.
uttrykkelig v~re betegnet som arbeideraksjer, likesom de skal v~re pa
fort besternrnelse om at de med rettsvirkning kun kan overdras til funk
sjonrerer. og. arbeidere som er ansatt og har vceret ans~tt i AjS Freia
Chocolade Fabrik i minst 5 ar.

Over eierne av arbeideraksj er fares protokoll.
Overdragelse av arbeideraksjer kan kun finne sted til arbeidere og

funksjonrerer som er ansatt og har vceret ansatt i selskapet i 5 are Ingen
rna dog vcere eier av mere enn Ij20 av sarntlige utstedte arbeideraksjer.
Overdragelse rna for a ha gyldighet likeoverfor selskapet og for a med
fore stemmerett vcere anmeldt til direksjonen.

Den begrensning som her er opstukket for disse arbeideraksjer er
nodvendig for a opna hvad der er tilsiktet, nemlig at arbeideraksjene
kun skal eiesav arbeidere og funksjoncerer s'om er ansatt i selskapets
tjeneste. Sa'mtidig har man ogsa villet sikre sig imot, at nogen enkelt
arbeider, - kanskje ved fremmed hjelp - til egen fordel kunde op
kjope sine kameraters aksj.er i storre utstrekning.

Dor en eier av arbeideraksjer eller fratrer han tjenesten som arbeids
udyktig pa grunn av alder eHer sykdom, skal selskapet innlose hans
arbeideraksjer efter deres matematiske verdi pa grunnlag av siste ars
regnskap, dog aldri for mindre belop enndet pa vedkommende aksjer
innskutte kontantbelop.

Fratrer en eier av arbeideraksjer selskapets tjeneste pa annen mate
enn foran nevnt, har selskapet rett til a innlose hans arbeideraksjer med
deres palydende belop. I tillegg hertil far eieren nar arsregnskapet fore
ligger, den del av arsutbyttet som svarer til den del av aret, hvori han
han v~rt i tjenesten.

Efter denne bestemmelse opstar en aksjeeiers krav om innlosning
av arbeideraksjeverdien forst nar han dor eHer fratrer tjenesten som
arbeidsudyktig. Hans bo eller han selv skal da ha krav pa a fa innlost
arbeideraksjene efter deres matematiske verdi efter siste ars' regnskap:
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'Derved opnar han aBe de okonomiske fordeler arbeideraksjonrerforholdet
kapitalisert kan bringe ham. Siste arsregnskaps generalbalanse rna legges
til grunn. Utover verdien efter dette kan intet krav gao Selvsagt rna
ingen eier av arbeideraksjer kunne kreve optatt nogen status av hensyn
til denne utlosningsrett.

Hvis en eier av arbeideraksjer fratrer selskapets tjeneste pa annen
mate enn som' folge av dod, sykdom eller arbeidsudyktighet, har han
intet krav pa innlosning av arbeideraksjene. Han kan selge dem til
andre, som er berettiget til a besidde demo Selskapet har pa sin side
rett, men altsa ikke plikt, til a innlose hans arbeideraksjer.

§ 8.

Nrervrerende bestemmelser om utstedelse av arbeideraksjer gjelder
som tillegg til selskapets vedtekter og kan opheves efter reglene for
vedtektsendringer. Gjores dette, har eieren av arbeideraksjer krav pa
innlasning av sine arbeideraksjer efter disses matematiske verdi pa
grunnlag av siste ars regnskap, dog mins't aksjenes palydende belap.

Jeg viI i forbindelse med dette punkt atter fremheve, hvad der ogsa
blev uttrykkelig sagt pa den generalforsamling i vart selskap hvor ordningen
blev vedtatt, at denne ordning rna sees som et forsak, med hvilket det
er hensikten a innvinne videre erfaringer. Der er jo ved denne para
graf apnet adgang til a avvikle hele ordningen om de innvunne erfa
ringer skulde tilsi det. I sa tilfelle gir dette punkt arbeideraksjonrerene
den rett a fa aksjene innlost efter en kurs som tilsvarer deres mate
matiske verdi, samtidig som eierne under enhver omstendighet er sikret
at innlosningssummen ikke blir lavere enn aksjenes palydende belop.

§ 9·

Ovenstaende bestemmelser og eventuelle forandringer i disse undergis
kongelig approbasjon.

Denne bestemmelse er intatt for a pointere at utstedelse av arbeider
aksjer er avhengig av Kongens tillatelse i henhold til det for nevnte
tillegg til aksjeloven, som jeg nevnte er blitt foretatt for a fa ordningen
i overensstemmelse med loven.

*
Den her refererte ordning forela allerede for et par ar siden som

et forslag fra mig i alt vesentlig overenssternrnende med den endelig
'vedtatte ordning. I et foredrag i Norges Industriforbund i februar 1928
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redegjorcle jeg for farste gang for ordningen - og for de synsmater
som er lagt til grunn for den. Foredraget avfadte en livlig diskusjon,
hvorunder cler fremkom ganske sterke innvendinger av prinsipiell art.
Det blev dog i det store og hele matt med anerkjennelse, - dels med
meget varm anerkjennelse. Foredraget er senere av Norges Industri
forbund utgitt i sep'arattrykk under titelen: »Industrikapitalens demokra
tisering. - Et praktisk forsak.»

Anderledes gikk det med et annet foredrag som jeg efter anmod
ning holdt nogen tid senere i Oslo Arbeidersamfund. Mit forslag hlev
der sterkt angrepet av flere av arbeiderorganisasjonens ledende menno
Det blev anfart, at ordningen vilde gjare arbeiderne solidarisk med pri
vatkapitalistiske interesser, og at det i virkeligheten kun tilsiktet. a skyte
en bresje i arbeidernes solidaritet. Arbeidernes mal, - blev det gjort
gjeldende, -:- var arbeiderorganisasjonens udelte overtagelse av bedrif
tene, som skulde ledes ut fra socialistiske prinsipper.

Jeg kan ikke i denne forbindelse tilbakeholde den bemerkning, at
vi ennu ikke i Norge har sett en utredning av hvoriedes de socialistiske
organisasjonsformer praktisk tenkes gjennemfart. Den statsakonomiske
forenings styre i Oslo har flere ganger forsokt a forma en av arbeider
organisasjonens fremstaende menn til i et foredrag i foreningen a rede
gjore for hvorledes det norske produksjonsliv tenkes ophygget under en
socialistisk ordning. Dette har imidlertid ennu ikke lykkes.

I juli ifjor, - altsa for et halvt ars tid siden, - utla A/S Freia
overenssten:mende med den vedtatte ordning sin forste innbydelse til
tegning av arbeideraksjer. Vedkommende avdeling av arbeiderorganisa
sjonen, - Ncerings- og Nydelsesmiddelarbeidernes Forbund, - hadde
allerede for tegningen blev utlagt, sterkt advaret sine medlemmer mot
a vcere med i tegningen, og efterat tegningsinnbydelsen var fremlagt,
fremkom den nevnte organisasjon med den trusel, at de arbeidere som
inniot sig pa kjop av arbeideraksjer, vilde komme i den stilling, at deres
fortsatte forbliven i organisasjonen vilde bli optatt til alvorlig droftelse.

Der hlev utIagt til tegning 200 aksjer a kr. 250:- tilsammen til
det beskjedne belop kr. 50,000:-, hvilket utgjor ca. 1 1/2% av selskapets
aksjekapital. Man gjorde altsa ved denne begynnelse ikke bruk av ad
gangen til utstedelse av arbeideraksjer til et sa stort belop sonl man
efter ordningen hadde anledning til, nemlig som jeg nevnte inntil 5 %
av nen ordincere aksjekapital pr ar. Det utlagte aksjebelop hIev over
tegnet med ca. 80 %.

Av bedriftens funksjoncerer og arbeidere, som utgjorde ca. 650 per
soner, var 432 tegningsberettiget i henhold til ordningens bestemmelser.
Av disse benyttet 130 personer adgangen til a tegne aksjer, hvilket vii
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si 30 % av de tegningsberettigede. Det var i forste rekke funksjon~rer

ved. fabrikken og kontoret, formenn o. 1. som tegnet disse aksjer. En
del arbeidere benyttet sig dog ogsa av sin. adgang til a tegne aksjer,
idet 30 stykker tegnet ialt 60 aksjer a kr. 250:-.

*
Det vilde fore for langt a komme ncermere inn pa de forskjellige

sider ved ordningen som er blitt behandlet under den livlige presse-
diskusjon som saken har avfodt i Norge. Muligens vil der under den
efterfolgende diskusjon bli anledning til nrermere a komme inn herpa.
Ordningen er jo - jeg gjentar det - a betragte som et forsok i det
sma, hvorpa der katl: bygges videre eftersom erfaring innvinnes.

Kun sa meget vil jeg fremholde som min mening, at den storste
hindring for at systemet i Norge for ·tiden praktisk kan gjennemfores i
storre utstrekning utvilsomt er, at vare arbeideres levestandard i far
holdsvis Hten utstrekning gir rum far apsparing a~ kapital a anbringe i
aksjer, - og det samtidig som det rna innrommes at der, i ethvertfall
for tiden, ikke kan sies a vrere mange bedrifter som fe>ler sin stilling sa
sterk - og kan regne med en arlig nogenlunde J·evn avkastning, - at'
de onsker a pata sig ansvaret ved a innby sine funksjoncerer og arbei-
dere til a anbringe sine sparemidler som driftskapital for bedriftene, 
selvom denne kapital blir prioritert foran de vanlige aksjer.

I hvor hoi grad ogsa norske bedrifter under industriens fremtidige
utvikling vil komme til a bringe i anvendelse systemer i, den ene eller
annen form, og avpasset efter de spesielle forhold, med sikte pa a gjore
arbeidere og funksjoncerer til aksjeeiere, - vi! fremtiden vise.

Under enhver omstendighet vil det vel - i ethvertfall til a begynne
med - vesentlig bli eliten av de tekniske og merkantile funksjon,rerer
og av arbeiderne som kan, eller vil av sine opsparte midler anbringe
kapital i den bedrift hvori de arbeider, ag det selvom denne kapitalan
bringelse gir en sa star sikkerhet som farholdene overhodet gjor det mulig.

Det er jo ogsa mulig at det viI vise sig, at det hos det store fler
tall av almindelige arbeidere ag funksjanrerer aldrig vil kunne oparbeides
nogen srerlig interesse av a gjore sig okonomisk medansvarlig i den
bedrift hvori de arbeider, - at de ikke har interesse av a skaffe sig ,
den innsikt i bedriftens forhold, som enhver aksjancer har anledning til,
men at de utelukkende er interessert i a fa, den hoiest mulige lonn og
de gunstigst mulige arbeidsforhold.

Det er mulig at det vil vise, sig, - og det hevdes av mange at sa
er tilfelle.

Men selv med denne begrensning mener jeg, at systernet vii ha sin
store betydning.
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Industriens konsentrasjon i var tid er nodvenclig, -" det er" vi alle
klar over, - men deo har blandt annet en side som jeg mener med
rette fila volde betenkelighet, og det er at den betinger at der blir ferre
og ferre av de ledende stillinger pa de forskjellige omrader innen be
driftslivet, samtidig som de andre - de mange - i hoiere og boiere
grad kun vB bli et ledd i en prosess hvis hele forlop de ikke kan pa
virke og ikke engang overse. Sa meget mere mener jeg, at det er nod- .
vendig, a finne former hvorunder i ethvertfall de av de arbeidende krefter
inne"n industrien som besidder de personlige forutsetninger for det, kan
gjores solidarisk med de kapitalistiske interesser. Det viI" - mener jeg
- gi de industrielle bedrifter en oket styrke, - og det yil gi den
enkelte, - selvom hans daglige arbeide i bedriften er sterkt avgrenset,
- en ny basis for hans stilling.

Hvad vil det ikke si for en ung ingenior eller en ung arbeider, som
har opdriften i sig, nar han blir ansatt i en storre. bedrift, - og da
slik som det i almindelighet er, - med et sterkt ensidig arbeide, at
han far anledning til a gjore sig okonomisk medinteressert i sin bedrift,
selvom dette blir for 'et beskjedent belop. Som aksjoncer far han ad
gang til, ved tilstillelse av arsregnskaper, arsberetninger, og oplysninger
pa generalforsamlinger o. s. v., a kunne opgjare sig en mere begrunnet
mening am bedriftens ledelse og dens okonomiske forhold. Han vil da
ogsa ha lettere for' a se, - og det er ikke det, minste - sit eget
arbeide som et ledd i bedriftens okonomi.

leg har sett fremholdt, at i bedrifter hvor kun delvis, - og kanskje
en forholdsvis liten del av arbeidere og" funksjoncerer er aksjeeiere i be
driften, viI clet fore til at "der blir to" klasser arbeidere og funksjoncerer,
- de som er aksjeeiere og de som ikke er aksjeeiere, - og det antas
at cler her viI clanne sig et visst motsetningsforhold som kan virke
uheldig. leg skal medgi, at en sadan betragtning kan ha sandsynlig
heten for sig. Jeg har imidlertid ikke sett nogen uttalelse era dem som
har forsokt systemet og kan uttale sig pa grunnlag av innvunne erfa
ringer, som' bestyrker en sadan antageise. Tvertom. ]eg bar flere ganger
sett fremholdt, at selv der hvor forholdsvis et litet antall av de arbei
dende krefter innen bedriften er medaksloncerer, bar det skapt en atmo
sfcere .under det daglige arbeide som har vist sig gunstig.

leg har ogsa hart innvende, at man ved a gjennemfare ordninger
med arbeideraksjer vil blese Iiv i kravet pa almindelig og obligatorisk
utbyttedeling og arbeidernes andel i bedriftsledelsen. Det forekommer
mig, at en sadan opfatning kun kan stotte sig pa et noksa overfladisk
syn pa disse sporsmaJ.

Tanken med a lovfeste utbyttedeling og arbeidernes and~l i be_drifts~

ledelsen, - altsa uten kapitalinnskudd, var i virkeligheten, - som pa-
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vist av professor Aarum pa det socialokonomiske mote i St~ckholm, a
fremme en kollektiv ledelse av nceringsvirksoniheten, og der var ikke, 
som ogsa professor Aarum fremhevet, - lagt skjul pa at hensikten der
med var a forberede overgangen til full socialisering.

Hvad der tilsiktes med arbeideraksjer er noget helt annet. Overens
stemmende med hvad jeg har sokt a fremholde om betydningen av a
gjore de verdifulle krefter innen den industrielle stand personlig solida
risk med de privatkapitalistiske interesser, tilstreber de forskjellige sy
sterner for arbeideraksjer a lette den enkelte gjennem den nodvendige
opsparing og kapitalinnskudd a gjore sig okonomisk interessert i den
bedrift hvor han har sit arbeide, - a gjore ham til aksjoncer sammen
med de ovrige aksjoncerer. - A gjore ham til aktiv kapitalist m. a. 0.,

- selv om det blir i beskjeden malestokk, - i samme forstand som
bedriftslederne som oftest er det.

Det er altsa, - kan man si, - en demokratisering av selve kapi
talen som her tilstrebes for derigjennem a apne arbeiderne adgang til
som okonomiske deltagere a ove sin innflydelse pa ledelsen og fa sin
andel i overskuddet.

Byggende krefter finnes i aIle samfundsklasser. - Det er ut fra den
erkjennelse, at det er av den storste betydning at disse ikke alene far
anledning til a utfore sit daglige arbeide men ogsa - de som har evnen
til det - a gjore sin innsats i utviklingen og vcere med a bcere ogsa
sin del av det okonomiske ansvar i det skapende arbeide, - det er ut
fra den erkjennelse at tanken om arbeideraksjer er skapt.

Harefter yttrade sig:

Fil. dr K. Hildebrand: Jag har for min del ratt lange haft intresse for
denna fraga oeh har tid efter annan sokt satta mig in uti hur den har ut
veeklat sig. Forst oeh framst maste man naturligtvis preeisera vad det ar
man nannast asyftar, oeh det framgiek ju tydligt av inledningsforedraget, att
det ar, att arbetarna skola skaffa sig aktier i det foretag, dar de aro an
stallda. Om arbetarna daremot bilda ettaktiebolag for att ge ut en tidning
eller ordna med en butik, ar det nagot, som ieke hor till det foreliggande
amnet, oeh ieke heller kan man rakna dit den foreteelse med arbetarbanker,
som forekommer i Amerika, oeh dar de stora fackforbunden ha satt in av
sevarda belopp.

Se vi nu pa forhallandena i Forenta Staterna, forefaller det mig, att man
bar beakta det alldeles sarskilda forhallande, som dar rader, i det att man
har en arbetarnas Qverklass med ratt sa utpraglade kapitalistiska tendenser.
Att man kan intressera denna overklass, sam i huvudsak bestar av arbetare
vid vissa fabriker dar det kraves en viss yrkesskieklighet oeh vilka arbetare
ha jamforelsevis bra betalt, att taga aktier i sitt toretag ar forklarligt. Med
borgarna 'i Forenta Staternaaro over huvud taget ratt spekulativt anlagda oeh
aktiekop arett av dem olntyekt satt att plaeera sina besparingar. Jag vill
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dock namna, att det finns nationalekonomer, som under diskussionerna om
dessa fragor framhaJlit, att det kan ligga nagot osunt uti att arbetarna placera
sina sparmedel i starre utstrackning i aktier, och som anse, att det yore
battre och riktigare, om de i stallet toge obligationer i faretaget. De skulle
saledes bortse fran den lilla del av inflytande, som kan folja med aktieinne
hay, och i stallet endast tanka pa den sakra placeringen och avkastningen. I
Farenta Staterna har man far avrigt tre olika former far verkliga arbetaraktier,
narnligen aktier, som faretaget ger gratis at sina arbetare efter viss tids tjanst,
aktier som arbetarna fa betala endast delvis, och aktier, som de fa betala
fullt. Den senare formen ar val, farefaller det mig, den sundaste. Att ill
aktier sam present innebar jn endast ett lanetillagg och uppfattas givetvis
ocksa som sadant.

Faredragshallaren talade ocksa om farhallandena i England. Dar har
framkommit ett ratt egendomligt farslag, sam gar ut pa att endast fackfar
eningen eIler fackforbundet skulle teckna aktier men daremot ej arbetarna.
Fackfareningen eller fackfarbundet skulle salunda overtaga en starre post
aktier, utdelningen skulle ga till dern och inkomsten skulle sedan delas. ut .
bland de arbetare vid foretaget, sam tillhora sammanslutningen. En sadan
anordning skulle givetvis i allra hogsta grad starka fackforbundets resp. fack
fareningens makt over de enskilda arbetarna. Detta var emellertid endast
ett last framkastat farslag, och jag tror icke, att det vunnit anklang .pa
nagot hall.

Vad betraffar forhallandena i Sverige, var det, am jag icke missminner
mig, en mekanisk verkstad, Atlas, sam far mycket lange sedan barjade med
deiisa arbetaraktier. Man tankte sig, att man darigenom skulle vinna, att
arbetarna skulle stanna langre i faretagets tjanst. Systemet overgavs emellertid
efter nagra ar, sedan det visat sig, att det icke gjorde den nytta, som fare
tagsledningen hade beraknat. Harom aret utgav dr von Eckerman en liten
broschyr om arbetaraktier, dar han tankte sig den losningen av den sociala
fragan, att arbetarna skulle tillasa sig aktier far att sa smaningom bliva agare
till det ena industriforetaget efter det andra. Om han annu vidhaller denna
uppfattning, vet jag icke. Den framkallade pa manga hall, som helt natur
ligt· var, gensagor.

Jag skall emellertid bortse fran en del dylika faktiska farhallanden och
uttala mig mer generellt Ined sarskild tanke pa vara svenska farhaHanden .

. Jag tanker mig da, hur det skulle stalla sig, om systemet finge en starre
spridning. Att det anvandes i vissa speciella fall, kan mahanda vara lamp
ligt, och det kan naturligtvis pa ett eller annat haJI gara nytta. l\1en gene
relIt sett bor man sUiIla sig skeptisk. Aktieteckningen i ett bolag innebar
ju en form for kapitalanskaffnin~, sam ar forenad med viss risk. Den prin
cipiella fragan blir da, om vi skola anse, att arbetare i allmanhet i ett foretag
ha den ekonomiska barkraft, att de kunna utsatta sig far den med aktieteck
ningen forbundna risken. . Vad sam synes mig vara oriktigt ar att, sasom
ibland foreslas, garantera en viss utdelning pa arbetaraktier. Dessa aktier
skulle darigenom fa en ganska egendomlig mellanstallning mellan aktier och
obligationer, som knappast synes vara principiellt riktig. Det farefaller mig,
att det atminstone i Sverige skulle vara rena undantag, att arbetarna i storre
utstrackning skulle kunna finna det med sin fardel farenligt att inkapa aktier
i foretaget for att pa det sattet placera sina sparmedel. Det torde far dem
finnas helt andra och mycket lampligare utva-gar darvidlag. Sa far man na-
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turligtvis tanka pa, att om arb~tarna ha lost till sig, aktier i ett' foretag oeh
fa utdelning, ar det gott oeh val, men om de ieke fa nagon utdelning, hur
gar det da? Jo, naturligtvis uppstar ett mycket starkt missnoje. Arbetarna
anse sig lurade. Den faran finns givetvis och kan finnas aven i mycket
stora oeh valskotta foretag. Vad man da vunnit med denna anordning ar,

,att man frambesvurit ett missnoje i sUiJlet for motsatsen.
Sedan ar det en sarskild omstandighet, som gor, att vi i Sverige nog

skulle betanka oss ratt lange, innan vi ginge in for detta system, namligen
att kollektivavtalen intaga en mycket framskjuten plats i var arbetsratt. Om
det skulle bli allmant med arbetaraktier, skulle arbetarna i somliga foretag
Hi en stor utdelning, i andra foretag en mindre utdelning och i somliga ingen
utdelning aUs. Darigenom' skulle uppkomma en ojamnhet i arbetarnas in
komster. I vissa fall bleve kanske utdelningen myeket storre an vanlig av
kastning pa det insatta sparkapitalet, i andra fall ungefar vanlig farrantning
oeh i andra fall ater skulle ranteforlust uppsta for aktieagarna. Bleve syste
met allmant tillampat, skulle denna skillnad i ieke ovasentlig grad bryta
sonder hela kollektivavtalssystemet. For arbetarna skulle det framsta sasom
oegentligt, att de ieke erholle samma loner pa samma ort, alldeles oavsett
foretagets barighet. Jag tror, att detta skulle vara att sla hal uti hela denna
del av var arbetsratt, som man har kommit till efter ganska stora strider.
Man kan ju saga, att den utjamning mellan olika arbetargrupper, som gor,
sig gallande i Europa, ar ur vissa synpunkter mindre sund an den differen
tiering, som finns i Forenta Staterna, men vi ha den' nu' i alIa fall, och jag
tror, att det yore ratt farligt att overga till ett annat system, som dessutom,
synes det mig, ar mindre Himpligt.

I samband med detta star en annan omstandighet, som forefaller lnig
ha en mycket stor betydelse, namligen att arbetaraktier, allmant anvanda,
skulle forsvara uppkomsten av ny konkurrens. Vi ha exempelvis ett par
mye~et stora och valsituerade bolag. Arbetarna ha tecknat aktier i stor ut
strackning, oeh de fa en god utdelning. Sa vill man starta ett annat foretag
i samma bransch. I detta kan man omojligen tanka sig att genast ge ut
delning till aktionarerna. Det kommer i efterhand i konkurrensen, darfQr att
foretaget far mycket svart att skaffa sig goda arbetare, da sadana i forsta
hand komma att sugas upp av de foretag, som kunna ge stor utdelning.
Det medfor med andra ord, att detta system, tillampat mera allmant, skulle
ge en viss monopolstallning at de foretag, som kunna ge ordentliga utdel
ningar. Man skulle pa det sattet skarpa motsattningen mellan de ekonomiskt
valstallda foretagen och de ekonomiskt mindre valstallda. Man skulle pa
skynda utveeklingen att det foretag, som har kommit i, om, icke precis eko
nomiska svarigheter, sa dock i litet n10tvind, dukar under oeh att andra kunna
utvidga sig, som ha storre forutsattningar att lamna utdelning. Man skulle
fa en helt annan utveckling betraffande de olika foretagen an vad man na
turligtvis vill syfta till med ett dylikt system med arbetaraktier. Systemet
har pa denna punkt, synes det mig, sin storsta svaghet, och det ar har, som
det kan fora en verklig fara med sig. Nu kan man ju saga, att det ar
mycket langt till att arbetaraktierna bliva sa allmanna, men pa manga· haJI
- jag far erkanna, att foredragshallaren var fri darifran - framsUilles sy
stemet som den aUra fortraffligaste oeh ibland som den enda medicinen for
alla de sociala sjukdomarna pa arbetsplatserna.

Jag staller mig darfor for min del myeket skeptisk mot systemet med
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arbetaraktier. I enstaka fall tror jag det kan gara nytta, men allmant anvant
tror jag det har de vador, som jag har sakt skissera upp.

Herr Ordforanden: Far min del ar jag ense med det mesta av vad
som blivit sagt bade av inledaren oeh nu av dr Hildebrand, oeh vad jag nu
amnar saga ar darfar sa att saga bara en ny sas far att servera vad sam
redan har farekommit.

Det ar· klart, att denna fraga berar ett myeket viktigt problem, sam vi
hoppas skaH bli allt viktigare oeh viktigare, namligen att sarja far lanlpliga
kapitalplaeeringar far de breda lagren aver huvud taget oeh att fa en sadan
form for deras sparande, sonl ur bade deras egen oeh samhallets synpunkt
ar anskvard. Jag farmodar, att vida kretsar av arbetarklassen numera kommit
fran den farestallningen, att kapitalet ar ant oeh i stallet aro ganska bajda
far att bli kapitalister genom eget sparande. I vilken form skala de da bli
kapitalister? J0, de skala heist bli det i sadan form, sam innebar ett mini
muin av risk, oeh det enda sam kan' sagas till farsvar far den hjalp at spar
bankerna sam lamnades i fjol oeh sam innebar myeket betankliga sidor ar,
att den atminstone i eke avskraeker de breda lagren fran att gara insattningar
i sadana banker sam narmast. aro avsedda far demo De breda lagrens be
sparingar skala fa en mattlig ranta, eftersom placeringen ar riskfri, men man
skall ieke locka in detta sparande i osakra plaeeringar, som eventuellt kunna
ge stora vinster men s.o~ oeksa kunna medfara stora forluster.

Det farefaller mig som om detta vore en 'myeket viktig synpunkt att
anlagga vid bedamandet av den fareliggande fragan, far den handelse det
skulle bli en mera aUman fareteelse med arbetaraktier. Den amerikanska
utveeklingen kan majligen betyda, att det kommit in ett spekulativt moment
i de breda lagrens sparande, som i oeh for sig knappast kan saga~ vara ett
allmant intresse. Vi bara namligen absolut haHa fast vid att industrifaretag
bora vara riskabla. Det ar ieke aIls meningen, att industrifaretagen skala
vara sparbanker - jag menar naturligtvis ieke sadana sparbanker, som vi i
Sverige pa sista tiden haft erfarenhet utav, utan sakra banker. I varje far
anderligt samhalle maste det finnas risker, ty annars kan ieke samhallet far
andras utan kommer att gjutas i den form sam det en gang har uppnatt.
Skala vi fa farandringar, medfar det namligen oundgangligen farluster far
somliga oeh vinster for andra. Med den pragel, som den ekonomiska ut
veeklingen tagit under de sista 50 aren, har det nu i farsta hand varit in
dustrien sam kommit att gara ekonomiska landvinningar men sam darfar
oeksa fatt bara de ekonomiska riskerna. Om det system med arbetaraktier
som det har ar fraga om skulle leda till att man ville hindra industrifare
tagen fran att vara rtskabla genom att staHa det anspraket pa denl, att de
sUindigt skulle ge samma jamna utdelning, hade nlan alltsa sakerligen kommit
ur askan i elden, ty da skulle det ekonomiska livets livsnerv skadas - den
dynamiska kraften i samhallet, 'som man framfar allt anskar bevara. Dari ligger
nog, att man far tanka sig att denna fareteelse ieke bar bli allmangiltig.
Det hindrar visst ieke, att den kan ha betydelse pa ett begransat omrade,
'men sasom generell foreteelse skulle den sannolikt vara behaftad med all
varliga oeh ratt vittgaende oHigenheter.

Man har darnast att taga hansyn till vissa praktiska moment. Dr Hilde
brand framhall, att systemet skulle kunna bryta sander den enhetlighet i la
nerna som ar byggd pa kollektivavtalen, oeh han menade, att arbetarna i ett



20 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 3 FEBRUARI 1930

framgangsrikt faretag skulle fa starre utdelning och alltsa starre 'Ian i far
ha11ande till lika dugliga arbetare i ett annat faretag, som utdelade mindre
vinst. Det resonemanget farutsatter tydligen att aktierna alltid emitteras till
pari. Ifall alIa arbetaraktier emitteras till pari oavsett den kurs, i vilken
foretagets a~tier sta, blir det sa som ban sade; men tanker man sig i stallet,
att aktierna emitteras efter vanlig aktiekurs, galler slutsatsen icke. I sa fall
gor man investering till ett belopp som skapar normal farrantning, och da blir
det en utjamning far de olika foretagens arbetare. Jag vill for ,min del saga,
att jag sympatiserar betydligt mera med att lata dessa aktier dela ode med
andra aktier, och att man salunda emitterar dem till den radande kursen pa
faretagets aktier. Om man allmant kan fa arbetarna att farsta ett sadant
resonemang ar emellertid nagot som jag icke vagar yttra mig om.

Jag skulle ocksa vilja uppeballa mig vid fragans andra sida, namligen
vad det kan betyda far arbetarna sjalva att fa andel i faretaget. Det ar givet,
att det i en hel del fall kan kannas tillfredsstallande far dem att veta, att
de aro delaktiga i ansvaret och den slutliga bestammanderatten over det
foretag dar de arbeta. Manniskan ar en ganska invecklad foreteelse, och
ibland kan man saga, att folk kanner sig tillfredsstallda over ett infiytande
som de i verkligheten icke ha - som de ha formellt men icke realiter. Jag
foranledes till den refiexionen av den anledningen, att man hart fran Ryss
land, efter vad jag tror med ratta, att arbetarna i vida kretsar kanna sig
tillfredsstallda aver den nuvarande regimen, darfor att det nu ar dtras foretag;
~e tiro sakerligen komplett utan inflytande i de allra fiesta fall, men det hela
gar nominellt for deras rakning, och det racker. Manga mena, ocksa sadana
som icke aIls aro bolsjeviker, att detta skapar en mentalitet hos arbetarna
som man anskar men icke kan uppna i ett kapitalistiskt sambalIe. Det ar
majligt, att arbetaraktierna komma att verka pa samma satt, och sa till vida
skulle de da vara till nytta.

Men visserligen hindrar det icke att inflytandet i alla fall iir en chimar.
Den som ar lycklig elIer olycklig nog att vara' en smaaktieagare kaJ;1ner av
erfarenhet sin kompletta maktloshet; det farekommer praktiskt taget icke att
en person som har mindre an ett par procent av ett faretags aktier kan
utava nagot som heIst infiytande i sin egenskap av aktieagare. Car man upp
pa en bolagsstamma, finner man en liten familj eIler ett raksallskap, som ordnar
upp alltsammans; man kan ga dit far najes skull elIer for att lara sig nagot,
men absolut icke. far att utava infiytande. Och arbetarnas stalIning enligt
den nu diskuterade planen skulle bli annu svagare an en kapitalistisk sma
aktieagares, ty den senare kan i nastan alIa fall anses vara mera samstamd
med fiertalet aktieagare an arbetaren are Det ar darfar avgjort sannoliktJ att
ett av en arbetare framstallt farslag pa en bolagsstamma skulIe komma att
upptagas med annu mindre intresse an en vanlig smaaktieagares.

Det far alltsa medges, att den reella betydelsen av det inflytande som
arbetarna skulle fa ar ganska forsvinnande; men det hindrar icke, att det kan
kannas pa ett sarskilt satt att vara delagare i foretaget, och redan denna
kansla kan vara till nytta.

Jag skulle far avrigt tro, att det ligger i nagon man bade i upplagg
ningen av inledningsforedraget och i vad dar sades om de praktiska erfaren
heterna, att den stora betydelsen av denna sak galler icke arbetarna utan
funktionarerna. Ifraga om funktionarerna farefaller mig detta system verkligen
vara en mycket valkommen losning. Vad direktor Throne Holst sade i slutet
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av sitt faredrag var namligen sarskilt tankvart, att i sammanhang med den
industriella koneentrationen alIt fier oeh fier komma att vara underordnade
fran att farut ha varit sina egna; detta galler ju framfar alIt just OUl funktio
narerna. Oeh dessa personer aro i en helt annan situation an arbetarna.
Farst oeh framst ha de en erfarenhet oeh en averbliek aver forhallandena
som gar, att man sakerligen skulle lyssna till dem pa en bolagsstamma. Om
en ingenjar eller kontorsehef yttrar sig, yore det myeket barnsligt att icke
hara pa honom, ty han har sakerligen en hel del att komma med som det
ar val vart att Iyssna till. Vidare arb dessa personer i en battre ekonomisk
stallning an arbetarna. De kunna darfar battre riskera sina sparmedel, oeh
det foreligger icke samma skal emot att lata dem plaeera sina pengar spe-.
kulativt som det finns for arbetarna.

Savitt jag forstar, har det nu debatterade systemet alltsa en hogst avse
yard betydelse for att binda funktionarerna vid faretaget, men dess betydelse
vad betraffar de rena kroppsarbetatna forefaller mig vara betydligt mera be
gransad. Det ar dock vart att forsoka over hela linjen i en hel del fall,
aven om man ar skeptisk betraffande genomforbarheten vad betraffar de
egentliga arbetarna, och kanske t. o. m. skeptisk mot lampligheten harav.

Statsradet S. Lubeck: Det ar med viss tvekan, sam jag tar till orda i
denna fraga, men det har skett, darfor att nar jag vid ingangen vaxlade nagra
ord med direktar Throne Holst uttalade han den farmodan, att jag kanske
skulle ha en annan installning till detta sporsmaJ an vad han hade. Jag an
ser mig darfor vara skyldig att har deklarera min uppfattning.

Foredragshallaren .framhall oeh nled all ratt i barjan av sitt foredrag,
att vad han har ville framlagga far ass var en vag till att aka arbetsfreden
och samforstandet inom produktionen, men att det visst ieke yore nagon
kungsvag utan endast en av de vagar, sam man borde forsoka betrada. Vi
aro nog aHa ense med honom, att vad man kan gora far att komma fram
pa nya vagar ~ar utomordentligt valkommet far den stora sakens skull. Den
arbetsfredskonferens har i Sverige, sam direktor Throne Holst aberopade,
hade ju till syfte att saka fa fram mera malmedvetet an hittills vad man
skulle kunna kalla far det rent manskliga forhallandet inom produktionen,
att oka den personliga farstaelsen samt, sasom ett led i oeh i viss man aven
sam en faljd av detta, arbeta far att oka insikten has alIa inom foretaget
far vad faretaget betydde, hur det arbetade och vilka utveeklingsnlajligheter
det hade. Lat mig fa begagna detta tillfalle, nar jag forsta gangen i en
diskussionsmajlighet efter denna arbetsfredskonferens moter denna forenings
hogt arade ordforande, att stryka under just detta. Jag har alltid haft mye
ket svart att forsta hans skepticism emot denna arbetsfredskonferens oeh dess
syfte, just darfor att jag sag detta syfte pa det satt, som jag nu har angivit.
Jag forstar ieke, hur man over huvud taget kan tanka sig, att detta var na
got, som man hade anledning att lata bli att gara. Man syftade ju till att
skingra en massa missfarstand, som nu rada, oeh att fasta manga, manga
arbetsgivares oeh arbetsledares uppmarksamhet darpa, att de i berorda avse
ende arbetade pa ett ofarstaende satt, att de ieke hade beaktat vad de i
faretaget anstallda numera hade ratt att fordra soeialt sett av sina ledare, se
dan arbetarna i politiskt avseende oeh i det allmanna livet over huvud taget
hade kommit fram till det inflytande, som de nu ha. Framfar allt syftade
man till att denna nya anda inom foretagen skulle leda till att insikten om
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faretaget, om betyde1sen av rationaliseringsatgarder, om befalets stallning till
arbetarna o. s. v. skulle vaxa oeh att man rent av skulle komma att farsta
kapitalismens uppgift pa ett annat satt an farut., Det· har har farut antytts,
att litet var bland arbetarna numera stravar efter att bli kapitalister. Det
kan ju handa, att man har ratt i denna optimism, men pa papperet ar det
i varje fall ieke sa. Jag vagar einellertid verkligen hoppas, att i den man
man uppnar starre insikt oeh samforstand an nu, skola arbetarna komma dar
han, att de battre farsta kapitalismens r.atta natur, att den ieke ar nagot sjalv
andama1 . utan kanske den aUra viktigaste oeh sakraste kontrollapparat, som
man over huvud taget har for att fa en verklig sparsamhet och ekonomi i
driften, oeh som darvidlag har utomordentligt stora faretraden framfor soeia-
lismen. .

Vad sedan betraffar det amne, som direktar Throne Holst har talade
om, vill jag namna, att jag vagade i initt in1edningsanfarande till arbetsfreds
konferensen ieke ga langre an att jag omnamnde den majlighet, som finns
att ge arbetarna ett akat intresse far sitt faretag genom vinstandel oeh ak
tieteekning, men jag framhall samtidigt att denna majlighet hade hitintills
ieke vaekt nagot sarskilt stort intresse har i Sverige yare sig fran arbetarnas
eller arbetsgivarnas sida. Det var far avrigt ratt beteeknande, att i den fa1
jande diskussionen togs ieke denna fraga upp fran nagot haJI, ehuru det en
ligt konferensens program hade statt fullt fritt far vern som he.lst att narmare
inga pa denna mojlighet oeb framhalla dess farde1ar oeh oUigenheter. Dari
kan man majligen se ett teeken pa att man hittills icke hyst nagot starkare
intresse far att ga den vagen.

Jag har oeksa faljt med dessa stravanden i Amerika, men jag har lik
som dr Hildebrand den uppfattningen, att man kanske far se saken ur en
litet annan synvinkel har hos oSS. Det farstar man ju redan av den stall
ning, som soeia1ismen intager i Amerika jamfort med dess stallning har.

Vad som sarskilt intresserar, da det galler arbetarnas aktieagarskap, ar
ju vad man tanker sig som slutmaJ far denna rarelse.· Jag har sett i en
redogorelse fran 'Amerika den tanken uttalad, att pa denna vag skulle de i
faretaget anstaJlda sa smaningom komma fram till att helt aga faretaget.
Tanker man sig saken utve<iklad pa det sattet, blir det ju samtidigt en ganska
god tankestallare for vad detta aktieagarskap over huvud taget skulle inne
bara av fardelar far det allmanna. Man skulle kanske pa den vagen just
komma fram till de risker av ett alltfar stort samforstand, som professor
Heekseher farut har gjort gallande, namligen att samfarstandet skulle kunna
b1i en sadan makt, att andra grupper av medborgare skulle komma att fa
sitta emellan. '

GIn jag fattat inledaren ratt, ar det har dock endast fraga om att skafta
arbetarna ett begransat aktieinnehav av en sartyp. Man skulle maximera ar
betaraktierna till en viss proeent av hela aktiekapitalet. 1'anken hari har val
varit, att man ville farhindra, att arbetaraktierna skulle kunna fa ett alltfar
dominerande inflytande i faretaget. De skulle snarare fa karaktar av ett
slags obligationer an. av aktier, eftersom man ville omgarda dem med en
starre grad av trygghet oeh pa det sattet late dem sta i en sarklass. Detta
ligger kanske oeksa i sakens natur, ty de skulle ju vara forenade med las- 
ningsratt. Det skulle aldrig bli nagon verklig aganderatt till aktierna. Ar:
betaren agde dem, sa lange han var anstalld i faretaget, men om han lam
nade det eller avled, skulle aktierna aterlasas av bolaget. Det skulle pa det
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sattet ieke bli' den aganderattskansla, som man annars farbinder med aktie
innehav.

Jag skulle vilja saga, att jag for min del ieke aIls har nagon farutfattad
mening betraffande lampligheten aver huvud taget, att arbetarna maJrnedvetet
sHillde in sig pa farvarv av aktier i sitt faretag. Jag tror emellertid i likhet
med de bada foregaende talarna, att man icke har ~nledning att rakna med
detta sasom nagon sarskilt betydande vag i framtiden, nar det galler penning
plaeering far de i faretaget anstallda, oeh jag delar i mangt oeh myeket de
ras uppfattning Oill de olagenheter, som kunna vara farbundna med en starre
utbredning. av systemet. Det skulle jag emellertid i varje fall vilja saga, att
om arbetarna skaffa sig aktier i faretaget, bar det enligt min mening ieke
ske, farran de verkligen ha kommit till den insikt om faretaget oeh dess
lTIajligheter, att de pa grund harav vilja· skaffa sig dessa aktier. Att lagga
till ratta for ett aktiefarvarv for arbetarna under sarskilt gynnsamma villkor
i tro att man darigenom lattare skapar arbetsfred oeh akar arbetarnas intresse
far faretaget, ar enligt min syn pa saken en genvag till arbetsfred, som man
iekebar betrada. Detta skulle jag vilja uttala som mitt allmanna omdame
om denna sak.. Ar daremot farvarvet av aktier i faretaget farbundet med
en verkligt klar insikt om dess farutsattningar aver huvud taget oeh en fast
onskan att vilja knyta sin framtid vid detta faretag, da kan jag se myeket
stora fardelar daruti, men da kommer jag samtidigt fram till att fraga, varfar
man i sa f~ll skall emitter~ nagra saraktier. Ty da bar val aktieinkapet kunna
ske genom farvarv i appna marknaden, som i regel star till buds eIler i varje
fall kan stallas till buds, om arbetarna hysa en utpraglad anskan darom. En
sadan form for aktiefarvarv skulle jag for min del anse sasom slutstenen sa
att saga i en akad forstaelse fran de anstalldas sida av faretagets betydelse
oeh som ett uttryek far deras vilja att i en stark solidaritet med faretaget
oeh alla dar verksamma knyta sin framtid oeh sin ekonomiska valHird nar
mare till detsamma.

I.Jektor E. 'Wigforss: Da man fran arbetsgivarhall vander sig till in
dustriarbetarna med ett farslag sam detta, att de skala teekna aktier i fare
taget, maste givetvis farutsattas far att saken skall kunna genomforas, att den
ar fardelaktig ieke blatt far arbetsgivarna sjalva utan aven far arbetarna. Jag
har emellertid aldrig hart nagot svar pa den forsta. oeh enklaste invandning,
sam man kan gara mot detta system med arbetaraktier, namligen varfar ar
betarna just skala plaeera sina sparmedel i det faretag, dar de aro anstallda.
Det farklaras ju ofta, att industrien i allmanhet icke ger starre avkastning
an vanlig bankranta, oeh varfar skall da en arbetare, som har sparat nagra
hundra kronor, riskera dem pa aktier i sitt faretag i stallet far att plaeera
dem pa ett sakert satt i en bank? Den form for aktieteekning, sam direk
tar Throne Holst har har frarnfart, ar ju mycket mera ofarmanlig an de pla
ner, sam tidigare myeket ivrigt diskuterats oeh anda icke formatt locka ar
betarna i nagon starre utstraekni~g, namligen att de helt enkelt skulle fa del
av vinsten utan att egentligen sjalva ha riskerat nagra sparmedel. Da inte
ens detta farmatt vaeka nagot starre intresse, ar det myeket osannolikt, att
den nu forevarande linjen med aktieteekning skulle kunna ha nagon framtid
for sig. Jag ar for min del myeket intresserad avo att man pa nagot satt
skulle kunna fa lanearbetarna mera intresserade av produktionen, men jag har
.aldrig fatt nagot svar pa fragan, vad de egentligen skulle vinna genom infa-
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randet av ett system med arbetaraktier. Nackdelarna aro daremot sa uppen
bara, att jag ieke behaver uppehalla mig vid demo

Direktar Throne Holst talade sjalv am, hurusom fackfareningarna i Norge
°varit bestamda motstandare till hans planer. Jag skulle vilja saga, att far
hallandet skulle nog bli detsamma har i Sverige, ehuru de norska fackfare
ningarna aro mera radikalt socialistiska och de svenska mera moderat socia
listiska, ty detta motstand beror icke aIls pa socialismen sam sadan utan ar
grundat i sjalva faekfareningarnas karaktir. Det kan namligen ieke hjaJpas,
att am en liten grupp av arbetare pa detta satt blir mera fast bunden vid
sitt °faretag, sa brister ocksa solidariteten atminstone i nagon man. Man
maste darfar farutsatta, att faekfareningarna skala stalla sig avvisande, och de
som vilja genomfora denna plan komma darfar att fa att gara med arbetare,
sam pa ett eller annat satt icke sta sa solidariska °med sin organisation Som
andra. Jag undrar, om det egentligen kan vara anskvart for industrien att
med nagon energi driva fram en linje, som pa detta satt skulle skapa ett
nytt frikfionselement med faekforeningarna. Jag kan for min del ieke se, att
vinsterna pa nagot satt skulle kunna motivera en sadan politik.

Professor Heekseher talade om att kanslan av att hora till foretaget oeh
av aganderatt O. s. v. kan ha betydelse. Det tror jag for min del ocksa.
Man kan mycket val anska, att utvecklingen hade gatt pa ett annat satt och °
att manniskorna skulle vara annorlunda. Hade dessa planer drivits fram
med stor energi av arbetsgivarna vid en tidpu~kt, da arbetarna icke hade
bildat sina fackliga organisationer och alltsa innan den kollektivistiska andan
hade gripit dem, ar det ju majligt, att utvecklingen kunde ha blivit en an
nan. Qm vi fatt den industriella revolutionen i kooperativ form, kunde varl
den sett annor~unda ut, men nu ar det fullstandigt meningslast att tala om
den saken. Som laget nu ar, far man nog rakna med att i den man som
arbetarna aro intresserade av att fa inflytande oeh att fa kansla av att hora
hemma i foretaget och aga det, kan man ieke tanka sig detta realiserat pa
annat satt an i nagon slags kollektiv form. Det ar nog ett faktum, som °man
far taga sam sadant och inratta sin politik darefter, och det ar det, som
gar, att jag for min del tror, att det ar alldeles hopplost att tanka sig, att
man skall kunna komma nagon vart pa den vag, sam direktor Throne Holst
talade om.

Fil. dr G. Dalen: Jag tror, att den sak, som har diskuteras, intres
serar i dag varje svensk industriman, men att finna nagon framkomlig vag
ar otvivelaktigt myeket svart. Tidigare har jag vid flera tilIfalIen betraffande
mitt foretag haft detta problem uppe, att forsoka fa arbetarna medintresserade,
men jag lyckades aldrig finna en tillfredsstallande form. Nar sedan katastrofen
kom ar 192 I, var jag uppriktigt glad over att jag ieke fatt mina arbetare att
teckna aktier, ty da skulle den situation vi kommit uti sakerligen ha blivit
annu mycket varre darigenom, att arbetarna skulle ha kant sig lurade. Icke
forty tog jag upp saken annu en gang, ar 1925, da vara aktier stodo mye
ket lagt och da jag ansag, att arbetarna med obetydlig risk skulle kunna
gora en god affar. Jag underhandlade ocksa om saken med en bank, sam hade
en stor aktiepost i mitt bolag, samt undersakte sympatierna for en dylik
affar inom verkstadsklubben, men gavo dessa undersokningar sam resultat, att
arbetarna icke for sin faekforening fingo gora en dylik affar, aven om vinst
ehanserna voro myeket gada. Jag maste darfor avsta fr~n tanken att genom-
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fora min plan. Det ar nag oeksa sa, att riskrnomentet ar far start for dessa
sma sparare. Jag kan oeksa instamma med lektor Wigforss daruti, att detta
nag ieke ar den ratta vagen att ga for att fa arbetarna medintresserade i en
viss vinstehans oeh farlustmajlighet.

Daremot har alltsedan ar 19 14 i mitt bolag tillampats en annan metod,
sam visserligen ieke har samma verkan SOln arbetaraktier skulle ba, men
som dock i nagon man gjort arbetarna medintresserade i bolagets vinst.

Denna metod gar helt enkelt ut darpa, att av vinsten utaver 6 % a det
nedlagda kapitalet anslas 1/10 att fardelas till alla i faretaget anstallda i pro
portion till vars oeh ens avlaning. Denna vinstandel var under krigsaren re
lativt star oeb var da uppe i 9 a 10 % av avlaningarna, oeh da voro alla
glada, men nar sedan krisen kom, maste denna vinstutdelning installas oeh
under flera ar blev det ieke nagon vinst aIls. Nu har bolaget emellertid
aterigen lyekats erna vinst, oeh jag vill minnas, att de anstallda senast fingo
2 a 3 ?6 av arsavlaningen. Det ar emellertid farst nar detta tillagg till la
nerna kommer upp i 5 a 10 %, sam det har en verkligt stimulerande inver
kan pa de anstallda. Detta system har ju den fardelen, att det ieke tagit
nagra besparingar i ansprak fran arbetarnas sida, oeh att missnaje ieke upp
star, nar faretaget ieke kan lamna nagon vinstutdelning, oeh det medverkar
utan tvivel till att uppvaeka ett visst intresse has arbetarna att gara vad de
kunna far att det ieke skall slasas med tid oeh materiel i verkstadsarbetet.
Jag har oeksa varit betankt pa att ordna det sa, att denna vinstntdelni1?-g
sattes i viss proportion till aktieutdelningen. Da skulle jn arbetarna ieke
som nu se med oblida agon att utdelningen bajdes, ty darmed vaxte jn
oeksa deras andel. Det vore mahanda en framkomlig vag. I varje fall vill
jag saga, att det spelar en myeket stor roll far ett faretags ekonomi, att
samtliga anstallda aro medintresserade dari.

Undervisningsradet N. Fredriksson: Jag var myeket tveksam, om jag
skulle yttra mig i denna fraga, da jag ieke Hingre ar sa aktivt verkande inom
industrien, som jag farr varit, men jag har tidigare anstrangt migmyeket
far att komma till en lasning av problemet att pa nagot satt gara arbetarna
medintresserade i det faretag de arbeta uti. Det ar nn nara 30 ar sedan
jag farstbarjade tanka mig in i denna sak, oeh jag sysselsatte mig da mest
med fnnderingar angaende olika system att gara arbetarna delaktiga i vinsten
oeh studerade de olika farslag, som i detta avseendet hade blivit framstallda
saval i Frankrike, dar atskilliga faretag hade infart vinstandelssystem, som
aven i England. Jag sakte oeksa genom resor fa personlig kannedom om
saken. Min uppfattning am vinstandelssystemet sasom mede! att gara arbe
tarna ekonomiskt medintresserade i sitt faretag blev emellertid, att detta sy
stem ieke innebar den ratta las~ingen. Jag knnde namligen ieke finna na
gon saklig grund [or att den, sam ej ikladde sig nagra risker, sknlle fa vara .
med om att dela en vinst. Oeh med andel i vinst oeh risk borde jn aven
folja motsvarande ratt att bestamma over foretagets ledning. Jag borjade
darfar fundera aver om det ieke skulle finnas nagot satt att lata arbetarna i
man av sina krafter dela aven risken. Det lag ju da nara till hands -oeh
diskuterades ocksa pa olika haJI, att arbetarna skulle. forvarva aktier i sitt
faretag. Det farefaIl mig emellertid vara en myeket litet framkomlig vag,
darfor att det ju maste droja mycket lange, innan arbetarna pa sa satt kunde
na fram till nagon storre delaktighet i faretaget, en delaktighet som a ena
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sidan Hit dem kanna risken oeh a andra sidan aven skaffade dem nagot av
sevart inflytande oeh andel i vinsten. Jag kunde for avrigt ieke tanka mig,
att arbetarna skulle vara mera angelagna att forvarva en brakdel av aktieka
pitalet i det egna foretaget an att satta in sina besparingar i nagot annat
faretag elIer kopa premieobligationer eller nagot dylikt. Majligheten att locka
genom fordelaktig kurs e. d. farefaIl mig irrationell oeh n1indre sympatisk.
Det var emellertid ieke tanken pa att arbetarna skulle loekas till spekulation,
som avholl mig, utan huvudsakligen att det skulle droja alltfor lange att gara
arbetarna delaktiga i foretaget genom att erbjuda dem aktier.

Jag fragade n1ig da, am ieke arbetarna redan sasom sadana kunde an
ses delaktiga i foretaget. Det ar ju uppenbart, att det rader ett gemensamt
intresse mellan kapital oeh arbete. Bada delarna aro nodvandiga for aU det
skall bliva nagot avo Hur skulle det vara, om man sakte sa att saga kapi
talisera arbetet for att fa arbetaren pa nagot satt likstalld rned kapitalagaren?
Kapitalagaren gor sin insats. i form av aktieteekning eller genom Ian. Sa
som langivare tilIforsakras han en viss bestamd ranta oeh kan vanligen efter
uppsagning fa tillbaka sitt kapital samt overflytta det till annan verksamhet.
Sasom aktieteeknare avstar han fran ratten till viss ranta, men far i gengald
en mot aktieteekningen svarande ratt till andel i foretagets ledning oeh vinst.
Arbetaren, som gor sin arbetsinsats mot avtalad lon, ar narmast att jamfora
med langivaren, som uppbar sin bestamda ranta, oeh har foljaktligen liksonl
denne, principiellt sett, ingen ratt till andel i foretagets ledning elIer vinst.
Ville han daremot liksom aktieagaren pataga sig risken att lata avlaningen
bliva beroende av foretagets eventuella vinst, sa hade han ju darigenom gjort
sa att saga gemensam sak med aktieagaren oeh borde alltsa aven vara be
rattigad till en mot risken svarande andel i foretagets ledning oeh vinst. Det
kunde val ieke bli tal om att arbetaren skulle riskera hela sin avloning, men
man skulle ju kunna tanka sig, att han riskerade en mindre del darav. Den
sam satter in 1,000 kronor i ett foretag i stallet far att fa 5 % i en bank,
riskerar att icke fa nagon ranta ans, men kan oeksa fa mycket mer an 5 %.
Han riskerar alltsa 50 kronor. Naturligtvis kan han ocksa riskera hela sin
insats liksom arbetaren kan riskera att farlora sin anstallning och darmed
hela sin avloning. }amfarelsen haltar ju nagot, men om arbetaren ville ris
kera 50 kronor av sin avloningJ i runt tal 1 krona i veckan, skulle han,
bortsett fran olikheten i nyssberorda avseende, pa satt oeh vis bli jamstalld
med en aktieagare, som hade kapt for 1,000 kronor aktier. Blev utdelnin
gen 5 %, skulle arbetaren fa sina 50 kronor, utdelades 10 %,' skulle han fa
J 00 kronor o. s. v. Detta vore ju ett satt, tyckte jag, att snabbt losa del
aktighetsfragan pa en tamligen logisk grund.

Jag utvecklade tanken ytterligare oeh utarbetade ett formligt forslag for
att fa fragan ventilerad. Jag framlade (arslaget vid ett mote i Stockholm
och senare aven i en tidskrift, oeh jag var mycket intresserad av hur. det
skulle mottagas. Vid motet sades det egentligen ingenting, om ocksa nagon,
som yttrade sig, stallde sig skeptisk, oeh det var ju icke heller att vanta, att
farslaget omedelbart skulIe matas av nagon· forstaelse. Efter nagon tid fick
jag emellertid till min tillfredsstallelse se, att forslaget· blev kraftigt angripet
i tidskriften Tiden av ingen mindre an Hjalmar Branting, sam darvid anforde
ungefar samma synpunkter, som vi nyss fingo bara, namligen att varje forsok
i sadan riktning skulle vara agnat att forsvaga arl;>etarorganisationernas enhets
front oeh sammanballning. Jag lat oeksa en av de mera betrodda arbetarna
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i det faretag, dar jag var anstalld, fa kannedom om farslaget oeh bad ho
nom resonera med de andra arbetarna om saken, men jag fann, att aven on1
man erbjade delaktighet med rastratt oeh full likstallighet med aktier utan
flagon kontant inbetalning oeh endast med villkor, att arbetaren skulle iklada
sig nagon risk, sam pa visst satt var jamfarlig med en aktieagares, sa fanns
det ieke nagon utsikt far att arbetarna skulle ga med harpa.

Efter den tidpunkten agnade jag ieke fragan langre nagon uppmarksam
bet, farran jag haram aret blev anmadad att anyo fara fram mina tankar,
vilket skedde vid ett ingenjarsmate i Orebro. Det uppstod en livlig diskus
sion, men resultatet blev detsamma. Varken arbetsgivare eller arbetare voro
hagade att ga in far en sadan gemenskap.

Da ett enIigt min uppfattning sa gynnsamt erbjudande till delaktighet
ieke kunde aeeepteras av arbetarna, kan jag ieke farsta, att det verkligen
skall kunna vara majligt att fa arbetarna intresserade far att kapa aktier,
varigenam de skulle fa endast myeket liten andel i bestatumanderatten oeh
en motsvarande obetydlig andel av vinsten. Jag beklagar, att farhallandena
aro sadana, atminstone har i Sverige. Man skulle ju onska, att starre moj
lighet till intressegemenskapens ordnande yore far handen, men nar ieke den
av mig foreslagna vagen befunnits frarnkomlig, torde icke nagon annan vag
heller vara det inom overskadlig tid.

Direktor J. Throne Holst: Det blev av professor Heekscher sterkt
frernholdt, at industrien altid innebrerer risika, og at den ifolge sit vesen
nadvendigvis ma innebrere risiko. Denne uttalelse kan jeg helt ut under
skrive.

Det er ogsa klart, at der finnes en rekke industrier som ikke bare inne
brerer risiko, men ogsa en srerlig star risiko. Naf man derfor taler om a
gjare arbeiderne direkte akonomisk rnedinteressert i et foretagende og dermed
gjar dem delaktig i risikoen, rna man - det medgir jeg - vrere fullt pa
det rene med at det er nodvendig i hvert enkelt tilfelle a foreta en noiaktig
overveielse av hvad en sadan delaktighet for arbeiderne i virkeligheten inne
brerer. Jeg har ogsa uttrykkelig fremhevet i mit faredrag, at hvad der efter
mit skjonn stiller sig hindrende iveien for at en ordning nled arbeideraksjer
skal kunne bli gjennemfart i storre utstrekning i Norge, er at der for tiden
er forholdsvis fa industriforetagender sam er sa akonomisk sterke og hvor
man med nogenlunde sikkerhet kan gjare regning med 'en jevn avkastning, at
man kan forsvare a innby arbeiderne til a tegne aksjer i foretagendet. Der
finnes dog Here foretagender som i denne henseende byr en rim'elig sikkerhet
for aksjonrerene. Der finnes selvfolgelig sadanne foretagender i Norge, og
der finnes - det antar jeg - i enda haiere grad i Sverige. Erfaringer fra
Arnerika og England viser ogsa, - som jeg har sakt a pavise, - at just
med tanke pa denne risiko har man funnet a burde gi arbeideraksjene en
priviligert stilling fremfor de andre aksjer. Man saker a gi dem en sa stor
sikkerhet som forholdene overhodet gjar det mulig.

Det er ogsa ut fra denne betragtning at A!S Freia's ordning med arbei
deraksjer er opbygget.

Der er under diskusjonen blitt rettet det sporsmal: Hvilken fordel skulde
egentlig arbeiderne ha av a tegne aksjer i det foretagende hvor de arbeider?
Og hvilken fordel kan arbeidsgiverne ha i a afre noget for at deres funksjo
nrerer og arbeidere skulde bli aksjeeiere?



28 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 3 FEBRUARI 1930

Hvad nu arbeidsgiverne angar, skulde jo fordelen ligge nrer forhanden,
jeg har i mit foredrag forsagt at paavise det. Det blev jo ogsa frem

holdt av dr Hildebrand, at systemet kunde lede til, at de gode foretagender,
som kan gjare sine arbeidere akonomisk delaktige, ad denne vei skulde kunne
fa den beste del av arbeiderne, og at nye foretagender - elIer foretagender
som ikke kan tilby sine arbeidere delaktighet - da matte naie sig med de
mindre gode arbeidere. Dette skulde, savidt jeg forstod dr Hildebrandt
efte~ hans mening vrere tiIskade for industriens utvikling. Det er selvfolgelig
sa, at hensikten med a emittere arbeideraksjer jo nettop er, at man vilde
trekke til sig de best mulige arbeidere og fa disse mere fast knyttet til fore
tagendet. Hvis man opnar det, sa har man jo nettop opnadd hvad man har
tilsiktet og onsket. Kan en bedrift ad denne vei opna a fa den best rnulige
arbeiderstand, sa synes det mig at dette rna kunne anfores til fordel for
saken, og ikke tvertom.

H vad har sa arbeiderne for forde!? Hvorfor skulde de investere sin
sparekapital nettop i det foretagende hvori de har sit arbeide?

Jag viI her fremholde, at det system som jeg har nrermere gjort rede for
tilsikter a gi arbeiderne - som jeg allerede har fremholdt - en preferanse
stilling, forsavidt som de skal ha en sikkerhet fremfor de ovrige aksjonrerer.
Gjennem denne sikkerhet og samtidig utsikten til en storre forrentning av sin
sparekapital enn hvad de kan opna ved a sette sine penger inn i en bank,
rna det forutsettes at arbeiderne rna se sin fordel i a tegne aksjer, og at det
viI virke som en spore til sparson1het og omsorg for fremtiden, og at de ved
a bli aksjonrerer - og dette er naturligvis det viktigste - viI komme i et
nytt forhoId til den bedrift hvor de ofrer sit arbeide, - hvad jeg i mit fore-
drag nrermere har utviklet. '

Jeg har sterkt fremholdt, at det er rnulig at det kommer til a vise sig,
at den utvikling av arbeideraksjer som har tatt sa sterk fart i Amerika og
delvis ogsa i England, ikke kommer til a gjare sig gJeldende pa samme mate
i Norge og Sverige. Det er mulig at man her kun kan' opna at de hoiere
funksjonrerer og de best stillede arbeidere blir med, men selvom man kun
opnar det, mene;r jeg at det innebrerer en stor fordel. Jeg bar ogsa frem
holdt, at forsaket med arbeideraksjer er et forsok pa lang sikt. Jeg tror
ikke at problemet, eller rettere sagt de her henharende problemer, loses
hverken idag elIer imorgen. Men selvom man kun kan komme dithen, at
de haiere funksjonrerer og best stillede arbeidere gjor sig medinteressert i
det foretagende hvori de arbeider, sa mener jeg at dette i og for sig viI vrere
av stor betydning. Jeg har inntrykk av at i Amerika har utviklingen gatt
den vei, at hvor man har forsokt systemet er flere og flere ogsa av arbeidere
og funksjonrerer i rent underordnede stillinger komlnet med. Til en begyn
nelse viste det sig at en meget liten del av de tegningsberettigede arbeidere
og funksjonrerer vilde eller kunde tegne aksjer, men i de senere ar har man
gatt dypere og dypere ned, og Here og Here har gjort bruk av sin teg
ningsrett.

Man kan naturligvis innvende at arbeidernes kollektivistiske instilling
kommer til a motvirkes av systemet med arbeideraksjer. Jeg erkjenner at
arbeideraksjer - som jeg ogsa har sokt a utvikle - vi) fremme, om jeg sa
rna uttrykke mig - en individuallstisk innstilling, forsavidt som de tar sikte
pa a lette den enkelte gjennem dyktighet og evne til opsparing a skaffe sig en
gunstigere stilling, mens jo kollektivavtalene er bygget pa ensartede lonninger.
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Forovrig viI jeg jo si, at selvom systemet med arbeideraksjer far en
forholdsvis stor utbredelse blandt arbeiderne, kornnler jo de dermed forenede
kapitalinteresser dog til a spille en underordnet rolle i forhold til den in
teresse som knytter sig til lonnsavtalene. Lonningene viI jo altid bli av storre
betydning for arbeiderne enn den forholdsvis mindre kapitalinteresse de viI
fa gjennem kjop av aksjer.

Professor Heckscher fremholdt, at man matte regne nled at den innfly
telse pit foretagendets Iedelse sonl arbeiderne far gjennem kjop av aksjer blir
meget ubetydelig, eIler rettere sagt en ren fiksjon. Det tror jeg ikke er riktig. ""
Jeg tror at systemet ogsaa har en ren psykologisk betydning, som professor
Heckscher forovrig ogsa selv fremholdt. Jeg tror at en funksjonrer som har
en mere eIler mindre viktig stilling og samtidig er okonomisk medinteressert
viI kunne utove en ikke ubetydelig innflytelse pa bedriftens Iedelse, - jeg
mener ikke her gjennem en mer eIler mindre stoiende opposisjon va f. eks.
seIskapets arlige generalforsamling, men jeg mener at en sadan mann som
har sakkunnskap og kjennskap til bedriften, nar han legger sit ord i vekt
skalen i form "av saklig kritikk eller i form av positive forslag, sa viI det ha
sin store betydning. Jeg tror at bedriftens ledelse vanskelig kan se bort fra
"hvad der her viI fremkomme, og jeg tror ledelsen viI ha direkte fordel av
positive forslag som pa denne mate kan stilIes.

Jag viI gjerne atter understreke, at selvom systemet med arbeideraksjer
blir gjennemfort i begrenset olnfang, sa viI det fa sin store betydning. Det
viI vrere en av veiene til a opna et storre interessefellesskap mellem arbei
dere og arbeidsgivere. Om jeg forstod dr Hildebrand og professor Heckscher
Tett, har de ogsa for sa vidt gitt mig rett, som ogsa de mener at i ethvertfall
hvor det gjelder hoiere funksjonrerer og arbeidere skulde det vrere en fordel
om man kunde opna et direkte okonomisk interessefellesskap mellem dem og
foretagendet.

;: 1 ;
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Ordforande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Det for aftonen uppstallda overHiggningsamnet:

Vcirt jordbruks krisUige

inleddes med nedanstaende foredrag av L~ndshovding G. Sederholm.

Nagot av aren narmast efter varldskriget hade jag aran att i denna
forening fa tala i en livsmedelsfraga, namligen om var brodsadesforsorj
ning. Vi levde da i minnet av den tid, da forsorjningsproblemet hade
vallat ieke blott de ledande utan oss alla allvarliga bekymmer. Man
ville savitt mojligt undga ett upprepande av krigstidens svarigheter.
Spannmalspriserna voro denna tid ocksa ganska hoga och Higet ganska
gynnsamt for jordbruket. Hur ha icke forhallandena sedan dess andrat
sig! De kansIor, som da beharskade oss, radde overallt ute i varl
den. Man arbetade i 'alIa lander pa att .trygga sitt livsmedelsbehov. Pa
grund harav kom ocksa livsmedelsproduktionen i varlden att okas i myc
ket hog grad. Vi uppleva nu foljderna harav, i det att det nu produ
ceras betydligt mera livsmedel an vad variden kan konsumera. Varlds
produktionen av exempelvis vete och socker och over huvud taget alIa
vegetabiliska fodoamnen har blivit for stor. Betydande forrad maste
ligga over fran det ena aret till det andra oeh trycka marknaden, vilket
medfor en nedatgaende prisrorelse. Just i dessa dagar ha vi sett ett
mycket starkt utslag for denna rorelse i den kris, som medfort sa odes
digra foljder i Amerika. Krisen har val icke kornmit alldeles oforut
sett, men den har kommit valdsammare an vad man hade vantat, och
den visar ocksa alla tecken pa att bliva langvarigare an vad man at·
minston~ for 7 a 8 ar sedan nagonsin anade.

Vad vart land angar, har aven har en betydande okning agt rum
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av var livsmedelsproduktion. Det kanske aHra ffiarkligaste i avseende
a utveeklingen hos oss under dessa ar har varit den forandring av brod
sadesodlingen, som har intratt. Veteodlingen, som for 10 ar sedan om
fattade endast 140,000 hektar, har i det narmaste fordubblats oeh upp
gar nu till omkring 23°,000 hektar. Denna okning har i stort sett skett
pa ragodlingens bekostnad, alltsa ieke genom nagon okning av den sam
lade akerarealen. Den odlade arealen ar tvartom nu nagot mindre an
for 10 ar sedan.

Orsakerna till denna utveekling kunna ju vara Bera. En orsak ar
naturligtvis, att smakriktningen hos konsumenterna gatt mot en okad
vete- oeh minskad ragkonsumtion. Det har riktats en hel del klander
mot denna smakforandring, men i det fallet har man nog ingenting an·
nat att gora an att finna sig i det forandrade laget. Fran naringssyn
punkt kan ju i aHa fall denna forandring ieke i oeh for sig anses skad
lig. Jordbrukarna ha naturligtvis haft att ratta sig efter den intradda
forandringen. Trots att veteproduktionen salunda okats i betydande
omfattning - den totala produktionen har stigit fran 263,000 till 520,000

ton - har dock icke. svenska folkets behov av vete kunnat tillgodoses.
Konsumtionen har stigit annu mera, sa att vi fortfarande ha ung~far

samma behov som tidigare av veteimport. Ragodlingen har a andra
sidan minskats sa, att vi oeksa dar ha ett om oeksa ringa importbehov.
Vi aro saledes fortfarande ieke sjalvforsorjande varken ifraga om vete
eller rag.

En annan orsak, som i vasentlig grad har bidragit till att gora vete
odlingen mera eftersokt, har varit, att priset pa vete sta11t sig forhal
landevis gynnsanlmare an priset pa rag. Samtidigt har veteodlingen
blivit mera lonande genom anvandandet av battre vetesorter. Det ar
ju i sistnamnda avseende ganska markligt att iakttaga, att under det
man i de stora amerikanska vetedistrikten har en avkastning' pa unge
far I I deeiton vete per hektar, har man i Sverige natt upp till omkring
23 deeiton, d. v. s. ungefar det dubbla. Forutom pa battre vetesorter
beror denna okning oeksa pa en okad intensitet i odlingen, en mera ef
fektiv oeh mera planmassig godsling oeh en storre uppmarksamhet a
en for veteodlingen lamplig vaxtfoljd. AlIa dessa faktorer ha bidragit
till en okad avkastning av odlingen. Eftersom a andra sidan de basta
jordarna blivit overforda till veteodling, har ragodlingen a den atersta
ende jorden ieke i medeltal kunnat uppvisa ett lika gott resultat oeh
avkastningen per hektar har darfor ieke for denna odling stigit, atmin
stone ·icke i namnvard grad.

Allt detta kan emellertid ieke astadkomma ett krislage for jordbru
ket,. menar man. Det ar sant, men det allvarliga har varit, att span
ningen mellan forsaljningspris oeh produktionskostnader for spannmal
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gatt i sa ogyrinsam riktning. Den allmanna prisstegringen mates ju av
ett index pa ungefar 130, men for spannmalen ligger index vid omkring
I 15. For narvarande ligger anda vetet relativt gynnsamt till, under det
att priserna pa rag oeh havre ha sjunkit oerhort sarskilt under det sista
aret. ·Arbetskostnader oeh industrialster ha daremot stigit med mera an
50 %. Jordbrukaren har darfor att for sina olika produktionskostnader
rakna med en prisstegring pa 50 %eller daromkring, ~nder det att spann
malspriserna endast ha stigit med hogst 30 %. Produktionskostnaderna
bliva darfor ieke taekta av forsaljningspriserna. Denna ogynnsamma
prisutveekling har foitgatt under flera ar, men sarskilt under de tva sista
aren har krisen gjort sig alIt mer oeh mer kannbar. Ar 1928 var ett
synnerligen daligt ar for jordbrukaren till foljd av den daliga 'skorden, '
icke egentligen sa myeket kvantitativt som kvalitativt. Under ar 1929
blev skorden bad~ kvantitativt oeh kvalitativt'tillfredsstallande, men pri
serna sjonko betydligt, vilket forvarrade situationen.

Ett forhallande, som under ar 1929 verkat synnerligen starkt san
kande pa spannmalspriserna, har varit den import till Sverige fran Tysk
land, som gynnats av de hoga tyska utforselbevisen, vilka gett veder
borande exportor en gottgorelse av omkring 6 RM. Denna tyska ex
port har i huvudsak omfattat rag oeb havre. Ehuru kvantiteterna i oeh
for sig ieke varit sa oerhort stora, ha de dock verkat prisreglerande i
hamnarna, oeh detta har aterverkat pa hela den svenska spannmals
marknaden oeh ytterligare skarpt den forutvarande spanningen mellan
produktionskostnader oeh forsaljningspris. Den svenske jordbrukaren
star darfor nu i ett synnerligen prekart lage.

De berakningar av jordbrukets produktionskostnader, som finnas
har i landet, hanfora sig till av direktor Nanneson i Sveriges allmanna
lantbrukssallskap . organiserade statsunderstodda undersokningar. Dessa
berakningar aro ieke konstgjorda, utga ej fran fingerade forutsattningar,
utan de avse verkliga jordbruk, ·vilka ieke blivit sarskilt utvalda. Un
dersokningarna galla oeksa en betydande areal, jag vill minnas omkring
25,000 hektar svensk jord pa olika plater i landet oeh avse jordbruk i
alla storleksklasser. Pa alla stallen har' man genomfort en systematisk
bokforing, oeh resultatet har darefter bearbetats efter likartade grunder.
Vid berakningen av rantabiliteten har man darvid utgatt fran vederbo
rande egendoms handelsvarde, vilket i manga fall har legat till oehmed
under taxeringsvardet, oeh satt avkastningen i proeent av detta varde.
Undersokningarna ha visat, att avkastnin.gen under de senaste 6 a 7
aren hallit sig mellan 2 oeh 3 %. For det sista ar, for vilket resultatet
foreligger utraknat, namligen produktionsaret 1927/28, har ~vkastningen

emellertid nedgatt till knappa 1,5 %, vilket j u maste anses vara ett be
klammande resultat.

3 - 30199· Nationalekon. F6ren. F6rh. I930 •
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Vad blir da resultatet av denna utveekling? J0, den medfor natur
ligtvis, att jordbrukarna pa aUt satt maste minska sina omkostnader.
De maste ga in far att inskranka pa arbetskraften oeh genom starsta
majliga sparsamhet fa debet oeh kredit att ga ihop. Under den period,
som vi ha bakom oss, har oeksa den animala produktionen varit till en
tamligen god hjalp. PrisHiget for de animala produkterna har stallt sig
betydligt hagre a1;1 far spannmal oeh har legat atminstone ganska nara
det allmanna prisindex. Avsattningen av de animala produkterna har
oeksa staUt sig ganska gynnsam.

Smaret utgjorde ju fare kriget en av vara viktigaste exportartiklar.
Exporten uppharde under kriget, men har nu ater hastigt vuxit, sa att
den t. o. m. blivit st6rre an den varit nagonsin farut. Smarprocluktio
nen har oeksa anda in pa det sista aret stallt sig tamligen gynnsam.
En farsvarande omstandighet har emellertid varit, att de importerade
fodermedlen oeksa statt.i relativt hogt prislage. Aven flaskproduktio
nen har stallt sig fardelaktig oeh ar det sarskilt far narvarande, men
man har nu ganska snart att vanta en platslig nedgang i priset. Flask
priserna bruka alltid med ett par ars mellanrum fluktuera ganska kraf
tigt, oeh man motser nu under ar 1930 en fallande marknad.

Faktum ar emellertid, att den animala produktionen hittills varit
O

den
mest lonande. Det ar ju under sadana omstandigheter ganska naturligt,
att jordbrukaren atminstone i viss man soker ga over till en starkare
animal oeh minskad vegetabilisk produktion. Det mater dock ganska
stora svarigheter att harvidlag genomfora en starre forandring. En sa
dan omlaggning kraver en djupgaende forandring av hela driftsformen
oeh ar i oeh for sig skaligen kapitalkravande, eftersom man maste halla
sig med ett starre antal djur. Man torde darfar bo'ra vara ganska for
siktig i avseende a en sadan omlaggning. I allt fall har mjolkproduktio
nen oeh det yttre uttryek vi ha for denna, smorexporten, som sagt sti
git starkt. Mj6lkpriset ar emellertid far narvarande sa lagt, att det aven
i detta hanseende med fog kan sagas, att produktionen ieke ar lonande.
Det ar majligt, att vi genom hojande av smorets kvalitet oeh genom
att skapa en ° battre marknad for smaret skola kunna komma till ett
battre lage, men det gar naturligtvis ieke fort.

Vad som emellertid gor en okning av smorproduktionen till en
ganska prekar sak ar, att varldshandeln med smor ar av myeket ringa
omfattning. Det produeeras for narvarande inom de lander, dar man
nagot sa nar kan falja produktionen, en kvantitet av ungefar 3,000,000

ton smora Av denna kvantitet ror sig i varldshandeln, d. V. S. mel
Ian de lander, sam ha smar att salja, oeh de, som maste importera
smar, ieke mer an omkring 440,000 ton, d. V. S. ungefar 12 %. Det
ovriga gar alltsa at till det egna landets konsumtion. Ett sa stort land
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sam Forenta Staterna, sam beraknas ha en smorproduktion pa 660,000

ton, ar praktiskt taget sjalvforsorjande. Detta forhallande sammanhan
ger naturligtvis med den omstandigheten, att smoret forlorar i kvalitet
oeh i smak genom langre transporter. Det ar ieke sam spannmal en
vara, sam utan olagenhet kan forslas fran den ena sidan av jordklotet
till den andra. Man har darfor svart att finna en marknad for smoret,
am det skall forslas en langre distans, aven om transporthaJlandena nu
mera ha forbattrats sa, att man kan fora smoret langre vag an forr.
Den omstandighet, sam jag nyss namnde, att det endast ar en ringa"
del av smorproduktionen, som fores ut i varldshandeln, ar emellertid
nagot, sam man bor beakta. Det ar i huvudsak endast tva Hinder, som
importera smor, namligen England oeh Tyskland. Sehweiz importerar
oeksa en obetydlig mangd, eirka 8,000 ton. Tyskland importerar 126,000

ton oeh England 302,000 ton.
Nu gar emellertid over hela varlden en stark rorelse att oka den

animala .produktionen. Den har sa att saga kommit nagot efter den
okning, som vi ha bevittnat i avseende a spannmalen. Blatt fran 1926

till 1927 beraknas ha intratt en okning av kvantiteten smor i varlds
handeln av ungefar 3°,000 ton, d. v. s. 6 a 7 % av hela kvantiteten.
Fortgar denna okning under endast nagra fa ar till, sa sta vi med all
visshet infor samma overflod pa smor, som vi nu ha av spannmaI. En
kris pa detta omrade skulle emellertid sakerligen komma att bli myeket
mera svarartad, darfor att man har en sa starkt begransad marknad for
smoret. Tyskland star nu i begrepp att hoja smortullen for att dari
genom stimulera fram en egen produktion, oeh i England arbetar man
oeksa bade for okad inhemsk produktion oeh for att behovet skall till
godoses genom tillforsel fran kolonierna, vilka i det faBet skulle intaga
en privilegierad stallning.

Att bygga en pa langre sikt stalld utvidgning av var ladugards
skotsel pa en okad smorproduktion synes mig innebara sa stora risker,
att jag anser, att man i det hanseendet maste vara myeket forsiktig.
Redan nu ar for ovrigt avsattningen vissa tider forsvarad. Sa var till
exempel faBet for 3 a 4 veekor sedan, da det var nastan omojligt att
plaeera smoret. For ogonblieket ar situationen ater battre. Enligt min
mening kan man emellertid ieke ifraga am denna produktionsgren blatt
stanna vid det forhallandet, att priserna hittills ha varit relativt gynn
samma eHer rattare sagt relativt mindre ogynnsamma an for spannma
len. Man maste ocksa tanka pa att man kan riskera myeket stora for
luster genQm den kris, som vi antagligen ha att vanta pa smormark
naden.

Vad betraffar flasket, har det oeksa sin storsta marknad pa Eng
land. Aven darvidlag har man ju, som jag forut namnde, att motse
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ett prisfall, men man vagar dock tro, att flaskproduktionen skall visa
sig mindre riskabel an smorproduktionen.

Jag har har uppehallit mig vid den' animala produktionen, darfor
att .den fran sa manga hall anfores som raddningen ur det nuvarande
laget. Jag tror som sagt, att man far vara synnerligen forsiktig, innan
man gar in pa en stark okning av denna' produktion. Vi bora oeksa
komma ihag, att ett mera ensidigt ingaende sar~kilt pa mj6lkproduktio
nen forutsatter en i oeh for sig dyr~ar okning av kreatursstammen, na
got som i sin man kommer att vid ett kristillfalle gora krisen ytterligare
skarpt genom den realisation av dessa djur, som da atminstone delvis
maste bli en foljd. En okad notboskapsskotsel medfor oeksa, att det
uppstar en okning av kottproduktionen genom forsaljningen av de un
dan for undan utmjolkade djuren. Vi ha emellertid redan nu en kott
produktion sa stor, att den ar fullt tillraeklig for vart behov oeh aven
lamnar m,ojlighet' till en om oeksa ringa export till Tyskland. Denna
ar praktiskt taget stangd till andra Hinder. Exporten t~ll Tyskland ar
emellertid numera reglerad genom tilHiggsavtalet till den tyska handels
traktaten, oeh vi ha numera ratt att mot rirnlig tull exportera endast en
relativt ringa kontingent djur., Denna lilla export har emellertid en viss
betydelse i prisreglerande riktning for den inhem'ska marknaden, da ju
exportpriset pa kott aterverkar pa det inhemska priset. Skulle exporten
stoppas, skulle overskottet verka lika ogynnsamt, som exempelvis den
tyska havredumpingen till Sverige gjorde forliden host.

Det har sagts, oeh jag tror ieke att det har bestritts ,fran nagot
hall, att vart jordbruk for narvarande befinner sig i ett krislage. Man
har velat gora troligt, att krisen ieke skulle vara sa allvarlig, som det
fran visst hall har pastatts, oeh det kan ju handa, att det har forekom
mit en del overdrivna pastaenden. Aven om man franser dyli~a over
drifter, ardet, som aterstar, i alla fall tillraekligt for att uppvaeka den
storsta betanksamhet. Vi ha exenlpelvis sett, att under foregaende ar

'sparmedel i betydande mangd uttagits fran vara sparbanker~ ynder ar
,1929 minskades salunda sparbankernas insattarbehallningar med 24 mil
joner kronor, under det att behallningen under de narmast foregaende
aren varit i huvudsak oforandrad. Av forra arets minskning kommer
ej mindre an 11,5 miljoner kronor pa Malmohus Ian oeh 14,5 miljoner
pa provinsen Skanee Dar torde oeksa krisen kannas allra hardast. De
hoga jordvardena, minskningen av' soekerbetsodlingen oeh i an hagre
grad' ,den minskade rantabiliteten a den aterstaende delen av denna od
ling, de svarigheter som sarskilt i ar matt avsattningen av det skanska
kornet oeh som medfort ett katastrofalt prisfall dara, all t detta har sam~

verkat att farsatta de skanska jordbrukarna i ett synnerligen prekart
lage.' En omstandighet, som bidragit till att gara krisen i Skane kann-
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barare an exempelvis i Malarprovinserna, har varit franvarori pa skog.
Den skanske jordbrukaren ar uteslutande hanvisad till vad hans jord
bruk kan ge oeh vad han kan taga in pa det. Han har ingen reserv
annat an vad han mojligen kan ha i besparingar pa banken. En jord-.
brukare i Mellansverige - jag tanker nu sarskilt pa Soderrnanland, som
jag kanner bast till - har daremot i r~gel nagon skogstillgang. Denna
utgor en kapitalreserv, sam han kan taga i ansprak under svara tider.
Under nuvarande tider ha oeksa ieke blott storre utan aven medelstora
oeh mindre jordbruk i hog grad skattat denna tillgang. Lanevagen har
oeksa utnyttjats till det yttersta, oeh man kan nu iakttagadet ena fa1
lissemanget efter det andra ieke blott a storre utan kanske i annu hogre
grad a medelstora jordbruk.

Jag. talade nyligen med en bonde, som har en medeistor gard oeh
som jag vet skoter sig synnerligen val oeh har en relativt god ekonomi,
oeh jag fragade honom, hur det nu giek att reda sig. »Ja», svarade han,"
»det gar pa det sattet," att jag har ett par soner hetrima, som fa noja
sig med att fa maten oeh kanske nagot litet till klader. Vidare tar jag
ur skogen for ett par tusen kronor, oeh jag far finna mig uti att ieke
fa nagon ranta pa det egna kapital, som jag har lagt ned.j min rorelse.»
Jag fragade honom, hur det da gick med underhall av byggnader oeh
inventarier. »Ja, det far ansta», sade han. »Jag har inga medel till det.»
- Jag vill understryka, att" detta exempel ar icke nagot enstaka fall,
utan det ar det svar, man far bade pa det· ena oeh det. andra hallet.

En rorelse kan ju i langden ieke fortga pa detta satt. Byggnaderna"
forfalla. Bristen pa kapital omojliggor varje utveekling oeh varje fram
stege Den laga levnadsstandarden medfor, att deq dugliga arbetskraften
soker sig fran jordbruket. Det gar ju ieke att tanka sig, att en jord
brukare i regel skall kunna haUa vuxna saner hemma mot en sadan av
loning, som jag nyss namnde. Sonerna soka sig ut pa annat hall, oeh
jordbruket avfolkas. Det har oeksa visat sig, att det for narvarande
pa landet finns en doid arbetsloshet, so.m bestar dari, att bonderna oeh
lantarbetarna ha sina vuxna barn hemma, darfor att dessa ieke kunna
fa nagon forsorjning pa annat hall. Barnen sa att saga tara pa forald-.
rarna, oeh pa ~et sattet minskas annu mera den levnadsstandard, sam
redan forut ar for Hlg.

Vad ar da" att gora? Det ar svart att saga, vad man egentligen
under dessa forhallanden kan tillrada. Ofta tillradas jordbrukarna att
oka den animala produktionen. Det kan ju handa, att om vi for nar~

varancle hade en storre animal produ~tion, skulle situationen i DagOn
man vara Hittare. Sarskilt galler detta om svinskotseln, sam for narva
rancle ar den encla verkliga ljuspunkten i jordbruksproduktionen. Man
har oeksa forordat andra saker. Den talare, som kommer efter mig,
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kommer att narmare inga pa olika riktlinjer for jordbrukets rationalise
ring oeb vad man kan gora for att uppna ett battre resultat. Jag vet
icke vilka speciella atgarder han kommer att fororda, men jag ar allde
les viss om att dessa atgarder aro av den natur, att de icke kunna med
fora en hastig forandring i jordbruksproduktionen. De innesluta en om
laggning av riktlinjerna for jord~rukets utveckling men icke en omedel
bar forandring av jordbrukets rantabilitet.

Det galler har i framsta rummet att soka fa till stand ett battre
forhallande mellan produktionskostnader oeb forsaljningspriser. Darfor
att jordbruket i stor utstrackning ar en exportindustri ~ vi produeera
ju i regel mera an vart eget bebov utom i fraga om spannmal - kunna
vi icke sjalva bestamma priserna utan dessa bli beroende av de priser,
som rada pa varldsmarknaden. Man har foreslagit olika hjalpatgarder.
Regeringen har salunda foreslagit, att spannmalstullarna skulle hojas.
Det kan ocksa tankas andra .gatt, exempelvis det norska systemet med
statsmonopol ocb statsreglerat pris a spannmalen. For min del tror jag,
att det skulle vara av den aUra storsta betydelse, om verkligen nagot
effektivt· kunde goras fran det allmannas sida, som medforde en forbatt
ring lat vara for ogonblicket. Manga atgarder, som ba foreslagits i OV

rigt, aro ju av sadan natur, att de, om de ocksa verka for en forbatt
rad rantabilitet av jordbruket, dock dels krava ytterligare kapitalinveste
ring, dels verka alltfor langsamt.

Det har ju forekommit sadana tider forut som dem, som vi nu upp
leva, men jag vagar tro, att atminstone under den tid, som vi, som
aro samlade har, ba levat, har icke ett sa s\Tart nodlage som nu verk
ligen existerat. Det galler for alla samhallsklasser att se pa jordbruket
icke sasom en fristaende naring utan som en naring av grundvasentlig bety
delse for bela vart samhalles bestand. Gora vi ieke detta, da riskera vi, att
jordbruket kommer att sjunka ned till aUt samre oeb samre rantabilitet ocb till
alIt storre och storre utarmning. Man vagar dock hoppas, att jordbru
kets svara krislage skall visa sig vara av overgaende natur, och cia kan
man ju oeksa tanka sig, att de stodatgarder, som man vill gora, oeb
som man anser maste vidtagas under nuvarande forballanden, ocksa de
skola bli av overgaende nature Jag vill icke har saga, att tullar aro det
enda, SOlD harvidlag kan komma ifraga. Jag menar, att jordbrukarna
garna vilja taga varje forslag under allvarligt overvagande, som kan vara
agnat att astadkomma hjalp. Men omedelbar hj~ilp ar i varje fall av
behovet pakallad. Man far darfor icke endast av doktrinara skal avvisa
en atgard, som under en prekar situation, ett undantagslage verkligen
kan vara effektiv.. Det finns medel, som for en normal frisk manniska
betraktas som skadliga, men som under en sjukdom kunna vara kanske
det enda, som hjalper patienten upp, sa att han sedan i fortsattningen



VART JORDBRUKS KRISLAGE 39

kan hjalpa sig sjalv. Jag tror, att situationen for vart jordbruk nu ar
sa pass allvarlig, att man ieke far vaja for att anvanda medel, som aro
av exeeptionell nature .Aven om tullar kunna anses vara detta, sa me
nar jag, att man ieke darfor far saga, att de ieke i nuvarande situation
Hi komma ifraga.

Jag har kanske har sett pa amnet val pessimistiskt. Jag vill dock
sluta med att erinra om vad jag yttrade i borjan av 'mitt inlednings-'
foredrag, namligen att for 7 a 8 ar sedan situationen var en helt annan.
Da sag man med gladje, att vi i sa hog grad som mojligt kunde upp·
ratthalla var brodsadesodling. Man sag dari ett stod for bela vart lands
oeh hela vart folks sjalvstandiga oeh lugna utveekling. Jag vagar tro,
att de ar, som sedan dess ha gatt till anda, ieke aro flera an att vi
anda minnas hur situationen var da. Jag vagar tro, att den overpro
duktion av livsmedel, som for narvarande rader over hela varlden, inom
nagra ar eller atminstone inom nagot artionde kommer att ratta till sig,
varigenom en mindre spanning eller jamvikt mellan produktionskostnader
oeh forsaljningspriser skall intrada, sa att jordbrukaren utan hjalp skall
kunna fylla sin viktiga oeh ansvarsfulla uppgift i den svenska folkhus
hallningen.

Ett andra inledningsforedrag over det uppstallda alnnet halls har
efter av Fil. doktor Hugo Osvald, som yttrade:

Att jordbruket i vart land f. n. befinner sig i en myeket svar eko
nomisk kris ar numera ett sa allbekant faktum, att nagra beHigg for pa
staendet ieke erfordras. Det ar heller ieke min mening att lamna en
redogorelse for jordbrukets krislage oeh dess for ogonblicket nlest fram
tradande verkningar. Utan jag har ansett, att det sam i framsta rum
met kunde vara av intresse att diskutera yore krisens inverkan pa jord
brukets utveckling, eller med andra ord de atgarder, som bora vidtagas
for att jordbruksnaringen aterigen skall bli rantabel. Jag tanker darvid
lag inte pa sadana atgarder av naringspolitisk art, som ha till syfte att
bringa en omedelbar hjalp, utan pa sadana som kunna foretagas avO jord
brukarna sjalva enskilt eller samfallt.

Ett av de utmarkande dragen for jordbrukskrisen ar ju, att olika
grenar av lanthushallningen drabbats olika hart. Medan spannm~Usod

lingen arbetar under synnerligen svara forhallanden, har den animaliska
produktionen atminstone tills pa aUra sista tiden kunnat gladja sig at
relativt goda konjunkturer. Till belysning harav rna det vara till fyllest
att namna, att om prisnivan for aren 1904-13 sattes till 100, var in
dextalet for, spannmal (vete, rag, korn oeh havre) i medeltal for aren
1922-29 134, oeh for fjarde kvartalet, da storre delen av den svenska
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spannmalsskorden forsaljes, 128, medan det for slaktdjur var 139, for
svin 161 oeh for smor I 53. Unde~ den senaste tiden ha emellertid pri
serna fallit avsevart. For spannmal lag indextalet i borjan av februari
vid 98 a 100 (vete oeh rag nagot over, havre oeh korn nagot under),
medan det for t. ex. slaktkor lag vid 123 oeh for smor (jan.) vid 128.

Fastan priserna fallit over ,lag, ha andoek de animaliska produkterna be
hallit sin i forhallande till spannmaJen gynnade stallning. Om denna
relation aven framgent kommer att bibehallas ar givetvis svart att bilda
sig en forestallning om. Myeket synesO dock tala for att sa sannoli~t

kommer att bli fallet. Salunda har ju bI. a. prof. Cassel nyligen pavi
sat, att konsumtionen av brodsad i de vasteuropeiska industrilanderna
oeh Amerika minskat, trots det att befolkningen sedan tiden fore krig€t
okat med 6 %. Samtidigt har forbrukningen av frukt, gronsaker oeh
animaliska livsmedel tilltagit. Minskningen i mjolkforbrukningen upp
skattades till 12 a 15 % for U. S. A. oeh 10 % for England oeh Tysk
land. Da samtidigt produktionen av brodsad fortfarit att aka, har folj
den blivit att ett ar fran ar stigande averskott mast upplagras.

Det fore faller foga sannolikt, att nagon avsevard forandring i den
nu i korthet skisserade utveeklingen skulle komma att intrada, varigenom
spannmalsodlingen skulle komma i ett mera gynnat lage an produktio
nen av animaliska fodoamnen.

Under sadana omstandigheter maste Ulan stalla sig fragan: Efter
vilka riktlinjer bor det svenska jordbruket utveeklas? Innan vi averga
till att diskutera den, fragan, bora vi kanske se till, huru jor¢lbrukets pro
duktion farandrats under den snart lo-ariga lagkonjunkturen. For att
undvika de storningar, krigsperioden medforde, valja vi som basis for
jamforelsen tiden fore kriget.

Arealoch totalskord I927-28, ¢a genomsnz"ttet jor, I9II-I5 = IOO.

Areal Skord

Vete. 196 199

Rag. 72 67
Havre. 88 99
Korn 66 65
Blandsad 131 141
F oderrotfrukter . III 115 1

Slattervallar III 127

Dessa siffror visa, att produktionen av vissa fodermedel-oblandsad,
foderrotfrukter oeh ho - okat ganska betydligt, medan rag, havre oeh

I 1925-1928 ; skorden 192 7 ovanligt lag.



VART JORDBRUKS KRISLAGE

korn minskat. Den storsta relativa tillvaxten visar dock veteodlingen.
Uttryckt i absoluta tal ar vetearealens okning nastan exakt densamma
som ragarealens minskning, men veteskorden har okat betydligt mera
an ragskorden minskat. Overgangen fran rag till vete har sakerligen
till ieke ringa del sin grund dari, att vetet har en mangsidigare anvand
ning an ragen. Det kan med stor fordel anvandas som foder, oeh far
oeksa i stor utstraekning denna anvandning. Enligt Jordbruksutrednin
gen uppgar narnligen en svensk nornlalskord av vete till 510,000 a
520,000 ton. Efter avdrag av utsage, slosad m. ID. aterstar 400,000

ton, motsvarande en inmalning av e:a 70 %. Da inmalningen av svenskt
vete undet det sista aret varit foga mer an halften sa stor, men sarn
tidigt exporten uppgatt till 85,000 ton, torde atminstone 110,000 ton
prima vete, d. v. s. ungefar lis av skorden ha utfodrats inom landet.

Den samlade brodsadesarealen har alltsedan omkring 1900 befunnit
sig i sjunkande oeh arealen for den totala spannmalsproduktionen har
minskats fran 46 % vid tiden fore kriget till 42 % nu. Siffrorna visa sa
lunda en okning av fodervaxtodlingen, vilket alltsa skulle innebara en
inriktning pa okad animalisk produktion. Annu tydligare framgar detta
vid en jamforelse mellan kreatursrakningarna ar 1916 oeh 1927.

Antal husdj'ur i I,ooo-tal.

1916 192 7 Okn. i % Okn. i % f.
Malmoh.lan

Hastar. 7°1 608 -13 -22

Notkreatur . 2,913 3,012 + 3 +16

Far 1,198 626 -49 -49
Svin. 1,065 1,434 +35 +4°
Hons 6,034 6,800 +13 + 9

Notkreatur, svin oeh hons ha salunda okat avsevart, medan hastar
oeh far minskat. I vart viktigaste jordbruksHin aro forandringarna i
stort sett storre an i ovriga delar av riket. Omraknas siffrorna i not·
kreatursenheter, blir den proeentiska okningen for landet 3 oeh for Malmo
hus Ian 9.

I sjalva verket har okningen under den senast forflutna lo-arsperio
den varit avsevart storre an vad cyan angivna siffror lata formoda. De
sista krigsaren medforde ju som bekant en stark reduktion av djuran
talet, oeh tillvaxten sedan 1919 ar darfor synnerligen b~aktansvard [or
notkreatur, svin oeh hons.

Vad t. ex. mjolken betraffar, visar det sig, att den ar 1927 produ
cerade rnangden, 4,400 milj. kg., var 32 % storre an medeltalet for aren
19 11 - 1 3.
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Den animaliska produktionens tillvaxt har emellertid ieke mojIig
gjorts endast genom forandringarna i vaxtodlingen. Importen av foder
medel har namligen oeksa okat. 1925-27 var den salunda 521 milj.
foderenheter eller 26 % storre an 191 1-13.

Vi se salunda, att i jamforelse med forhallandena fore kriget har
jordbruket inriktats pa en okning av den animaliska produktionen oeb
en minskning av den vegetabiliska. I narvarande stund far ju oeksa
jordbruket storre delen av sina inkomster fran den forra.

Ar 1926-27 var 'salunda bruttoavkastningen pr har i sodra Sveriges
vete- oeh soekerbetsomrade 462 kr., darav djurprodukter 263 kr. eHer
57 %, i mellersta Sverige 378 kr., darav djurprodukter 241 kr. eller
64 %. Ar 1928--1929 voro motsvarande siffror for mellansvenska stor
bruk 384 kr., 247 kr. oeh 64 % oeb for mellansvenska smabruk 534,
425 oeh 80 %.

Bor nu utveeklingen paga i de spar, den under det senast forflutna
artiondet foljt, bor den paskyndas eller bor den fordrojas? Det torde
knappast vara nagot tvivel underkastat, att jordbruket i denna stund
befunnit sig i ett gynnsammare Hige, om utveeklingen hittills gatt ras
kare i ovan angiven riktning. Under den livliga debatten om jordbruket
har det ju oeksa fran manga hall rekommenderats en omlaggning i rikt
ning mot okad animalisk produktio~. Hartill bar det genmalts, dels att
en dylik omlaggning latt kunde leda till overproduktion av anitnalier,
dels att konjunkturHiget overhuvud aven for dessa produkter vore ovisst.
Vad den forsta invandningen betraffar behover det ju blott framhallas,
att de atgarder, vi vidtaga, spela en sa ytterst obetydlig roll for tillgan
gen pa varldsmarknaden.

Att framtidsutsikterna aro ovissa skall daremot villigt medges, oeb
ehuru jag ieke kan dela den pessimistiska uppfattning rorande den ani
maliska produktionens framtid, som nu pa manga hall kommer till sy
nes, sa kan jag myeket val forsta, att man nu staller sig betanksam
gentemot en okning av denna produktion.

Det ar emellertid en omstandighet, som blivit alltfor litet beaktad,
namligen den, att vi ha mojligheter att foretaga en gansk genomgripande
omlaggning utan en sadan okning. For att ieke bli missuppfattad vill
jag ornedelbart framhalla, att jag ieke menar, att avkastningen fran den
svenska jorden skulle minsk~s - en inskrankning av produktionen blir
latt detsamma som en fordyring, utan att vi i storre utstraekning an
hittills sjalva skulle kunna .- oeh borde - frambringa de ravaror, som
vi behova for den animaliska produktionen. Vi ha de senaste aren im
porterat kraftfoder for 80-100 milj. kr., oeb det ar bI. a. pa denna
vi skulle kunna gora en stor besparing, samtidigt som vi inskranka den
forlustbringande spannmalsodlingen. Medlet att na detta mal ar en om-
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laggning av vaxtodlingen till okad vallodling och framfor allt en okning
av betesvallarnas areal, eller med andra ord en rationell losning av be
tesfragan.

Pa clenna fragas losning arbetas det ju ocksa numera synnerligen
intensivt pa fiera hall. Behovet ,av goda betesmarker torde numera
ocksa sta klart for storre delen av vara jordbrukare, och diskussionen i
betesfragan galler numera icke, om man skall ha bete eller ej, utan huru
betesmarkerna skola anordnas. Det ar problemet om efter vilka riktlin
jer skilsrnassan mellan skog och bete skall fullfolj as, som nu star pa
dagordningen.

Betesdriftens stora genombrott i vart land intraffade som bekant un
der en period av hammad livsmedelstillforsel, och det var darfor helt
naturligt, attbetesvallarna endast i ringa man anordnades pa akern,
som behovdes for sadesodlingen, utan i stor, for att icke saga storsta,
utstrackning forlades till skogsmarken. Skilsmassan mellan skog och
bete verkstalldes alltsa pa det sattet, att skogen fick sHippa till en del
mark for betesvallen.

Under de konjunkturer, som nu aro radande, bora ernellertid be
tena i storsta' mojliga utstrackning forlaggas till akern. Da de skogs
marksarealer, som kunna anvandas som bete, ofta nog aro belagna
pa den basta skogsjorden och redan i sitt nuvarande skick ofta
lamna en jamforelsevis god avkastning, sa innebar en forlaggning
av betesvallarna till dessa omraden,att skogen berovas en del av
sina basta bitar. De akrar daremot, som narmast komma ifraga sa
som betesvallar, aro de samst belagna och de sonl aro svarast att
bruka och overhuvud taget medfora de storsta omkostnaderna. Vi ha
i vart land massor av jordbruk, bade stora och sma, som lida av att
akerarealen ar alltfor splittrad och oregelbunden och foljaktligen alltfor
svarbrukad och arbetskravande. Att lagga betet pa sadana akerskiften
medfor en koncentration av jordbruksdriften och en minskning av drifts
utgifterna, i framsta rummet arbetskostnaderna. For mangen - kanske
de fiesta - skulle det icke mota nagot hinder att pa den aterstaende
akern ,genom intensivare brukning och godsling vinna ersattning for det
avstyckade akerbetet. Sava] anlaggning'en som driften av betesmarken
staller sig ocksa vasentligt billigare, om den anordnas pa akern i stallet
for pa skogs- eller hagmarken.

Behovet av kulturbete kan uppskattas till minst I milj. har, d. v. s.
drygt xli av hela var akerareal. For mangen jordbrukare skulle det na
turligtvis stota pa svarigheter att sa kraftigt beskara .akern, och i manga
fall blir det naturligtvis alltjamt nodvandigt att ta skogsmark i anspr~k

for andamalet. Man kan givetvis inte uppstalla en generell regel, utan
betesfragan maste losas fran fall till fall. Men sa mycket kan man dock
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pasta, att en starkt okad anvandning av akern till bete ar ekonomiskt
tillradlig.

Vilka forandringar i ekonomiskt avseende skulle da en dylik omUigg
ning av vaxtodlingen medfora? For att belysa det skall jag aterge
nagra siffror ur en undersokning, so~ ar 1925 gjordes av Nanneson.

Vid denna undersokning utgiek Nanneson fran en egendom med
medelgoda mellansvenska forhaJlanden med en areal av 100 har jord
bruksjord - darav 91 har aker oeh 9 har bete ~ oeh en kreatursbe
sattning av 35 kor oeh 25 ungdjur. Antalet betesdagar pr ko var 60.
Genom att oka betesarealen pa akerns bekostnad till 16 har erholls 125
betesdagar pr ko. Harigenom mojliggjordes en minskning av kraftfoder
forbrukningen fran 800 foderenheter (f.e.) till 470 f.e., arbetsbehovet 'pr
ar minskades fran 13,500 till 12,5°0 manstimmar oeh fran 12,300 till
I I ,400hasttimmar oeb samtidigt sjonk aven maximibebovet av arbets
kraft pr rnanad med 190 manstimmar oeh 210 hasttimmar. Dessutom
astadkommos givetvis aven en del andra forandringar bade ifraga om
utgifter oeh inkomster, vilka vi ej har skala inga pa, oeh slutresultatet
blev - under forutsattning att betesvallen beraknades lamna 3,000' f.e.
pr har - att nettovinsten okades med 2,°3° kr. eller 20: 30 kr. pr har,
en ingalunda foraktlig summa, da ma~ betanker, att nettoavkastningen
fran kontrollerade jordbruk varit under aren 1923-24 t. o. m. 1927
28 resp. 41, 14, 43, 34 oeh 22 kr. pr har. am betet i stallet endast
lamnade 2,500 f.e. pr har, blev nettovinstens okning 1,751 kr. resp. 17: 51
pr hare

De forandringar av prisHiget, som .agt rum sedan 1925, inverka ieke
namnvart pa' slutresultatet.

Redan av detta exempel framgar salunda,att en hogst betydande
forbattring av det ekonomiska laget skulle uppnas genom en dylik om
laggning av vaxtodlingen. I sjalva verket torde emellertid, sasom Nanne
son oeksa framhaller, besparingen pa: arbetskontot i manga fall bli be
tydligt storre, namligen i sadana fall, da agofiguren ar starkt sonder
splittrad, fcilten innestangda, sa att skord oeh bargning forsvaras, avstan
det till byggnaderna stort O. S. v. Oeh sadana fall aro, som vi alIa
veta, ingalunda sallsynta.

De grodor sam fa maka at sig for att ge plats at det okade be
tet aro gronfoder oeh varsad (havre). Nanneson har i det nu anforda
exemplet raknat med att skorden fran akern skulle minskas i proportion
till arealminskningen, men han framhaller oeksa, att sa ingalunda alltid
behover bli forhallandet. Sarskilt bor framhallas Inojligheterna att aka
skorden pr arealenhet genom starkare godsling. Oeh forandringen skulle
da kunna beteeknas sasom ett ersattande av den dyrare produktionsfak
torn' arbetskraft med den billigare konstgodseln.
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Da det i dessa dagar ofta uttalas betankligheter mot en omlaggning
av det svenska jordbruket, darfor att en okning av den animaliska pro
duktionen kunde astadkomma ett bakslag for denna, har jag velat fasta
uppmarksamheten pa, att en omHiggning av vaxtodlingen ieke behover
betyda en okad boskapsskotsel. Anlaggningen av permanenta beten pa
akern ar ett medel att gora produktionen billigare.

SOlU jag [orut framhallit delar jag ieke den pessimistiska uppfatt- .
ningen om boskapsskotselns framtid, oeh jag anser darfor, att en om
laggning av vaxtodlingen med samtidig okning av boskapsskotseln ar
berattigad. Aven nagra sadana fall undersoktes av Nanneson. Genom
att betesarealen i det farut angivna fallet okades till 36 har kunde kor
nas antal okas till 50 och ungdjurens till 33 a 34. Det ekonomiska slut
resultatet blev i detta fall en okning av nettovinsten med 3,3°1 kr. el
ler 33 kr. pr har - utover utgangsHiget - om betesvallarna lamna
3,000 f.e. pr har, och 2,735 resp. 27: 35, am de lamna 2,5°0 (e.

Hostsadesarealen tankes i detta fall liksom i det forra bibehallen -i
sin ursprungliga omfattning. Men varsaden minskades ytterligare och
darjamte slattervallarna oeh tradan.

Emellertid kunna ju forhallandena vaxla myeket starkt fran gard till
gard. Utom de ovan namnda variationerna av betesvallens avkastning
undersoktes darfor inflytandet av spannmalsskordarnas storlek, utbytet
av rnjolkproduktionen, priserna. pa llljolk, kraftfoder oeh spannmai. I de
aUra fiesta fall visade det sig, att det basta resultatet erholls, da betes
areal.en utgjorde 36 har (36 %) .av h~la jordbruksarealen. Endast da
mjolkpriset var 12 ore pr kg. oeh darunder samtidigt som hostsaden
kostade 20 ore oeh varsaden 16, var 'det ekonoluiska utbytet obetydligt
battre vid 16 %. bete. Om aterigen mjolkpriset var 18 ore eller darover,
lonade det sig med annu storre betesareal. Da mjolkpriset var 2 lore,
blev nettoutbytet storst vid 68 % bete.

Na, det var alltsa en kalkyl, gjord pa grundval av ett rikt mate
rial, 'oeh den tyeks ju peka i en bestamd riktning. Men betesvallar pa
den forstklassiga akerjorden! Det later i mangas oron som en hadelse.
Jag har talat med £lera ieke jordbrukare om denna sak och ofta fatt till

. svar: »Du menar val anda inte, att man skulle gora betesmarker av ak
rarna». Jordbrukare sta val i regel icke lika frammand.e for en sadan
tanke, men det ar dock ieke lange sedan det av en jordbrukets repre
.sentant falldes ungefar foljande yttrande: »Akern ar helig. Vi skola
-ieke vanhelga den mark, vara fader brutit, genom att lagga igen den
till betesrnarker». Det ar nog annu pa manga hall sa, att sadesodlingen
hetraktas som en hogre kulturforrn an betesskotseln, 'och darfor gar ut
vecklingen langsammare an vad den eljest borde gora. Men gamla for-
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domar oeh inrotade forestallningar borde dock icke fa sta hindrande
vagen for en sund utveekling av det svenska jordbruket.

Till grund for den gamla vardesattningen ligger givetvis forestall
ningen, att betesmarken ger lagre, mindre vardefull avkastning. Det ar
emellertid till fullo konstaterat, att sa icke ar fallet. .A..ven pa Skanes
goda jord kan betesvallen mata sig med de fiesta andra grodor, vilket
kan belysas medelst nagra siffror ur en uppsats av agronom Zachrison.
I medeltal for 5 ar lamnade betesvallen pa en forstklassig Skanegard
4,190 foderenheter pr har, vetet 3,945, kornet 3,660, luzernen 4,160 och
foderrotfrukterna 6,950. Foderrotfrukterna ligga visserligen betydligt
hogre an betet, men sa aro ocksa produktionskostnaderna betydligt
hogre.

Det har i det foregaende framh~Ulits, att den storsta besparingen
vid okad betesdrift kommer pa kostnaderna for kraftfoder och arbete.
Det ligger ju ocksa i oppen dag, att resultatet till rnycket, stor del ar
beroende pa i vad man jordbrukaren kan minska pa arbetsstyrkan.

Kan en sadan nlinskning ske, da kan det emellertid invandas, att
en omlaggning sadan som den nu behandlade skulle kunna medfora
allvarliga oHigenheter pa andra omraden av samhallslivet, bi. a. skulle
arbetslosheten komma att okas. Denna invandning rna vara aldrig sa
riktig, sa foreligger det dock icke nagot skal for att jordbruket skulle'
fasthallas vid en oekonomisk driftsform oeh belastas med kostnaderna
for en alltfor hog arbetsstyrka, blott for att ge sysselsattning at en folk·
rnangd av viss storlek. En av de viktigaste orsakerna till jordbrukskri
sen ar helt visst det ogynnsamma forhallandet mellan antalet arbetare
- jag avser har alla som arbeta inom jordbruket - och produktions
vardet. Malet for rationaliseringen maste vara att ordna driften sa, att
produktionsvardet pr arbetare blir storre an vad det for narvarande are
Endast darigenom kan man hoppas pa att sa smaningom minska den
stora skillnaden mellan arbetslonerna pr timma inom t. ex. industrien a
den ena sidan och jordbruket ~ den andra. am icke en dylik utjam
ning kommer till stand, har man all anledning att vanta sig, att den
basta arbetskraften kommer att soka sig bort fran jordbruket till narings
grenar, som kunna betala hogre loner. Och en sadan utveckling skulle
innebara en allvarlig forsamring for jordbruket.

Den nu behandlade omHiggningen av vaxtodlingen - rned eller
utan utvidgning av den animaliska produktionen - anpassningen efter
konjunkturlaget, ar den form av rationalisering, som enligt min mening
ar det viktigaste botemedlet mot krisen. Och detta bI. a. darfor att
den kan utnyttjas av varje jordbrukare oberoende av andras goranden
oeh latanden.

I andra rummet skulle jag vilja satta de atgarder, som krava sam-
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verkan jordbrukarna emellan. Utan en stark kooperation saval for av·
sattningen av jordbrukets produkter som for anskaffandet av fornoden
heter torde de nuvarande svarigheterna nappeligen kunna overvinnas.
Men det ar ieke har "fragan om ett antingen - eller utan ett bade 
oeh. Forst genom ett val organiserat samarbete kunna fordelarna av
rationaliseringen helt tillvaratagas. Blott en valordnad kooperation kan
satta jordbrukarna i stand att gora sig gallande pa marknaden, den in
hemska saval som den internationella. Vad jordbrukskooperationen be
tyder kunna vi se exempel pa framfor allt i vara grannlander Danmark
oeh Finland. Sarskilt annlarkningsvard ar den stallning det finska smo
ret pa relativt kort tid tillkampat sig. Det noteras sam bekant f. n. i
England nagot hogre an det svenska oeh nagot lagre an det danska.
Anledningen till att detta vaekra resultat natts ar till vasentlig del den,
att sa gott sam hela exporten samlats i en enda hand, den stora koo
perativa forsaljningso"rganisationen. - Attden svenska exporten av jord
bruksprodukter lider av allvarliga brister oeh att myeket kan vinnas ge
nom dessas avhjalpande erkannes oeksa allmant.

Aven pa hemmamarknaden aro forhallandena, sasom ofta framhal
lits, i stort sett otillfredsstallande. Genom dalig sammanhallning kring
andelsforetagen, genom en stundom osund konkurrens saval mellan dessa
som mellan jordbrukarna gar jordbruket miste om betydande summor.
Det saknas dock ieke exempel pa, aVen" inom vart land, v~d en valord
nad organisation kan astadkomma, oeh det ar att hoppas, att dessa exem
pel skola vinna efterfoljd.

Gladjande nog bedrives det ju ocksa nu ett intensivt arbete for att
sarskilt inom mejerihanteringen avhjalpa de hittillsvarande bristerna. Da
mjolken ger bortat 50 ~6 av jordbrukets bruttoinkomster, ar det utan vi
dare tydligt, att myeket star att vinna genom en forbattrad avsattning
av mjolk oeh mjolkprodukter. Utga vi fran den forut meddelade siff
ran for mjolkproduktionen 1927, skulle en hojning med endast lore av
det pris, jordbrukaren rar for sin mjolk, betyda en okning av brutto
vardet med 44 milj. kr., d. v. s. ungefar 2/3 av vardet av bela var smor
export oeh halften av veteskordens yarde, el1er med andra ord en hoj
ning av mjolkpriset med lore - en hojning som ingalunda ligger utom
mojligheternas grans - betyder lika myeket som en hojning av vete
priset med 9 ore.

Aven pa manga andra omraden skulle en starkare sammanhallning
kring de ekonolniska sammanslutningarna betyda battre forsaljningspri
ser eller minskade omkostnader vid anskaffningen av jordbrukets forno
denheter. Det al1 darfor ingen overdrift att pasta, att en stark andels
rorelse skulle tillfora jordbruket manga lo-tals, kanske loo-talet mil
joner kr.
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Det bar sa ofta sagts, att det inte finnes nagon kungsvag ut ur de
nuvarande svarigheterna for jordbruket. Oeh forvisso ar detta santo De
bada vagar jag har i dag uppehallit mig vid, anpassning av jordbruks
driften efter konjunkturlaget oeh en starkare sammanballning mellan jord
brukarna for avsattning av produkter oeb anskaffning av fornodenheter,
aro helt visst de viktigaste. Visserligen kunna de ieke lamna en orne
delbar hjalp, men den forbattring, som medelst jordbrukarnas egna at
goranden i dessa 'avseenden kan vinnas, skall helt sakert bli av besta
ende yarde.

I anledning av de hallna foredr~gen yttrade sig:

Herr Ordforanden: Innan jag inbjuder till diskussion, sk1.ll jag be att
fa saga nagra ord till vara inledare. Det kan icke rada mer an en mening
om att jordbruket ar en av vara viktigaste oeh oumbarligaste naringar, oeh
att vad som behavs ar att finna nagon plats, dar nlan kan diskutera de olika
naringarnas inbardes [aretraden, far att anvanda ett uttryck som var gangse i
Sverige under 17 oo-talet - en plats alltsa, dar man icke har nagta farut
fattade meningar om den ena eller andra naringens allena saliggarande be
tydelse utan har sinnet appet far allas betydelse far folkfar8arjningen. Det
finns iyvarr ieke manga sadana platser i vart land. De fiesta staJlen, dar
ekonomiska fragor diskuteras, )iro beharskade av det ena eller andra intresset,

. vilka alla som regel aro berattigade men av vilka intet ar ensamt berattigat.
N ationalekonomiska fareningen har alltid, savitt jag vet, gjort till sin uppgift
att vara" en sadan plats, dar det ieke finns nagra farutfattade meningar am
den ena eller andra ekonomiska uppgiftens faretrade framtor andra. Det har
darfar varit fareningens "styrelse sarskilt angelaget att fa den fareliggande
fragan diskuterad har, att fa den diskuterad av de mest sakkunniga personer
oeh pa sadant satt, att realiteterna kunna komma till sin ratt. Jag tror, att
vi ha varit utomordentligt lyckliga i d€ tva inledare som vi i dag lyckats far
varva. Vi ha har fatt uttryck [ar den lugna vederhaftighet utan averord, som
av alder ansetts vara utmarkande far den svenske lantmannen, men som kanske
icke undantagslast har kommit till uttryck i den offentliga diskussion som
har farsiggatt under de senaste manaderna. Jag ber darfar att fa frambara
en hjartlig taeksagelse till saval landshavding Sederholm som dr Osvald, dels
far att de sa fartraffligt ha lagt upp problemet, dels [ar att de ocksa latit
sin upplaggning praglas av det som vi framfar allt anska skall vara utmar
kande far en diskussion av detta slag. .

Professor B. Ohlin: Vad jag har kommer att saga ar endast nagra korta
anmarkningar till sarskilt den farste arade inledarens faredrag. Det a"r ju en
diskussion, och det torde val da farlatas mig, om jag darvid mindre uppe
haIler mig vid de punkter, dar jag ar ense Ined honom, an vid dem 1 dar
jag hyser en avvikande mening.

Landshavding Sederholm reste verkligen den fragan, vilket numera ar
ganska ovanligt, om det aver huvud taget fareligger nagon jordbrukskris. IIan
besvarade denna fraga, dock utan nagon narmare motivering, jakande. Han
namnde visserligen, att under farra aret sparbankernas behallning minskats
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med 24 miljoner kronor och ansag detta som ett bevis for att lantbruket hade
det illa staHt. Emellertid erinrar sig tormodligen ett flertal, att vi under
'forra aret just hade krisen med de allmanna sparbankerna, vilk,en otvivelakt-
'ligen utovade ett visst inflytande pa allmanhetens fortroende for sparbanker i
allmanheL Detta kan ju till nagon del forklara den omnamnda minskningen
av insattarmedel. Vidare ar det ju ocksa sa, att det for narvarande inom
jordbruket pagar en omlaggning i riktning mot okad animal produktion, och
denna omHiggning kraver, som landshovding Sederholn1 ocksa understrak, en
okad kapitalinvestering i jordbruket. Om en lantbrukare tar ut 1,000 kronor
fran sparbanken for att aka sin kreaturs- eller svinbesattning, ar det ju en
gynnsam . omstandighet och ingenting att beklaga sig over~ Jag tror darfar
for min del, att om man vill n10tivera pastaendet, att det rader en allman
jordbrukskris, sa far man loy att gora en mera detaljerad undersakning och
komn1a med andra bevis an dem, jag sager icke som landshovding Seder
holm· presterade, ty det var ju ogarligt att i ett sa kort anforande som hans
ga narmare in pa saken, men med battre bevis an dem, som regeringen har
presterat.

IJandshavding Sederholm framhall Ined ratta, att jordbrukskrisen, savitt
man kan bedama den i avsaknad av' en sadan narmare undersokning, ar
svarast i Skane, och han papekade som en naturlig forklaring, att jordvardet ,
varit sa hogt i Skanee Det ar sakerligen en mycket viktig och intressant
reflexion detta. Det pekar i den riktningen, att sasom jordbruket har ut
vecklat sig i varlden under de sista aren, kunna vi icke har uppe med var
jordman och vart klimat uppratthalla ett lika hogt jordvarde, som vi kunde
gora, bI. a. tack yare var tullpolitik, under aren· narmast fore kriget. Man
far da, aven om det ar otrevligt far de nuvaran<;1e jordagarna, ta den kon
sekvensen att for framtiden rakna med ett lagre jordvarde. Jag kan emellertid
icke inse, att denna omstandighet, att jordvardet ar pa nedatgaende, ar nagot
egentligt skal till ingripande fran det alln1annas sida. Det ar ju f. n. tal om
hjalp at jordbruket och icke om hjalp at jordagarna.

Det bor ocksa i detta sammanhang observeras, att i Danmark, dar man
haft en allman deflationskris under aren 1925-27, har man inom jordbruket
icke blott avervunnit denna deflationskris utan man har dessutom overvunnit
den s. k. varldskrisen inom jordbruket, sa att jordvardena i Danmark under
det senaste aret alldeles avgjort ha befunnit sig i stigande. Detta pekar ju i
sin man darpa, att det verkligen kan ligga nagot i talet om att en lamplig
produktionsinriktning har mycket stora maj1igheter att forbattra det ekonomiska
resultatet.

Landshovding Sederholm angav som krisens egentliga orsak, att det ra
der en spanning mellan produktionskostnader o~h forsaljningspris~r inom jord
bruket. Man skulle val snarare kunna saga, att detta ar icke krisens orsak
utan det ar dari, som krisen visar sig. For att man skall komma till or
sakerna, maste man naturligtvis fraga sig, varpa denna spanning beror·. Lands-

'hovding Sederholm namnde i det avseendet savitt jag horde tre omstandig
heter, namligen dels att man under och efter kriget hade inriktat sig pa en
produktionsokning inom lantbruket" dels att man numera anvande mera gi
vande vetesorter. Dessutom framholl han, att den tyska dumpingen utovade
en mycket pristryckande verkan. Lat mig saga ett par ord om denna senare
faktor. Vad, farst ragen' betraffar, sa kan den omstandigheten, att Tyskland
tack yare utforselbevisen kastat ut 1at oss saga 10,000 ton rag eller havre
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pa varldsmarknaden, icke utova storre inflytande pa varldsmarknadspriset an
om Tyskland genom en inforseltull minskat sina inkop pa varldsmarknaden
med 10,000, ton. I bada fallen kommer forhallandet mellan tillgang och
efterfragan pa varldsmarknaden att forskjutas med 10,000 ton och varlds
marknadspriset att i motsvarande man tryckas. Det forefaller darfor ganska
artificiellt att draga upp en sadan skarp grans mellan a ena sidan dumping,
som till varje pris skall motarbetas, och It andra sidan att ett land genom
irpporttullar kan minska sin efterfragan pa varldsmarknaden och darigenoln
trycka varldsmarknadspriset. Mig forefaller verkan ur andra landers synpunkt
vara ungefar densamma i bagge fallen.

Ifraga om vetet har som bekant den tyska konkurrensen icke utovat
nagot namnvart inflytande, da pa varldsmarknaden omsattas oerhorda kvanti
teter av denna vara. For att forklara dess laga pris aterstar alltsa bara att
hanvisa till att produktionen har okats. Som bekant ar det sa, att vete
arealen i varlden icke har stigit namnvart i forhaJlande till befolkningsoknin
gen. Orsaken till det laga vetepriset ar darfor helt enkelt, att det numera
produceras sa mycket mera per hektar an forr. Man anvander over hela
varlden battre vetesorter och man anvander mera godningsamnen, eftersom
de blivit billigare och icke nu kosta stort mera an fore kriget. Vidare lonar
det sig att utoka vetearealen aven med nuvarande priser i vissa delar av
varlden. Da man overallt i de omraden, dar man hittills producerat vete,
vagrar att inskranka produktionen, maste det uppsta en tendens till fallande
pris. Jag vill sarskilt understryka, att det faktiskt med nuvarande priser och
utan subvention lonar sig i vissa delar av varlden att utvidga veteproduk
tionen. Det uttalande, som jordbruksministern har gjort i den kungl. propo
sitionen, att vi har i Sverige ha lika goda forutsattningar for spannmalsodling
som andra delar av jordklotet,. ar darfor gripet ur luften. Jag kan som
exempel namna, att i Kansas har veteodlingen tredubblats sedan tiden fore
kriget. Genom att anvanda maskinkraft i stor omfattning har man dar re
ducerat den mangdarbetskraft, som atgar for varje bushel vete, till endast
nagra fa minuter.

Landshovding Sederholm sade, att aven am priserna pa animaliska pro
dukter for narvarande stalla sig atminstone relativt gynnsammare an for spann
maJen, sa maste man dock rakna med - och detta forefaller mig att vara
det avgorande i hela hans inledningsforedrag - en snart intradande over
fyllnad av smor pa de marknader, som darvidlag ha avgorande betydelse,
namligen Tyskland och England. Tyskland amnar hoja sin smortull, och
aven i England gora sig liknande stravanden gallande. Man bor darfor icke
taga risken, ansag han, av att aka smorproduktionen har i landet. For fiasket
gallde nagot liknande, ehuru situationen i det fallet var nagot battre. Okade
man produktionen av smor och flask, maste man rakna med realisations
forluster, nar konjunkturerna fOrSalnrades. Mot detta resonemang maste man
dock invanda, att det kan val anda icke vara en sund ekonomisk politik att
vagra att aka produktionen av det, som lonar sig, for att i stallet haJla fast
vid en produktion, sam icke lonar sig, bara darfor att ingen kan garantera,
att vad som nu lonar sig kommer att gora det i evinnerliga tider 1 Ar det
icke snarare sund ekonon1isk politik att utan att skrida till alItfor haftiga
omkastningar dock inrikta sig pa att aka produktionen av det, som lonar sig
att producera? Med andra ord, kraves icke inom lantbruket som pa andra
hall inom naringslivet en standig anpassning efter det ekonomiska laget? Det
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vill forefalla mig, att det utmarkande for det danska lantbruket just ar den
stara rorligheten jamfort med jordbruket i andra lander, en formaga att ut
nyttja konjunkturerna nastan i sanlma ogonbliek som de forbattras pa nagon
viss punkt.

Over huvud taget har nag erfarenheten visat, att det ar farligt att in
rikta sig pa att priserna i framtiden komma att bliva andra an de for nar
varande aro. Professor Brock, som ju i de sista av dessa dagar framtratt
som en ivrig forsvarare av den politik, sonl gar ut pa att konservera spann
malsodlingens nuvarande omfattning, skrev for 15 eller 20 sedan en artikel,
som giek i samma riktning. Satillvida foreligger allsa ingen omvandelse. Han
betonade darvid, att man maste rakna med att spannmalspriserna skola stiga
i framtiden, darfor att Forenta Staterna oeh andra liknande Hinder snart icke
langre skulle ha nagot exportoverskott att avsta. Vi borde ciarfor bibehalla
var spannmalsproduktion, ty om vi minskade den, skulle vi snart fa aka den
igen, oeh clenna dubbla omlaggning skulle bliva alltfor dyrbar. Man maste
ju saga, att den situation vi nu ha med spannmalspriser, som ieke ha stigit
utan tvartom fallit i forhallande till andra varupriser, uppmuntrar just inte till
att fortsatta med sadana spadomar oeh annu mindre till att pa dessa bygga
den ekonomiska politiken.

Betraffande utsikterna for den animala produktionen fore faller det mig,
som om dr Osvald anforde flera goda skal for att dessa utsikter pa lang sikt
ingalunda aro sa daliga, som man vill gora gallande. Det ar ju tor ovrigt
en smula egendomligt oeh nastan tragiskt, kan man saga, att alIa de, som
vilja gora gallande, att de aro jordbrukets verkliga vanner, oeh som sakerligen
handla i aUra basta vahnening, samtidigt i de morkaste farger utmala utsik
terna for jordbruket.

For min del nlaste jag beklaga, att landshavding Sederholm sa litet in
giek pa motsidans argument, nar det galler att taga stallning till fragan om
den animala produktionens framtidsutsikter. Man har ju fran den andra sidan
anfort, att konsumtionen i varlden alIt mera lagges Oin i animalisk riktning,
att produktionen i" England ieke kan tankas hastigt stiga, i varje fall ieke om
priserna skulle ytterligare farsamras, da man redan nu dar har svart att klara
sig, att importen till England fran de transatlantiska landerna har att kampa
med stora svarigheter, darfor att kvaliteten forsamras genom de langa trans
porterna, Deh att nagra livsmedelstullar i England far den narmaste fram6den
maste anses vara absolut tltanfor rakningen. Ingen" annan sakkunnig person,
som jag hart eller sett uttala sig om denna sak, utom jordbruksministern har
vagat pasta, att man har att rakna med hojda livsmedelstullar i England un
der den narmaste framtiden.

IJat oss emellertid antaga, att framtidsutsikterna for den animala pro
duktionen ieke aro sa vidare goda. Detta ar i alla fall ieke tillraekligt for
att man skall ga in for att oka spannmalsodlingen jamfort med vad den skulle
bli utan nagra stodatgarder. For att det skulle vara berattigat, maste man
ju visa, att spannmalsodlingen har utsikter att lona sig biittre an den animala
produktionen, men det forefaller atminstone mig, som om det funnes myeket
fa argument for att motivera ett sadant pastaende. am det daremot skulle
vara sa, att bagge grenarna under de narmaste aren skulle' komma att lona
sig lika daligt, darfor att det inom jordbruket forefinnes en allman tendens
till overproduktion, torefaller det ju, sam om konsekvensen bleve den, sam
dr Osvald mera utforligt motiverade oeh som bI. a. professor Heekscher vid
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flera tillfallen gjort sig till talesman for, att produktionen bor omHiggas i ex
tensiv riktning. Man bor saJedes ga over till e~ mera arbetsextensiv odling,
samtidigt som man utokar anvandningen av godningsmedel, vilka ju stalla sig
relativt billiga. Det forefaller att vara en fullt naturlig substitution, att nar
ett produktionsmedel blir billigt och ett annat dyrt, sa forsoker man anvanda
mera av det billiga oeh mindre av det dyra. Dr Osvald har sa pass detal
jerat gatt in pa den fragan, att jag ieke behover uppehalla mig vid den. Jag
vill endast namna, att en myeket framstaende dansk jordbrukstekniker, son1
dartill ar en niyeket forstandig oeh tillforlitlig nationalekonorn, namligen cando
polito Junker, far ett ar sedan skrev en 'artikel i »Nationalokononlisk Tids
skrift», dar han, med anvandande av danskt bokfaringsmaterial, som ar myeket
fullstandigare an det svenska, uppvisade just detta, att en kapitalintensiv men
arbetsextensiv odling ar den, som nu framst lanar sig. Man har redan nu
gatt myeket langt i Danmark i den riktningen. am jag ieke missminner
mig, har anvandningen av importerade godningsamnen fardubblats i Danmark
sedan tiden fore kriget. '

Man kan ju oeksa betraffande denna fraga om var jordbruksproduktions
Himpligaste inriktning erinra sig, att det hade varit myeket fordelaktigt om vart
jordbruk under det sista artiondet haft en starre animal produktion oeh pro
duktionen i ovrigt varit omlagd pa det satt, som dr Osvald skisserade. Da
nu prisHiget fortfarande ar ungefar detsamma, relativt sett, som det har varit
under denna period, forefaller detta vara ett starkt skal - om vi nu over
huvud taget skola bygga pa erfarenheten - att, om an nagot sent, orientera
oss i denna riktning.

Tanker man 'pa vilka lardomar som kunna dragas av det danska exemp
let, far man ieke heller forbise, att en viss omlaggning av produktionen un
der kristiden har en uppfostrande betydelse i oeh for sig., En okning av
rorligheten inom jordbruket har ju i Sverige som i de fiesta andra lander
varit ett onskem~il. Anpassningsformagan skulle stimuleras, om man nu maste
genomfara en viss omHiggning, men den minskas i samma ,man som man yid
varje kristillfalle forsoker konservera den narvarande situationen.

Landshavding Sederholm papekade oeksa, att rationaliseringen hjalper
myeket langsamt, oeh han sade, att eftersom jordbruket behaver en snabb oeh
effektiv hjalp for att kunna sysselsatta sin befolkning, maste man nn tillgripa
andra mede!. Till detta vill jag endast svara, att jordbruket tydligen under
de narmaste aren borde nagot minska den dari arbetande befolkningen. Att
en tendens till avfolkning fralntrader, a,r darfor enligt min mening ieke nagot
argument far hjalp. Vidare vill jag anmarka, att nar landshovding Sederholm
visserligen myeket lamt rekommenderade tullar, presterade han ieke nagot
som heIst forsvar for den1. Vi fingo ieke hora nagot om hur manga jord
brukare, som verkligen skulle fa nagon hjalp genom hajda spannmalstullar.
Vi fingo bara hora en allman rekommendation att icke av doktrinara skal
avsta fran detta mede!. Fran motsidan har man jn dock sakt visa, att tul
larna bara bli en effektiv hjalp for eft mindretal jordbrukare. Om man pa
star, att man ieke av doktrinara skal 1?or avvisa detta hjalpmedel, torde det
a andra sidan kunna invandas, att man ieke heller bor vara sa doktrinar, att
man alltid tillgriper tullar, aven· nar de icke medfora nagon hjaJp for dem,
som man viII hjalpa.

Hartill kommer, att det ingalnnda ar ett utslag bara av en allman dok
trinarism, om man tvekar infor att tillgripa ett medel, som i alIa fall betyder,
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att man i viss man slar in pa nya vagar i naringspolitiskt avseende. Vi ha
i Sverige haft i stort sett goda resultat av den av oss faljda politiken att
ieke vid alIa majliga kristillfallen haja tullarna. . Det ar darfor av viss prin
eipiell betydelse, om man nu platsligt gar in for att anvanda just detta me
del med tullhajningar, ett medel som man sedan 'sa Bitt kan komma att till
gripa om oehom igen. Detta ar darfar en fraga av reell praktisk betydelse.
Man sager, att vi infara en tull' nu, oeh sedan sanka vi den snart igen, men
man har dock sett manga exempel pa att det aldrig gar sa i verkligheten.
Det ar med tullar som med narkotiska medel, att man sager sig skala taga .
bara en liten smula av dem far att sedan helt avsta fran dem i framtiden,
men i realiteten blir resultatet l att man" anvander en vaxande kvantitet undan
far undan.

Nar landshovding Sederholm framhall, att man bar se pa jordbruket. sa
som nodvandigt far vart samhalIe, sa farefaller det mig vara alldeles riktigt,
men det farefaller mig ieke vara lika klart, att man skall anse ett jordbruk
av nuvarande omfattning och med nuvarande karaktar sasom nadvandigt for
vart samballe. Hela diskussionen ror sig ju am i vad man en omlaggning
skall ske i viss riktning oeh i vad man dettq innebar, att man nagot minskar
den med lantbruk sysselsatta befolkningens antal. Detta argument om jord
brukets betydelse torde darfor ingalunda kunna anvandas sasom ett argulnent
mera far den ena standpunkten an far den andra.

Vill man verkligen hjalpa jordbruket oeh farbattra det stora flertalet
jordbrukares stallning, farefaller det mig, som om man med langt storre skal
borde ga in far att h6ja priset pa animala livsmedel an pa spannmaJ. Sam
ett argument far spannmalstullarna har man ju anfart, som exempelvis skett
i propositionen oeh i Nya DagIigt Alleh~nda, att de hajda tullarna skulle
tryeka sa litet pa den bradkonsumerande allmanheten~ Ja denna tidning tyeks
t. o. m. pasta, att de ieke skulle aIls fardyra brodet. Det ar dock samma
argument, som en student anvande, nar' han av professorn. blev tillfragad,
varfar en fluga kunde ga i taket. J0, svarade han, flugorna aro sa forfarligt
latta. Det torde emellertiJ vara en ofrankomlig konsekvens, att am en sak
ar Hitt ur en synpunkt, sa ar den oeksa latt ur en annan synpunkt. Genom
att taga myeket litet fran vissa samballsklasser kan man ieke ge myeket at
andra utan kan bara hjalpa ett litet antal av demo

Vill man ieke ga in for en hajning av priserna pa de anin1ala livsmedlen,
darfar att m.an ieke vill aka den animala produktionen elIer ieke vill det av
andra skal, sa farefaller det, sOlm am direkt subvention at lantbrukarna, t. ex.
fullkomlig skattefrihet upp till en viss inkomst, skulle vara en mera praktiskt
framkomlig vag. Alla jordbrukare skulle exempelvis fa draga av upp till
250 kronor fran sin skatt. Detta skulle farbattra det stora flertalets stallning.
Atgarden skulle visserligen belasta de andra lika myeket som det hjalpte
dessa jordbrukare, men darom ar ingenting att saga.

Emellertid vill det farefalla mig, som om jordbruksfragan pa lang sikt
ieke sa myc~et ar, om jordbruket skall ges en nagot annan inriktning an far
narvarande, ty det farefaller ofrankomligt, utan den ar framfar alIt en allman
ekonomisk fraga. Gar man en sadan omHiggning, som dr Osvald propage
rade for, sa innebar det, att lantbruket kommer att sysselsatta ett nagot mindre
antal manniskor an farr, oeh den averfladiga arbetskraften maste da ges annat
arbete. Darfar kan lantbruket med full ratt begara oeh dess representanter
arbeta far att saval staten som faekfareningarna fara en sadan politik, att den
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industriella expansionen i landet blir sa hastig som mojlig oeh att det pa
det sattet beredes arbetsmojIigheter for en del av den nuvarande lantbruks
befolkningen utanfor lantbruket, framst inom industrien. Jag tror, att ett
energiskt arbete i den riktningen skulle ha stora forutsattningar att vinria
understad fran alIa parter.

Kansliradet H. Tigerschiold: Da jag for Hera ar sedan var ledamot av
folkundervisningskommitten, framforde jag dar kravet pa att vid vara folk
skoleseminarier skulle infaras ett nytt laroamne, namligen folkhushallningslara,
for att man genom folkskollararna skulle kunna bibringa svenska folket en
battre insikt i de ekonomiska lagar, som styra varlden. Det finns ju, som
vi alIa veta, ganska manga villfarelser oeh villomeningar i det hanseendet.
Till en borjan motsatte' man sig inom kommitten detta krav, men det drevs
efterhand -igenom, oeh nu ar det lag i Sveriges land, att det amnet ar obliga
toriskt vid folkskoleseminarierna. Nar jag nu horde den senaste arade tala~

ren, kom jag att. tij,nka pa att man talar ofta om teaterbonder, men det tyeks
oeksa finnas teaternationalekonomer. 5kulle det tillsattas en kommitte for
universitetens omlaggning oeh jag skulle bli ledamot av en sadan kommitte,
skulle jag saka genomdriva, att sasom specimen for professur i nationaleko
nomi skulle fordras att vederborande genorngatt ett lantbruksinstitut for in
halntande av de forsta grunderna i jordbruksHira. HeIst skulle jag aven vilja
uppstaJla den fordran, att vederborande sokande under nagon tid pa eget
ekonomiskt ansvar forvaltat ett storre jordbruk elIer garna ett av statslan
understott smabruk, som ieke ens yore taekdikat. Jag tror, att pa det sattet
sku11e kunna skingras atski11iga nationalekonomiska villfarelser rorande jord
bruket. Vi horde nyss atskilligt i den vagen. 5alunda nampde den siste
arade talaren om den Hitthef, med viIken det danska jordbruket overgar fran
den ena produktionsriktningen till den andra, oeh han sade, att man nastan
gjorde en ornlaggning fran en formiddag till en eftermiddag. Jag far saga,
att jag tror ieke Inyeket pa detta, ty jordbruk i a11manhet kan ieke sa hastigt
ga over fran ena produktionsgrenen till den a~dra, utan for detta fordras
bade t.id oeh pengar oeh naturliga forutsattningar. Det foreligger en be
tydande olikhet me11an danskt oeh svenskt jordbruk. I Danmark har man
over hela landet i stort sett en ensartad jordman oeb samma klimat. I vart
Iangstraekta land daremot har man att ~ gora med mycket skiftande klimatiska
forhallanden oeh med minst fyra bestamt atskilda jordarter, som var oeh en
Himpar sig for sitt sade. Vi ha den styva lerjorden for hastvete, vi ha den
latta Ierjorden far korn oeh rotfrukter, vi ha sandjorden for rag oeh potatis
oeh vi ha slutligen svartmyllan for havre. Det gar ieke att utnyttja den rika
naturliga tillgang, som den svenska jorden erbjuder, utan att man ordnar det
sa, att de olika jordarterna utnyttjas var oeb en for den odling, som bast
lampar sig for- densamma. Varje lands uppgift ar dock att i starsta mojliga
utstraekning genonl exploatering medelst arbete av Iandets naturliga tillgangar,
saledes aven av jorden, forsarja sin egen befolkning. Ordnar. man det sa,
att man bereder mojligbet endast for en eller par av dessa jordarter att bara
lonande skardar, kan den svenska jorden ieke i den man den borde bidraga
till -befolkningens livsuppeballe. En del jord far ligga i Higervall oeh dar..
igenom oka arbetsloshet inom jordbruket till skada oeh forfang for andra
naringar.

Samme man talade gartska skarpt om de uttalanden, som jordbruksmi-
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'nistern hade gjort i jordbrukspropositionen. Jag vill fasta uppmarksarnheten
vid att han icke ar narvarande. Man bar val dock vara en smula hansyns
full mot dem, som aro franvarande.

Jag far till slut saga, att jag farstod ieke riktigt bevisfaringen for att
250 kronors skatteavdrag for jordbrukarna skulle vara b~ittre an en tulle Det
sades, att om jag ger det starre jordbruket en hagre tull, sa tar jag lika
myeket fran de andra, oeh jordbruket i sin helhet har da icke vunnit nagot.
Men om jag minskar skatten for jordbrukarna med 250 kronor, sa maste ju
samma belopp tagas ut av andra skattedragare, oeh da blir ju resultatet pre-
cis detsamma. .

Docenten O. Jonasson: Det ar ieke min mening att har ga in pa jord
bruksfragan i hela dess vidd, utan jag vill endast anlagga en synpunkt pa
denna fraga, som enligt min mening ieke hittills blivit till fullo beaktad i
diskussionen. AlIt naringsliv ar ju beroende av ekonomiska faktorer, av vilka
en del aro naturbetingade, och ieke minst galler detta om jordbruket. Jamfar
lnan nu de naturliga betingelserna for det svenska jordbruket med motsva
rande betingelser i andra delar av varlden, skalI man finna, att det foreligger
en ieke obetydlig skillnad. For min del har jag under fiera ar, varav tva
ar i Nordarnerika, forsakt bilda mig en uppfattning, huru jordbruket pa de
tva kontinenterna gestaltar sig till faljd av de naturliga betingelserna, oeh de
iakttagelser jag darvid gjort gora, att jag maste ge dr Osvald fulIsUindigt
fatt uti, att alIt tyder pa att det svenska jordbruket bar inriktas pa starre
animal produktion, oeh detta av rent naturliga skal. Jag tanker darvid fram
for alIt pa vara klimatiska farhallanden. Vart relativt kalla klimat nled som
martorka oeh utpraglad hastnederbard ar namligen relativt gynnsamt for val
lar oeh naturliga betesangar och gynnar pa sa vis den animala produktionen,
under det att de delar av varlden, dar man har specialiserat sig pa odling
av spannn1a1 till avsalu, jordens stora ursprungliga grasslatter, ha klimat mera
Himpat for odling av spannmaI, speciellt vete. Hartill kommer, att sades
slagen aro kulturvaxter~ som ursprungligen icke hara hemma i vara trakter.
Visserligen ha de under arhundradenas lopp anpassat sig storartat, men od
lingen bIir anda icke lika gynnsam som i de lander, dar spannmalen av na
turen har hemma. .A.ven maste DIan tanka pa, att betingelserna for narings
livet nUlllera aro helt annorlunda an for 100 ar sedan framfar aUt till foljd
av de snabba, sakra oeh billiga kommunikationer, som vi ha i vara dagar,
och som medfora, att jordbruket battre an farr kan speeialisera sig med ut
nyttjande av de naturliga betingelserna.

Det har ju ocksa har papekats, att den animala produktionen i Sverige
for narvarande befinner sig i frammarsch, men det ar dock ett fakturn, att
den icke utvecklats' lika starkt i Sverige som i andra lander med ungefar
likartade betingelser for denna produktion. For min del tror jag for avrigt,
inom parentes sagt, att det icke ar riktigt, att den animala produktionen be
finner sig i tilItagande over hela varlden, utan detta galler nog endast vissa
lander. Ser man pa exportsiffrorna for exernpelvis smar finner man, att se
dan tiden fore kriget fram till ar 1928 Danmark akat sin export av smar
fran 87,000 till 148,000 ton, Holland fran 34,000 till 47,000 ton, Finland
fran 12,000 till 13,000 ton, Lettland fran 7,000 till' 13,000 ton och Est
land fran 6,000 till 1 1,000 ton, under det att i Sverige smorexporten
har minskats fran 21,000 till 18,000 ton. AlIa de har namnda Hinderna aro
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tamligen likartade med Sverige. Man bor nu oeksa i detta ·sammanhang
tanka pa, att vart lage i forhallande till de lander, som importera smor, nam
ligen Tyskland oeh England, ar gynnsammare an for de fiesta andra lander
i varlden.

Det vill av de anforda siffrorna synas, som om det svenska jordbruket,
trots ~tt det under senaste ar gatt i riktning mot storre animal produktion,
dock kommit atskilligt pa efterk~Iken. Hade vi redan fore 1929 haft en
storre produktion av smor oeh oeksa en battre farsaljningsorganisation, sa
hade sakerligen det svenska jordbruket i dag statt i ett fordelaktigare lage.
Jag har velat saga detta, darfor att det synes mig visa, att fran geografiska
synpunkter sett, bor den animala produktionen i vart land vara den basta.

Till kansliradet Tigersehiold skulle jag vilja saga, att jag kunde icke av
hans anforande fa riktigt klart for mig, varfor ieke den animala produktionen
skulle vara den lampligaste, viIken jordart man an har att gora med inom
Sverige. Vilken svensk jordart skulle vara battre far spannmalsodling an
den, som man har i de delar av varlden, som ha ett stort exportaverskott i
synnerhet av vete?

Jag vill i detta sammanhang oe'ksa ga in pa en annan detalj, som synes
mig vara myeket viktig. Landshavding Sederholm namnde, att avkastningen
per hektar av vete i Sverige var betydligt storre an i Forenta Staterna oeh
attden oeksa hos oss hade akats myeket starkt under de senare aren. Detta
hade berott pa tva olika omstandigheter, dels pa battre ovetesorter, dels pa
battre skotsel av jorden. Jag tillater mig emellertid att framhaJla, att det be
ror oeksa pa en tredje omstandighet, namligen pa klimatet. Vart mera ma
ritima klimat med en lang vegetationsperiod medfor namligen, att avkast
ningen har blir starre, under det att i de mera torra grasHinderna avkast
ningen blir mindre. Vetet blir emellertid dar oej.{sa torrare, glutenrikare oeh
far 0 darigenom en hagre kvalitet. Jag vill emellertid oeksa framhalla, att
denna storre torrhet ieke enbart ar till fardel. Fardelen ligger daruti, att
vetet bakar battre, men det ar till naekdel, att vetet ar torrt, ty darigenom
suger det till sig mera vatten, varfar kvarnar oeh bagerier tjana mera pa att
anvanda det utlandska veteto Ur naringssynpunkt ar nog det svenska vetet
att faredraga, ehuru dess lagre glutenhalt, som vasentligt beror pa klimatet,
ar en naekdel, som vi troligen aldrig kunna komma ifran.

Fil. dr G. Dalen: Diskussionen har egentligen gatt in pa tva helt
olika saker. Den ena galler vad man far narvarande bar gara oeh den
andra hurudan utveeklingen bar bli far framtiden. Jag delar oeksa den asik
ten, att det ar riktigt att man gar over till storre animalisk produktion, men
en sadan 0 farandring maste ske ytterligt langsamt. Ett jordbruk med en sa..
dan produktionsriktning kommer namligen att sysselsatta betydligt mindre ar..
betskraft, oeh den overfladiga arbetskraften maste da averforas till industrien.
Industrien kan emellertid far narvarande ieke taga emot den arbetskraft, som
nu finns, oeh en omlaggning av jordbrukets produktion, innan forutsattningen
for industrien att taga emot fiera arhetare ar farhanden, leder darfor endast
till okad arbetsloshet. Finns det nu i dag en industriplats ledig, sa ar det
hundratals sokande, sOm ieke kunna tagas emote Skulle en relativt hastig
omlaggning till mera extensivt jordbruk komma till stand, skulle denna ar..
betsloshet hogst betydligt akas. Det kan alltsa ieke bli tal om att en hastig
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overgang till storre animalisk produktion skulle kunna bota det onda for
dagen eller ens for de narmaste aren.

Jag ar sjalv industriman och borde siUedes ieke kunna betraktas som
partisk till jordbrukets forman, men jag vill dock forsoka vara objektiv och
se till att rattvisa skipas mellan de olika samhallsklasserna. Om jag inom
min industri marker, att nagot ar pa tok, ar vad jag har att gora i forsta
hand att undersoka var jag har roten och upphovet till det onda. Se vi pa
lantbrukskrisen for narvarande, sa bestar ju det onda dari, att spannmals
priserna gatt ned till ett index av ungefar 100, under det att de animaliska
produkterna sta i 130 it 140, konsumtionsvaror i allmanhet i 150, levnads
kostnaderna ,i 1 7° och arbetslonerna i 2 00 eIler darover. Dessa siffror aro
for mig fullstandigt bevis for att det maste rada kris inom den del av jord
bruket, som sysslar med spannmalsodling. Professor Ohlin fordrade bevis
for detta. Jag tycker dock det ar bortkastad tid att forsoka bevisa nagot,
som praktiskt taget alla borde kunna vara overens om.

Nar man emellertid nu ser, att orsaken' till det onda ar, att spann
malspriserna aro sa laga, har man naturligtvis att fraga sig, hur man skall
kunna undanroja denna krisanledning. Detta maste ju uppenbarligen ske
darigenom, att man hindrar' de laga varldsmarknadsprisen pa spannmaJ att
bli gallande pa den svenska marknaden. Nu ar det sa lyckligt, att vi for
bruka vasentligt mera vete och nig har i landet an vad vi sjalva producera,

, oeb saledes kan en tullforhojning pa den importerade varan bota orsaken till
krisen. Jag kan icke forsta annat an att det ar den enda tankbara och till
rackligt hastigt verkande vagen.

Nu har det framhallits, och man ser myeket ofta detta framforas i tid
ningarna fran dem, som icke vilja hora talas om hojda tullar, att en tullfor
hojning hjalper icke jordbrukarna, eftersom endast 40 % av dem skulle kunna
fa nagon nytta av den. Jag kan ieke forsta det resonemanget. Eftersom
sjukdomsorsaken ar, de laga spannmalspriserna, sa kan ju icke den, sam aldrig
saljer spannmal, ha nagot ont av de laga priserna. Det ar ju icke fraga om
att bota clem, som icke aro sjuka, alltsa dem, som icke haft nagon olagen
het av de laga priserna utan som huvudsakligen produeera animaliska livs
medel, pa vilka priset ieke fallit ens tillnarmelsevis lika myeket. Den om
sUindigheten, att en tullforbojning ieke bjalper en liten brukare, som icke har
nagon spannmal till avsalu, utgor icke nagot sam heIst skal emot en tull
forhojning, eftersom denne brukare ieke bar drabbats av den olyeka, som
ligger i de laga spannmalspriserna.

Det framhalles oeksa manga ganger, att den mindre lantbrukaren, som
icke har nagon spannmal att salja, icke ar intresserad av jordbruksproduk
ternas pris. Detta ar dock en oriInlighet. fJen sam agnar sitt arbete at
jordbruket maste ju dock avsta en del av sin produktion for att vara i stand
att kopa akerbruksredskap, betala avloningar till sina arbetare, betala skatter
och skaffa sig andra 'livsmedel sasom socker och kaffe. Det ar emellertid
alldeles uppenbart, att prisnivan i nagon man aven pa. agg oeh kott oeh allt
annat sadant paverkas av spannmalspriset. Aven en sadan odlare har darfor
nagon nytta eller skada av spannmaJspriset. Att han ieke direkt far nagon
nytta av ett hogre spannmalspris, ar i varje fall ieke nagot skal emot en
tull forhojning.

Vi veta alla, att under krigstiden hade jordbruket ett myc~et gynnsamt
lage, men da ingrep staten for att forhindra en oskalig prisstegring genom
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att satta s. k. maximipris, i framsta rummet med hansyn till att' stadernas
industribefolkning for rimligt pris skulle kunna skaffa sig sina livsmedel. Da
upptradde alltsa staten for att skydda denna samhallsgrupp och minskade
darigenom vinsten for jordbrukarna. Nu har Higet blivit omkastat. Da an
ser jag for min del det vara statens skyldighet att i detta fall gora lant
brukarna den atertjansten att skydda demo For industrien kan detta icke
sagas betyda nagon uppskortning. Det betyder endast, att industrien och
dess arbetare fa betala det normala· pris, som harskade for ett ar sedan, och
att icke industriarbetarna fa profitera pa denna internationella prissankning
pa spannmalen. Vi bora ju ocksa kOlnma ihag, att industriarbetarna ha icke
under de sista aren i nagot fall fatt sina loner sankta. Samtidigt har index
sjunkit, och hojningen av spannmalstullarna skulle endast motsvara I till 2

enheter, d. v. s. ett kvartals prisfall skulle neutraliseras av de hojda tullarna.
Det ar orimligt att saga, att ieke industriarbetarna oeh andra invanare i Ian
det skulle forma att bara en sa obetydlig belastning.

Ehuru industriman anser jag alltsa for min del, att det enda sattet att
nu ge en ogonblicklig hjalp bestar i att fastlasa de priser, som nu rasat
nedat, vid ett nagot hogre lage. Jordbruket bor dock enligt min mening sa
smaningom overga till alIt storre animalisk produktion, men detta far icke
ske hastigare an att det blir mojligt far andra naringar att taga emot den
darigenom frigjorda arbetskraften. Arbetslasheten ar' dock det varsta onda
bade ur ekonolniska oeh moraliska synpunkter.

Chefredaktor L. Ljunglund: Da tiden ar kort oeh det utmarkta anfo
rande, sam nu holls av dr Dalen, vasentligen har innehallit vad som' beho
ver sagas efter den foregaende diskussionen, kan jag inskranka mig till nagra
fa anmarkningar.

Jag skulle forst liksom kansliradet Tigerschiold vilja vanda mig mot pro
fessor Ohlin. Det lider ju intet tvivel, att icke professor Ohlin ar en for
mellt gHinsande oeh myeket underhallande talare, men jag tycker, att han anda.
ieke alltfor myeket bar missbruka denna forsynens gava utan begagna sig av
den med den varsamhet, som ar nodvandig inom jordbruket saval som pa
andra omraden. Det forefon mig oeksa, som om de bevis, som professor
Ohlin kom med, voro synnerligen lattvindiga. Han avhanade bI. a. den tid
ning, som jag redigerar, darfor att vi dar hade sagt, att en tullforhajning
icke skulle komma att kannas nagot vidare av konsumenterna. Dr Dalen
har redan utveeklat en hel rad fartraffliga skal far att detta verkligen ar
riktigt, och vi ha i var tidning sakt pavisa, att brodet icke blir dyrare for
konsumenterna, oeh varfor? J0, darfor att man under de sista aren i alIt
starre utstrackning har anvant det glutenrika utlandska veteto Infor man nu
inmalningstvang, Deh darom ar det ju fraga i den kungl. propositionen, sa
nodgas kvarnarna blanda in mera svenskt vete, som ar betydligt billigare,
oeh darigenom komma verkligen vetebullarna att bliva billigare i framstall
ning an nar man anvander storre mangd av det dyrare amerikanska veteto
Denna sak bevisades med siffror, sa att den torde fa anses vara oomtvistlig,
och man kan ju ieke da saga, att allmanheten kommer att belastas med na
gon svaltborda.

Jag skall icke inlata mig narmare pa fragan om avergang till storre ani
malisk produktion. Jag behover ju endast hanvisa till landshovding Seder
holms inledningsforedrag. Han pavisade, hur pass begransad denna mark-
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nad ar, oeh nar nu Hinder som Holland oeh Danmark oeh de baltiska sta
terna kastat sig in pa denna produktion oeh nar vidare Tyskland sa vasent
ligt amnar hoja sina tullar, sa ar det klart, att utrymmet for oss pa detta
onlrade blir betydligt begransat. Man kan ju invanda, att var export annu
ar sa pass liten, att den ieke betyder sa myeket. Man ser dock av tid
ningarna, att i fjol vid denna tid betalades det danska smoret 35 ore battre
an i ar, oeh det svenska smoret star nu 35 ore under det danska. Jag vill
har gora det medgivandet, att jag av allt hjarta onskar, att vi hade en battre
forsaljningsorganisation, sa att vi ieke skulle ha detta forskraekliga minus pa
35 ore, men en sadan forbattrad organisation skapar man ieke pa en dag.
Jag har oeksa sett i de danska tidningarna, att man dar finner en liten lisa
i sitt betryek vid tanken pa att det svenska smoret dock star 35 ore under
<:let · danska, oeh man sager, att Sverige produeerar ett smor, som ieke ar lika
gott som det danska, oeh darfor kunna svenskarna ieke salja det med mindre
de bjuda under sa pass myeket.

Jag tror for min del, att man ieke bor betrakta en omlaggning till storre
animal produktion med sa stor optimism. Det ar klart, att man bor - oeh
det lar val oeksa varje jordbrukare vilja - forsoka olika vagar, som kunna
vara framkomliga, men man bor ieke kasta sig in i den anilnala produktio
nen pa ett sa bradskande oeh impulsivt satt, som danskarna pasta att vi
gjort. Jag tror nu for min del, att anledningen till Danmarks gynnsammare
stallning oeksa beror pa att detta land sa myeket tidigare borjade med hit
har'ande produktion, namligen redan for eirka 50 ar sedan. Det innebar
dock en viss skillnad. Dessutom har man ju i Danmark, som redan forut
papekats, en enhetlig jord oeh ett enhetligt framstallningssatt.

Direktor F. Hamrin: Savitt jag fattade dr Dalen ratt, ville han gara
gallande, att det laga priset pa det svenska vetet beror pa konkurrensen fran
utlandet, oeh att en tullforhojning darfor yore ett snabbt verkande medel for
att hoja priset pa den svenska marknaden oeh bringa jordbruket hjalp. Det
forefaller mig emellertid, som om man pa denna punkt knappast behovde
tvista om vad som ar riktigt eller ej. I sjalva verket forhaller det sig ju sa,
att skillnaden i pris mellan svenskt vete oeh importerat vete plus tuB for
narvarande ar omkring 4 kronor. Da ar det ju alldeles klart, att ieke ens
den nuvarande tullen blivit utnyttjad, oeh under sadana farhallanden lar man
i varje fall ieke med nagon sakerhet kunna pasta, att en bojd tull skulle
komma att verka pa det sattet, som dr Dalen angav. Det ar ju oeksa att
observera, att fastan man for narvarande kan kopa svenskt vetemjal till 3'2
it 33 kronor pr 100 kg, foredrar man att betala 10 kronor mera for vete
mjaI, dar amerikanskt vete ingar som en huvudsaklig bestandsdel. En bojd
tull kan visserligen hoja priset pa det svenska vetemjolet i den man den
kommer att verka hajande pa priset for det svenska vetet, men man har ieke
den ringaste garanti far att ieke forbrukningen av mjaI, tillverkat av utHindskt
vete, fortfarande blir densamma som nu, oeb alltsa kommer en tullforhojning
sa langt ifran att bli ett snabbt verkande medel, att det ar tvivelaktigt om
det verkar aIls.

Ett annat exempel pa att tullar ieke a priori kunna anses verka pa det
satt, som dr Dalen ville gara gallande, anfordes i arets remissdebatt, da en
kand lantman fran Skane papekade det faktum, att fastan vi ha tull pa korn,
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stod dock priset pa svenskt korn vid ett tillfalle I krona lagre an vad danskt
korn betingade utan tulle

Skulle det behovas nagot ytterligare stad far ett sadant uttalande, ber
jag att fa hanvisa till herr Ljtinglunds tidning, dar det far nagra dagar sedan
meddelades, att nar den tyska spannmalstullen hajdes, sa intradde verkligen
nagon stegring av spannmiUspriserna, men denna stegring efterfoljdes snart
av en prissankning, som var sa stor, att priserna folIo under vad sam gallde
fare hajningen av tullen.

Detta ar for ovrigt ieke nagon ny erfarenhet. Vid de studier av tull
fragor, som jag bedrivit under de sista manaderna, har jag gang efter annan
patraffat precis samma utveckling. Jag kan till' exempel erinra om att nar
spannmalstullarna hojdes ar J 888, sa meddelade Nya Dagligt Allehanda,. att
dagen efter det bevillningsutskottets betankande harom kom pa riksdagens
bard sjonk priset pa svensk spannmal med 50 are. Jag menar aptsa, att
bevisningen far att en hojd tull kommer att verka hajande pa det inhemska ,
priset tillhar dem, sam gara gaJlande, att det ar sa.

Nar jag nu anda har ordet, skalI jag oeksa tillata mig att ge uttryek at
nagra reflexioner. Det ar val anda sa, att nar en lakare gar att undersaka
en patient, saker han att stalla en sa noggrann diagnos som majligt, oeh
nar han sedan gor sina ordinationer, soker han anpassa dem efter sjukdo
mens art, utbredning oeh beskaffenhet. Han aktar sig darvid sa langt det
ar majligt fdin att fareskriva den sjuke sadana Hikemedel, som bryta ned den
nes organism mer an de bygga upp den. Aven om ett sadant lakemedel
skulle kunna bota ett lokalt ont, bar det icke anvandas, om det samtidigt
skulle bryta ned hela organismen. Jag menar med detta, att om man over
far" denna bild pa det nuvarande tillstandet, sa aligger det alltjamt dem, sam
har tala om en jordbrukskris pa det sattet, att alla skulle lida av samma
onda, att bevisa, att sa oeksa ar faBet. Jag tillater mig i detta avseende
att i nagon man yanda mig mot samtliga de talare, som har ha varit uppe.
Saval landshovding Sederholm som dr Osvald utgingo i sina inledningsan
faranden fran det faktum, att hela jordbruket kollektivt sett har att genom
kampa en kris. Da jag vid ett tillfalle hall ett offentligt faredrag i Skane
strax fare riksdagens barjan, kom en framstaende man efter faredragets slut
till mig oeh fragade: »Vad ha ni, mina herrar, far bevis far edra pastaenden?»
Jag hade da precis SOin herrarna har utgatt ifran, att alIt Sveriges jordbruk
skulle lida betryek. Jag blev far min del svaret skyldig. Man kan i detta
agonbliek icke bevisa nagonting" om man tar jordbruket kollektivt som en
enhetlig naring. Jag vill tillagga, att det ar just oeksa pa denna punkt, som
den storsta bristen i fraga om utredning foreligger, nar riksdagen nu even
tuellt skall beslut~ vidtagandet av atgarder for att hjalpa jordbruket. Sa ha
icke ansvarsmedvetna man handlat tidigare, nar man behandlat dessa allvar
liga sporsmal. Jag ber att fa erinra om hurusom n1an vid den forra striden
om spannmalstullarna tillsatte en komlnission, ledd av greve Posse. I den
samn1a sutto sadana man som J. H. Palme, Carl Ekman i Finspang, Daniels
son oeh Carl Ifvarsson. Denna kommission lade fram ett betankande, sam
behandlade jordbruksnaringen oeh hela vart ekonomiska live Man lade fram
uppgifter om hur manga jordbruksfastigheter, son1 hade salts exekutivt, om
antalet lagsaknings- oeh utsakningsmal, om in- oeh uttagningar i sparbankerna,
oeh luan giek in pa en hel mangd andra omraden, som man knappast ens
skulle kunna tyeka hade nagot samband med jordbrukets ekonomiska stallning.
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Pa grundval av detta material byggde man de atgarder, som man den gan
gen fareslog, och herrarna har i Stockholm skaffade oss tack yare en dum
valordning de spannmaistullar, som vi sedan fatt behalla. Vart Iilla grann
land saderut 'gick en annan vag, och man kan nu se resultatet. Man rna
vara aldrig sa frigjord fran ekonomiska synpunkter, sa maste man dock er
kanna, att vi den dag som ar sta samre an vad vart sadra grannland gor.

Jag aterkommer annu en gang i avseende a de atgarder, som har ha
fareslagits oeh som eventuellt komma att resultera i vissa beslut fran riksda-·
gens sida, till att man saknar det som borde vara det grundlaggande) den
overblick over det ekonomiska laget, enkannerligen den samlade jordbruksna
ringens ekonomiska lage, som behavs far. att man skall kunna bilda sig en
klar uppfattning om saken. Det ar icke riktigt som kansliradet Tigerschiald
ville gara gallande, att man i detta sammanhang icke har ratt att tala oni
den person, som bar det konstitutionella ansvaret far de atgarder, som blivit
foreslagna riksdagen. Vi ha full ratt att krava av de man, som sta i spet
sen for Sveriges farvaltning, att de appet och klart skola saga ifran, hur det
ligger till, och att de ieke skola komma med obevisade pastaenden.

Kanslichefen Per Jacobsson: Jag satt i gar och laste det senast an
komna numret av Times oeh jag fann dar en index aver de priser, som
gallde i England den 28 februari, alltsa far endast ett par dagar sedan. Denna
index visade, att den allmanna prisnivan jamfart med forhallandena far ett
.ar sedan hade fallit med omkring 1 2 %. Spannmalspriserna hade fallit med
nara 20 %, priserna a industrimaterialer med 1 1 %; de animaliska produk
terna hade daremot endast fallit Ined 1,7 %, d. v. s. deras prisniva hade haI
.lit sig praktiskt taget konstant. Detta visar, att de animala produkterna statt
sig relativt bast pa den marknad, som i detta sammanhang far oss ar ut
siagsgivande. Ingen Iar val heller vilja farneka, att den animala produktio
nen for narvarande lanar sig battre an annan jordbruksproduktion.

Jag hade tillfalle att i slutet av november sammantraffa med en av de
ledande mannen i det danska jordbruket, och d~nne namnde da, att under
det ,sista aret, alltsa det ar da det svenska jordbruket kampat med sadana
svarigheter, rantabiliteten i det danska jordbruket har forbattrats sa, att man
lcke efter kriget haft nagot motstycke dartill. Vad var da orsaken hartill?
J0, dels att det danska jordbruket gatt aver till animalisk produktion, dels
att svenskarna hjalpt de danska animalieproducenterna genom .att till dem
salja smagrisar oeh billig foderspannmal. .

Om man nu vill undersaka, huruvida det ar sannolikt, att det gynn
:samma laget far den animaliska produktionen kommer att fortfara, maste man
.farst fraga sig, vad orsakerna till detta gynnsamma Hige kunna vara och dar
vid aven beakta, vad som kan ha orsakat det ogynnsamma Higet tor spann
malsodlingen. Det har har talats ratt mycket om den akning av spannmals-,
til1gangen, som agt rum sedan ar 1913. Laser man den kungl. propositio-.
'nen, traffar man bland andra vilseledande siffror i detta aktstycke pa den
uppgiften, att den med vete besadda arealen i varlden sedan 19 I 3 stigit med
2 1 ,%, under det att befolkningen' endast vuxit med I I %. Det star angivet,
2.tt i dessa siffror Ryssland icke inneslutes. Nu veta vi· ju alIa, att Ryssland
ar 1913 exporterade spannmal i stora kvantiteter, oeh gar man ieke nagon
korrigering harfor, maste man lamna ett vilseledande intryek. Ekonomiska
sektionen av Nationernas forbund i Geneve har utarbetat en mera rattvisande
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statistik i detta avseende, oeh denna statistik visar, att man ar 1927 hade
en okning av totala spannmalsproduktionen med 4 %, under det att befolk
ningen okats med 9 %. Ar 1928 hade man ju over hela varlden en utom
ordentligt god skord. Siffrorna for 1929 aro annu icke tillgangliga, men
man har anledning antaga, att detta ar ungefar samma okning intratt saval
for spannmalsproduktionen som for befolkningen. Innevarande ar far man
formodligen en lagre okning av spannmalsproduktionen an av befolkningen.

~ Vad ar da orsaken till att icke desto mindre spannmalspriserna faHit sa
starkt? J0, det beror darpa, som professor Cassel till och rned fatt skriva i
Svenska Dagbladet, att konsumtionen av spannmal har gatt ned. Sa snart
det intrader en forbattring i levnadsstandarden, ar det kant, att folk borjar
ata mindre spannmal. Ett bevis pa riktigheten harav har ju ocksa jordbruks
ministern sjalv lamnat, da han framhaller, att de siffror for spannmalsfor
brukningen, sonl man for nagra ar sedan raknade med, numera maste anses
vara alltfor hoga. Denna nedgang i konsurntionen ar en internationell fore
teelse. I Amerika hade spannmalsforbrukningen redan fore kriget minskats
med 10 %. Nedgangen har fortsatt efter kriget, oeh den har ocksa borjat
gora sig gallande i Sverige. Samtidigt har det intrtitt en okning av den
animala konsumtionen, vilket ar helt naturligt, da' levnadsstandarden forbatt
ras. Foljden av denna omlaggning blir en andring i prisbildningen, och det
ar jn oeksa just genom en sadan andring, som en omlaggnirig av prodnktio
nen bor framkallas.

Vilka aro nu utsikterna for framtiden? Ja, man vagar jn hoppas oeh
tro, att det skall intrada en forbattring av levnadsstandarden aven pa den
enropeiska kontinenten. Vi ha fatt Young-planen. Vi ha oeksa borjat fa
den rationalisering i Ty~kland oeb andra kontinentala. lander, som vi fQrut
sett i Amerika oeh Sverige. Da kapitalbristen dar blir mindre, infor man
nl0tsvarande forbattringar. Levnadsstandarden kOInmer att stiga. Vi bora
da vanta oss samma omlaggning av konsumtionen i dessa Hinder. Den man
niska, som over huvud taget tror pa Europas utveekling, maste rakna med
en sadan utveekling. Den som ieke raknar darmed maste vara djupt pessi
mistisk ifraga om Europas utveekling oeh om mojligheterna over huvud taget
for att forbattra forhallandena i framtiden. Vi ha ju kunnat iakttaga denna
omlaggning av konsumtionen i vissa lander, oeh, finns det nagon anledning
att tro, att vi ieke oeksa skola fa se den i andra? . Anser man, att vi ieke
skola fa en motsvarande utveekling i dessa andra Hinder, bor man atminstone
forsoka ge nagra skal for en sadan ~sikt.

Nu finns det manniskor, som saga, att fastan priserna andrats, bora vi
anda halla fast vid den produktion, som vi hade ar 1913. Detta ar enligt
mitt formenande det rena kineseriet. Jag trodde for mindel, att overlagsen
heten hos det nuvarande sarnhallssystemet, som bygger pa den privata agande
ratten, just 'vore att finna dari, att nar konsumtionens installning andrar sig,
prisutveeklingen ger upphov till en automatisk omlaggning aven av produk
tionen. Professor Cassel har ju framhallit,. att nar en viss bransch borjar ge
daligt resultat, man inom affarslivet minskar produktionen i den bransehen,
men att politikerna i stallet genom konstlade medel vilja oka produktionen, nar
priserna falla, i rak motsats till vad som ar regel inom naringslivet. Dr
Dalen ville taga bort prisskillnaden rnellan animaliska oeh vegetabiliska pro
dukter genom att hoja priserna pa de senare; men han onskade anda fa jord
bruket omlagt till okad animalisk produktion. Jag vet ieke, hur det skall
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kunna ga till, om man tar bort just det incitament till en omUiggning, som
prisbildningen utgar. Tar man bort prisskillnaden, finns det ju ingen anled
ning, varfar jordbrukarna skulle skrida till en omHiggning. Det ar just detta,
sam ar det stora felet med konstlade atgarder, de rna nu heta tullfarhajnin
gar eller inmalningstvang. Enligt min mening bara vi se situationen rakt i
ansiktet. Vi maste lata marknadspriserna bestamma vad jordbrukarna skola

. producera, oeh om hjalp skall ges at jordbrukarna, bor man ge den pa an
nat satt an sam nu har blivit fareslaget. Professor Ohlin sade, att man kan
tanka sig att hjalpa jordbrukarna genom att minska skattebardan. Man kan
ocksa, sonl det frisinnade partiet har fareslagit i en motion, minska kommu
nalskatten far sarskilt betungade kommuner.· Jag undrar, om ieke detta kans~e

yore den basta vagen att ge hjalp.
Dr Dalen framholl, att det skulle mota svarigheter att finna sysselsatt

ning tor de arbetare, som genom omlaggning till starre animalisk produktion
bleve frigjorda i jordbruket. Jag ar far min del ieke alldeles saker pa att
verkligen akad animalisk produktion skulle leda till minskat behov av arbets
kraft. Det ar val just det pa vegetabilisk produktion installda jordbruket,
som kan mekaniseras, under det att man ieke alltfar myeket kan minska ·pa
arbetskra ften i det animaliska jordbruket. Aven om emellertid arbetskraften
inom jordbruket skulle nlinskas, tror jag ieke det skulle bli sa svart att pla
cera den frigjorda arbetskraften. Vi kunna ju gara jamfarelse med utveck
Hngen inom den svenska industrien. Fran 1920 till 1927 okades produk
tionsvolymen inom industrien med 30 a 35 % samtidigt som arbetarnas antal
nedgiek med 2 %. Detta visar, att under dessa ar en' enastaende framgangs
rik rationalisering' agt rum. Den frigjorda arbetskraften har fatt annan syssel
sattning. Automobilismen har "tagit atminstone 80,000, oeh nya naringsgre
nar, som sammanhanga med radio o. dyl., ha berett sysselsattning at manga.
Detta har mojliggjorts darigenom, att kapkraften hos de breda lagren akats
oeh att dessa darfor kunnat skaffa sig radioapparater, kunnat anvanda mera
hantverksprodukter o. s. v. Det ar ganska belysande, att dessa nya narings
grenar under de sista tio aren sakert ha tagit 3 a 4 ganger sa mycket nytt
folk i ansprak som hela den svenska industrien i den mera inskrankta be
markelse, sam kommerskollegium ger at begreppet industri. Skapas det starre
kopkraft, finns det oeksa storre mojligheter till sysselsattning. For min del
tror jag, att det skulle ga pa samma satt ifraga om jordbruket. Vad ar det
namligen, sam jordbrukarna sjalva vilja ha? De vilja icke ha mera' spann
rna.!, utan de vilja oeksa ha b~ittre kost, d. v. s. mera kott, oeh vidare indu
striprodukter, radioapparater oeh bilar oeh allt annat, sam stadsbefolkningen
skaffar sig. Men da bor man val lata produktionen ga i samma riktning som
efterfragan.

Far min del far jag saga, att nar det galler hjalpen till jordbruket tyc
ker jag ieke, att dessa oskuldsfulla. kronor. 13: 80 per familj, sam de hojda
tullarna skulle kosta, i oeh far sig spela nagon starre roll. Vore det bara
fraga om detta, skulle jag garna vara med. Jag har emellertid den uppfatt
ningen, att· mycket beror pa hur man lamnar hjalpen. Kansliradet Tigersehiold
kunde icke fatta, att det var nagon skillnad mellan att ge hjalpen i form av
en tullfarhajning oeh att ge den pa skattevagen. Skillnaden ar ju den, att
i det ena fallet andrar man produktionsriktningen oeh i det andra gar man
det ieke. Jag vill behalla den prisbildning, sam beror pa tillgang oeh efter
fragan pa marknaden, far att den skall utgora ett incitament till omlaggning
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av produktionen, men jag hoppas som manga andra, att man skall kunna
finna en form, som icke upphaver detta incitament, far att i dessa betryckta
tider stodja jordbruket.

Professor Ohlin: Jag beklagar, att mitt forsta anfarande fick en nagot
mera aggressiv utformning an det varit min avsikt. Det gar ju dock 1att sa,
nar man gar till sin uppgift att kritisera, oeh jag vill till mitt' farsvar an
fora, att det val i alIa fall ar den slags artighet, som en diskussionsinledare
senterar, att hans anfarande blir faremaJ far kritik. Att hara de efterfoljande
talarna upprepa' vad han sjalv sagt, kan ju icka vara sa roligt. Jag beklagar
ocksa, om jag gay redaktar Ljunglund det intrycket, att jag tog overlagset
pa den argun1entation, som Nya Dagligt Allehanda presterat i denna fraga.
Ehuru jag i manga avseenden varit av annan mening an denna tidning, be-

. undrar jag i hog grad den energi, Ined vilken den fart fram sina asikter.
Jag vill garna understryka, att jag fullkomligt delar saval redaktar Ljung
lu;nds som kanslichefen Jacobssons mening om att. dessa 13: 80 kr. ieke be
tyda sa myeket, om det namligen uteslutande yore fraga om dem, vilket det
emellertid ieke are

Redaktar Ljunglund ville gora gallande, att man kan taga mindre fran
konsumenterna 'an man ger jordbrukarna, darfor att man tvingar konsumen
terna att ata ett billigare brad, som ar lika bra som det dyrare, oeh man
kunde fordenskull icke tala om Dagon »svaltbarda». Jag talade far min del
icke om DagOn svaltbarda, men jag vill tillagga, att man val anda - i varje
fall ar det den konservativa' samhallsuppfattningen - bor utga ifran, att
konsumenterna sjalva skola fa valja vad de vilja konsumera. Jag vet icke
var man skulle hamna med ett sadant resonemang som redaktar Ljunglunds.
Man kan ju till exempel saga, att svensk vadmal ar lika bra som engelska
tyger, och att om allmanheten darfor, tvingas att kopa vadmal i staJlet for
engelska tyger till samma pris, som de senare betinga, innebar det ingen far
dyring. ' En sadan uppfattning ar mera socialistisk an konservativ. Jag tror
nog man i alIa fall maste erkanna, att man ieke ger den ene mera an man
tar fran den andre.

Till kansliradet Tigerschiold vill jag saga, att det naturligtvis ar mycket
onskvart, att man vid diskussionen av en jordbruksfraga, som aven har national
ekononlisk karaktar, besitter dubbel sakkunskap. Da emellertid hagst fa per
soner verkljgen kunna [orena en sadan dubbel sakkunskap, skulle ju all dis
kussion avstanna, om ieke personer, som bara yore jordbrukare eller bara
vore nationalekonomer, finge loy att yttra sig. Jag kan ju i det fallet abe
Topa vad professor Heckscher yttrade i borjan av diskussionen, att det var
lyekligt, att man i denna farening kunde fa fdigor' belysta fran olika sidor.

Betraffande kansliradet Tigerschialds asikt, att det icke YOre riktigt att i
jordbruksministerns franvaro kritisera hans motivering for den kungl. proposi
tionen - vid ett tillfalIe, da man diskuterar jordbruksfragan med utgangs
punkt fran denna proposition - behaver jag icke saga nagot, da riksdags
man Hamrin redan pa den punkten har tagit till orda. Jag vill blott pa
peka, att konsekvensen av kansliradet Tigerschialds uppfattning ju ar den,
att statsradet skulle vara i stand att blockera all diskussion i fragan genom
att icke infinna sig.

For avrigt farefaller det mig, som om kansliradet Tigerschiald borde
n1ed fortjusning ha gripit tag i alla de punkter i mitt farra anforande, dar
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mIn brist, som jag villigt erkanner oeh beklagar, pa jordbruksteknisk sak.. ·
kunskap korn till uttryek i oriktiga pastaenden oeh en ogrundad uppfattning
am fakta. Jag vill dock saga, att jag forsokt sa gott jag kunnat skaffa mig
uppgifter fran de personer, som ha denna sakkunskap. Eftersom det emeller
tid har galler ett ekonomiskt problem, torde val aven de, so·m ha national
ekonomisk orientering, kunna fa loy att yttra sig. !vIan kan val fa loy att
tala om en omelett, aven om man icke kan lagga agg.

Dr Dalens anforande overraskade mig i nagon man. Jag faste mig vid
att de siffror, som han Himnade, voro en smula overdrivna. Dr Dalen sade,
att prisindex for vegetabiliska produktur lag vid 100, for animaliska pro
dukter vid 130 a 140 oeh for loner vid 200. Lonerna i jordbruket ligga
emellertid vida lagre, och de vegetabiliska produkterna ett styeke over 100,

sa. att skillnaden blir icke fuBt sa stor, som han ville gora gallande. Rela
tionen ar emellertid av det slag han angiver. Detta betraktar emellertid dr
Dalen som ett tillfyllestgorande bevis for att det foreligger en jordbrukskris
av stor raekvidd. Jag skulle da till dr Dalen vilja rikta den fragan: Om
inom industrien priset for industriprodukter ligger vid 140 under det att in
dustriarbetarlonerna ligga vid 220 it 225 per ar eller, ur industriens syn~

punkt, vid 260 per arbetstimme, ar da detta ensamt ett tillfyllestgorande be
vis for att det foreligger en industrikris oeh for att man med tullar oeh alIa
moj1iga medel bor soka hoja industrivarornas pris? Ja, dr Dalen svarar ne
kande, men varfor skall det da vara sa enkelt inom jordbruket, att man ieke
behover taga nagon hansyn till att produktiviteten inom veteodlingen stigit
oeh till att vissa ovriga omkostnader an loner, t. ex. godningsamnen, nu aro
billigare an fore kriget? Det forefaller mig klart, att det verkligen finns fog
for det krav pa en battre utredning, som riksdagsman Hatnrin framforde.
Jag vill for ovrigt i' detta sammanhang betona, att jag ieke sagt, att det fore
ligger nagon allnlan jordbrukskris. Det forefinnes enligt min uppfattning kris
inom vissa delar av jordbruket men visst icke inom alla.

Dr Dalen sade, att diskrepansen mellan loner oeh produktionspris ar
tillraekligt bevis for att det foreligger en kris for spannmalsodlingen. la, men
da ar det ju icke nagon allman jordbrukskris, oeh da ar hela den upplagg
ning, sam fragan fatt i den kungl. propositionen, oriktig. Dr Dalens pa
pekande, att det ieke foreligger en allman jordbrukskris utan endast en
spannmalskris, ar darfor synnerligen beaktansvard.

Nar dr Dalen ansag, att det basta sattet att ge jordbruket hjalp yore
att hoja tullarna, sa vill jag framhalla, att aven de, som vilja hjalpa jord- •
bruket med en tullforhojning, erkanna, att den ensamt icke ar tillraeklig for
att hoja priset. Fran bondeforbundets sida framholls det ju i remissdebatten, .
att tnan ocksa. nlaSte ha inmalningstvang for att oka efterfragan pa det svenska
vetet, ty annars· finge man ieke nagon prisstegring.

Professor Tor Jonson: Det at en punkt i fragan onl jordbrukets sta11
ning, som hitttills ieke kommit fram i diskussionen, men sotn torde vara
fortjant av att belysas, atminstone fran rent teoretisk synpunkt.

For min del representerar jag en naringsgren" skogsbruket, dar man an
vander jordbrukarnas arbetskraft i mycket stor utstraekning. Just i dagarna
har det kommit en utredning angaende det svenska skogsbrukets behov av
arbetskraft under arets olika manader. Jag hat ieke haft tillfalle att i detalj
studera densamma, men det visar sig i alla fall - nagot som man ju visste
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farut att en myeket stor del av den arbetskraft, som syssels~ttes inom
skogsbruket pa vintern, ar sadan, som under sommarhalvaret arbetar i jord
bruket. I den aberopade utredningen kommer man till resultatet, att det
far skogsbruket behavs omkring 45 miljoner dagsverken om aret. En tidigare
av soeialstyrelsen verkstalld utredning pekar i den riktningen, att 60 a 70%
av arbetarna i skogen aro jordbrukare, vilka alltsa pa vinterhalvaret averflytta
sin egen arbetskraft oeh sina dragares till skogarna. Det ar otvivelaktigt en
av de starsta tordelar, som det svenska skogsbruket har, att det for sitt ar
bete har tillgang till en tranad oeh med nodiga arbetsredskap oeh dragare
farsedd arbetarstam, som skogsbruket ieke pa annat satt skulle kunna skaffa
sig pa lika farmanliga villkor. Denna fordel har far mig aldrig framstatt
klarare an efter en studieresa i Amerika, dar man pa belt andra vagar maste
sarja for erhallandet av behovlig arbetskraft. Denna har emellertid for skogs
bruket darute stallt sig sa dyr, att man i stora delar av Forenta Staterna oeh
Canada ieke far nagot som heIst rotvarde over pa virket. Priset a varan vid
konsumtionsorten bestammes dar huvudsakligen av exploateringskostnaden.
Om man emellertid inte far nagot rotvarde pa sjalva. virket, finns det. ieke
nagon uppmuntran till att produeera ny skog. I Sverige ha vi en ofantligt
myeket gynnsammare stallning. Vi ba en Over hela landet spridd jordbrukar
befolkning, som atminstone ieke far sina dragare kan fa nagot Himpligare
arbete an just i skogarna pa vintern. Man har nyss har yttrat, att vi bora
taga vara pit vart lands naturliga forutsattningar, oeh jag vill draga ut konse
kvensen av detta yttrande darhan, att det fran skogsbrukets synpunkt finns
den aUra storsta anledning att onska oss ett starkt jordbruk, som kan till
handahalla den arbetskraft oeh de jordbruksprodukter, som behavas i skogs
bruket. Dessa tva naringar, skogsbruk oeh jordbruk, stodja varandra pa ett
utmarkt satt, oeh ingen. av dem kan ga under, utan att detta kommer att
myeket starkt skada den andra oeh .i hog grad farminska rnajligbeten att till
varataga landets naturliga naringskallor.

Dar skogsarbete saknas staller sig emellertid problemet far jordbrukarna
langt mera svarlost.

Nagra sifftor, som jag erinrar mig fran utredningar av Nanneson, visa,
att jordbruket har ungefar dubbelt sa stort behov av arbetskraft under som
inaren som under vintern. Denna omstiindighet, namligen att jordbruket har
en sa utpraglad sasongkarakUtr, innebar givetvis ett myeket besvarligt mo
ment. Pa vintern har nlan en dadsasong oeh pa SOlnmaren kanske ett par,
tre manaders hagbelastning, oeh for att mota denna senare period har man i
regel haBit arbetare oeh dragare i reserv, vilka naturligtvis icke ga helt sysslo
lasa andra arstider, men vilka dock ieke kunna utnyttjas varje dag pa samma
effektiva satt, som man utnyttjar arbetskraften inoID; industrien. Denna oeh andra
»tomgangsforluster» pa grund av jordbrukets karaktar av en naring, som beror
pa vader oeh vind, innebar en sa stor belastning a ekonomien, att den vid sti
gande arbetspriser sakerligen borde uppmarksammas av jordbrukarna sjalva i
langt starre utstrackning an som hittills torde ha varit faBet. Inom industrien
ar man ju ytterst angelagen om att skara ned toppbelastningarna a t. ex. en
kraftstation, ty i annat fall maste man inratta sig alltfor dyrt, narnligen for en
kraftkapaeitet, sam kanske endast kan utnyttjas under nagon eller nagra tilnmar
pa dygnet. Samma toppbelastningskurva forefinnes ocksa inom jordbruket,
med maxima forst under sadden, sedan under skarden oeh till sist under host
plojningen. Kunde dessa maxima effektivt skaras ned, sa tror jag, att detta
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skulle medfora en betydande forbattring i jordbrukets ekonomi. Det synes
mig, som om just den av dr Osvald rekommenderade vagen att overga till ~

stor"re animal produktion skulle verka nedskarande av toppbelastningen, ty
man behover ju ieke da ha lika mycket aker under plog eller samma bradska
under skordetiden. Mahanda £lnnas oeksa andra utvagar, men vad som an i
denna riktning kan goras, sa kan vart klimat dock ieke forandras darhan,
att jordbruksbefolkningen kan lonande sysselsattas enbart vid jorden varje dag
och varje timme pa aret, pa stitt som den inomhus arbetande industrien
lyekats genomfora. Denna skillnad i olika naringsgrenars naturliga forutsatt
ningar att forsorja sina utovare torde i en diskussion som denna ieke bora
forbises, och de som produeera var foda bora ha minst samma stod i sin
naring, som konsumenterna vetat forskaffa sig. Bada behova for all framtid

, varandras tjanster.

Dr Dalen: Endast ett par ord med anledning av prof. Ohlins anforande.
Jag har ieke betraktat som bevis pa att det foreligger en allman jord

brukskris, att priset pa spanFlnlal har gatt ned i forhaJlande till arbetslonerna,
men om en narings produktpriser sjunkit betydligt jamfort med forhallandena
fore kriget, anser jag detta vara ett mycket starkt indicium pa" att det forefinnes
svarigheter. Dessutom har jag personligen fatt en del uppgifter fran en del
lantbrukare i Vastergotland, som jag val kanner till oeh som ha framhallit det
fullkomligt trostlosa lage, vari de befinna sig, darfor att deras utgifter ieke
taekas av vad de fa in vid forsaljningen av sin spannmal. De av mig an.:
forda siffrorna aro darfor for mig ett kraftigt skal att tro pa fore£lntligheten
av en kris.

Det forvanade mig myeket, att riksdagsman Hamrin kunde pasta, att
det ieke alls var sakert, att vi skulle fa ett hogre spannmalspris, om vi bojde
tullarna. Jag har annu ieke hort nagot annat skal mot tullforhojningen an
foras an att det skulle fordyra levnadskostnaderna. Det synes mig alldeles
klart, att om det utHindska vetet hojes med ett visst belopp, kommer ocksa
det svenska att kunna hojas med samma belopp. Jag kan ieke forsta, att
nagot annat skulle vara lTIojligt. Ayen om det i dag foreligger aldrig sa
stor marginal mellan priserna pa det utlandska oeh det svenska vetet, maste
val priserna dock ga upp samtidigt. Jag skulle oeksa vilja fraga, hur en
hojd spannmalstull skulle kunna forsena overgangen till storre animalisk pro
duktion, om den ieke foranleder ett hogre spannmalspris. Antingen maste
tullforhojningen oka spannmalspriset, oeb da ha lantbrukarna fatt vad de
onska, eller ocksa hojes ieke detta pris, ocb da forsenar man icke overgangen
till okad animalisk produktion.

Landshovding Sederholm: Jag vill forst saga nagra ord med anledning
av dr Osvalds inledningsforedrag. Savitt jag fattade hanom ratt, rekom
menderade han, att man skulle overga till att i storre utstraekning anvanda
den jord till betesdrift, som nu anvandes for foderproduktion. Inom parentes
sagt skulle Inan ju darmed icke minska sadesproduktionen. Sa langt kan jag
oeksa folja honom, oeb jag tror aven, att man atminstone i det mellans,renska
jordbruket oeb mojligen aven i Skane allmant erkanner, att detta ar riktigt,
framfor allt darfor att man kommit underfund med att man pa detta satt tar
billigare foderenbeter an om man tillampar den gamla metoden med kraftfoder
etc. Har ar alltsa annu en. del att vinna. Denna omlaggning innebar dock
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ieke en akning av mjalkproduktionen i och far sig. Forr holl man sina kor
'inne, fodrade dem med litet gronfoder, med ho'" halm oeh kraftfoder. Nu

sHipper man i sUillet ut korna pa bete oeh minskar pa kraftfodret oeh hoet
oeh man far pa detta satt billigare utfodring an med den gamla metoden.
Produktionen blir ungefar densamma, men man far lagre produktionskostnader.
Det innebar naturligtvis en rationaliseringsatgard, som man ieke bar forsumma
att vidtaga, . Varfor jag ieke giek in pa denna sida av sporsmalet, berodde
pa att vi kommit overens om att dela upp amnet, sa att vi ieke talade om
samma sake

Dr Osvald antydde, att denna omHiggning innebar en myeket radikal,
forandring. I viss man ar detta naturligtvis riktigt, men vi fa ieke glomma,
att vi ha klimatet emot oss. Atminstone i mellersta Sverige kunna vi ieke
ha11a pa med betesdriften mer an 3 a 4 manader om aret. Den innevarande \
arstiden ar det ju icke myeket skal att slappa ut kreaturen pa bete, aven om
kalkylerna stalla sig aldrig sa vaekra. Detta inses t. o. m. av en icke fackman.
Jag ar alltsa fuUt ense Ined dr Osvald om att den av honom forordade at
garden ar riktig, men jag har en nagot olika uppfattning ODl dess rackvidd.

Professor Ohlin ryckte los ett av de symptom, som Jag anforde som
bevis for jordbrukets nodlage, Damligen minskningen av insattarnas behaUning
i sparbankerna. Jag vill dock understryka, att detta blatt var ett av flera
symptom, som jag anfOrd~. Aven om man icke vill tillerkanna detta nagon
beviskraft i oeh for sig, sa menar jag, att det dock utgar ett bland manga
indicier pa att jordbruket for narvarande verkligen i hog grad lider av eko-
nomiskt betryck. .

Jag anforde ocksa i mitt inledningsforedrag sam ett symptom harpa jord
vardeminskningen i Skanee En minskning av vardet per tunnland fran 2,000

till 1,000 kronor kan ju vara forklarlig och riktig, men nar n1an kommer
till en minskning fran 2,000 till minus 1,000 kronor, tir det farligt, ty det
betyder, att man driver jordbruket med ren forlust. En sadan fareteelse
Inaste vara annu farligare, am den ieke ar tillfallig eller rent lokal. Om
jordvardeminskningen ar farlig elIer ieke, menar jag alltsa beror pa graden
av densamma. Om jordbruk~ts rantabilitet skulle helt forsvinna och detta
skulle visa sig vara en bestaende fareteelse, bora vi besinna vilka oerhorda
kapitalbelopp, som darigenom skulle bli utan avkastning i vart land. Att
hindra en utveckling dithan maste dock vara en hela folkets angelagenhet.

Jag talade i mitt inledningsfaredrag om betydelsen av den tyska' dum
pingen. Man har nu anmarkt, att Tyskland ieke har dumpat nagot vete pa
den svenska marknaden.. Det ar riktigt, oeh i det faBet har ieke heller
nagon tysk dumping haft nagon betydelse, men priset pa vetet har i alla fall
sjunkit mycket starkt. Ar 1928 hall priset sig i omkring kronor 2 I: 00 oeh
sjonk ar 1929 till kronor 18: 50. Det maste ju anses vara en allvarlig pris
tiedgang, nar produktionskostnaderna fortfarande aro desamma.

Jag kommer sa till fragan om en okad smorproduktion. Jag framholl
forut, att man i detta fall borde ga forsiktigt tillvaga. Man har daremot
invant, att det ieke ar riktigt att vara sa orolig for den framtida utvecklingen '
utan att man verkligen bor sla in pa en avsevart okad animalisk produktion.
Detta far val anses innebara, att am konjunkturerna far den· animaliska pro
duktionen skulle avsevart forsamras, skulle' man aterga till den vegetabiliska'
produktionen. Jag vill emellertid framhalla, att jordbruket icke har mojlighet
att foretaga en snabb anpassning efter ett foranqrat marknadslage. En okad
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animalisk produktion innebar anskaffand'e av flera kreatur, kanske ombyggnad
av ladugardarna och aven andra omlaggningar, vilket innebar en ganska vitt
utseende, en ganska langsam och ratt dyrbar affar. Innan en jordbrukare
slaf in pa en sadan omlaggning, maste ban darfar val tanka sig far. Han
n1aste fraga sig, huruvida den konjunktur, som han vill anpassa sig efter,
kommer att bli bestaende, eller om det ar risk for att den upphar kanske
om ett par, tre art Tror jag, att en dylik risk far en farandring av kon
junkturen farestar, maste jag vara mycket forsiktig, eftersom jordbruket icke
pa langt nar har samma snabba anpassningsformaga som en industri.

Professor Ohlin ansag, att det icke var nagot annat att gara an att
minska pa arbetskraften inom jordbruket. Jag vill da framballa, att denna
Ininskning redan fafsiggar, ocb den ar ofrankomlig, om jordbruket skall kunna
drivas som en ekonomisk naring. Fran social och san1hallelig synpunkt ar
det daremot en ganska farlig fareteelse. Lagges jordbruket om till betesdrift
eller till mindre arbetskravande produktion, maste en del av jordbruksbefolk
ningen faras aver till annan sysselsattning. Professor Ohlin menade, att den
saken kunde ordnas genom akad industrialisering; men industrien vill ju icke
taga emot flera arbetare. Ehuru industrien i manga avseenden ar starkare
tullskyddad an jordbruket, kan den icke absorbera mera arbetskraft. Det- ar,
som redan blivit framhallet av dr Dalen, mycket farligt att losgara en stor
del av den befolkning, som nu arbetar i jordbruket, am man icke kan ge
den sysselsattning pa -annat hilII. Jag vantar darfor pa anvisning pa var
denna sysselsattning skall kunna beredas. Till dess fylIer nog jordbruket en
verklig social uppgift far bela vart samhalle genon1 att haUa den nuvarande
arbetskraften kvar.

Docenten Jonasson 'talade om vart lands Himplighet far betesdrift pa
grund av vara torra varar och- fuktiga hastar. Jag maste dock som jordbru
kare saga, att det ar val just det forhallandet, som gor betesdriften riskabel,
att vi ha sa torra varar. De fuktiga hastarna aro nog bra, men de torra
vararna aro nog sa -riskabla, och vi aro i det fallet betydligt sarore situerade
an exempelvis England med dess fuktiga klimat.

Det har har som sa ofta annars sagts harda ord om kvaliteten pa det
vete, som vi producera. Jag har just i dag haft ett samtal med var framste
kannare pa detta omrade, professor Ehle, och han meddelade, att det enligt
hans asikt icke till faljd av vart klimat var omajligt att fa fram ett battre
vete. Det var en faradlingsfraga, och vi hade redan hunnit ganska langt
och skulle sakerligen sa smaningom komma fraln aven till att inom vart land
kunna producera detta harda vete. For narvarande ar det' ju sa, att man far
att fa den starre jaskraft och det mera porasa brod, som det amerikanska
mjalet ger, betalar 25 a 30 90 mera an far det svenska vetet, som anda har
samma naringsvarde. Det amerikanska vetet blir pa detta satt i viss man en
lyxvara. Ordnade man det sa, att en del av den nuvarande prisskillnaden
kom jordbrukarna till godo genom infarandet av inmalningstvang, har det ju
icke skett pa bekostnad av nagot annat an ett smaktycke. Det blir icke
nagon fardyring, utan vi fa blott en vara, som vi icke aro sa vana vid, och
som kanske till att barja med icke tilltalar sa mycket, men som har samma
naringsvarde som farut. Jag medger garna, att en sadan anordning innebar
en begransning av de enskilda personernas rarelsefrihet, men det innebar
icke nagon bradfordyring och icke nagon farsamring. Inmalningstvanget har
andra olagenheter, men dem vill jag icke ga in pa i detta sammanhang.
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Herr Hamrin sade, att det £Inns inga bevis for att det foreligger en
jordbrukskris. Men hur ar det i andra fall, nar luan vill soka konstatera,
om en person lider av en sjukdom? Jo, man foljer de olika symptolnen hos
patienten. I detta fall ar patienten jordbruksnaringen. Det ar naturligtvis
ytterligt svart att nar det galler en sa manghovdad skara som jordbrukarna,
som leva under sa skiftande farhallanden, komma nled juridiskt bindande
bevis. Det blir ungefar som nar en lakare skall stalla diagnos pa en invartes
sjukdom. Han samlar ihop de olika symptomen oeh staller diagnosen med
ledning av demo Det medfar ju alltid en viss grad av osakerhet. Skall man
emellertid vanta for att gara undersokningar undan for undan anda till dess
man ar saker pa sin sak, riskerar man, att patienten hinner da. Anser man
att patienten ar allvarligt sjuk, att dama av kanske delvis ratt osakra symp
tom, sa far man ju anda se till att man haller honom vid liv oeh ieke be
handlar honom sa langsamt, att han undan far undan farsamras oeh man far
annu mera att reparera oeh bota.

Man har har talat om att korntullen ieke skulle vara verksam, men det
forhaller sig sa, att vi praktiskt taget ieke ha nagon import av korn, oeh da
ar .det ju klart, att tunen ieke kan ha nagon verkan. Far att en tull skall
verka fordras naturligtvis, att det skall farefinnas nagon import, d. V. S. det
skall vara underskott inom landet pa 'den inhemska varan.

Kansliehefen Jaeobsson sade, att i England priserna pa de animala pro.;,
dukterna endast fallit under det sista aret med 1,7 %. Nu har det upplysts
mig, att betraffande flasket beror detta darpa, att det engelska flasket, darfar
att det ar farskt oeh kommer fran' en naraliggande marknad, betingar ett
hogre pris an flask, som maste importeras fran andra Hinder. Prisskillnaden
uppgar anda till 50 %. En vara, som ieke tal transporter utan att farlora i
kvalitet, kommer naturligtvis att intaga ett hogre pris pa produktionsorten.
Det haga flaskpriset i England innebar darfar ingalunda, att de till England
exporterande landerna kunna betinga sig samma pris for sin vara.

Jag vill sluta med att saga, att enligt min nlening vara jordbrukare far
narvarande sta i ett allvarligt oeh myeket bekymmersamt nodlage. Om man
kan finna andra vagar an tullfarhajningar, som ieke ge hjalp alltfor langsamt,
skall jag garna vara med darom, men man far ieke farkasta tullvagen enbart
av teoretiska skal oeh saga, att vi i staUet bara gara nagot annat, sasom om
laggning av jordbrukets produktion, genomfarande av starre kooperation,
organiserande av. spannmalslagerhus o. dyl., 'da dessa atgarder icke kunna
hjalpa farran efter flera art Kan man emellertid finna nagot annat snabbt
verkande medel, skall jag garna vara med om det, ty jag ar ieke blind for
att tuIlvagen har sina oHigenheter den oeksa oeh att den ieke heller alltid
ar sa saker till sina verkningar.

Dr H. Osvald: Jag vill annu en gang erinra om att jag framhall, att
vi kunna lagga om var vaxtodling utan att aka den animaliska produktionen.
Landshovding Sederholm sade, att detta ieke var nagon radikal atgard, men
jag menar, att om en fjardedel av den odlade arealen lagges igen till bete,
kan det betyda ganska myeket.

Jag giek i mitt inledningsfaredrag icke narmare in pa fragan, hur man
skulle finna anvandning far den arbetskraft, som frigares inom jordbruket till
foljd av en mera arbetsextensiv odling. Tanker man sig en akning av den
animala produktionen, maste ju en hel del finna sysselsattning inom den far-
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adlingsindustri, sam samtidigt maste akas i om.fattning. I anslutning till vad
professor Tor Jonson yttrade tror jag man aven kan hoppas, att skogsbruket
skall kunna taga i ansprak mera arbetskraft an far narvarande.

Jag skall sluta med att annu en gang framhalla organisationens betydelse
for att fa [ram ett b~ittre prise Ar 19 2 7 var prisskillnaden mellan danskt
·och svenskt flask i England T 3 are per kg, under det att den nu nedgatt
till endast 6 are. Detta visar ju, att man pa relativt kort tid genonl' orga
niserat arbete pa forbattrad kvalitet och forbattrade avsattningsfarhallanden
har kunnat uppna ganska vackra resultat, och jag tror, at~ man alltjamt har
ganska mycket att vinna pa den vagen.

:: 1 (
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Prisnivan och rantepolitiken

vilket inleddes med nedanstaende' foredrag av Fil. doktor Johan
Akerman.

Det brukar sagas, att man inom nationalekonomiens omrade icke
liksom inom' naturvetenskaperna kan foretaga nagra experiment. Om
man icke kan experimentera pa. samma satt, ,sakan man dock draga
ganska sakra slutsatser om' den ekonomiska politikens effekt under olika
perioder, och detta galler i sarskilt hog grad penningpolitiken. Under
loppet av de, tre forflutna artiondena av detta arhundrade har man i
sjalva verket agnat sig· at tre stora experiment pa penningvasendets
omrade.

Tre penningpolitiska experinzent.

Det forsta forsoke.t var helt, enkelt den klassiska guld1nyntfotenJ som
provades fran sekelskiftet till varldskrigets utbrott. Man tanker numera
sallan darpa, att den internationella guldmyntfoten blev ett faktum forst
omkring ar 1900. Vid krigsutbrottet 1914 hade England visserligen haft
guldmyntfot i ett sekel; F~ankrike, Tyskland och Skandinavien i ett halvt
arhundrade; men Forenta Staterna, Ryssland, Osterrike-Ungern och Japan
blott i femton ar. Da guldmyntfotens system vasentligen ar en znter··
nationell institution, -Sa innebar detta, att man endast .under halvtannat
artionde provat peningvasendets organisation enligt dylika grunder., Ma.
let for denna penningpolitik var forst 'och framst guldkassans skydd,
och ranteandringarna dikterades av vaxelkursernas rorelser; att halla de
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viktiga vaxelkurserna inom guldp~nkterna och saJunda forhlndra mera
betydande internationella guldrorelser var darfor den allmanna praktiskt
tillampade prineipen. Da varje land nastan uteslutande tog sikte pa den
egna guldreservens vidmakthallande, sa ledde denna politik under kris
tider till mycket haftiga strider om guldet mellan centralbankerna. Vazel
kursstabiliseringens princip kunde tydligen icke forhiridra, att eentral
bankerna, just da kooperation dem emellan var mest behovlig, motarbetade
v~randra oeh darigenom forsvarade det monetara Higet.

Det andra experimentet· bestod i pappersmyntfotens tillarnpning fran
1914 oeh fram "till· atergangen till guldmyntfoten efter kriget. Med Eng
lands anslutning till guldet ar 1925 kan man saga, att pappersmyntfotens
period avslutas for denna gang. Fastan Forenta Staterna formellt ieke
overgav guldet som myntfot sa ar det dock uppenbart, att. alla de krig
forande Hinderna - oeh for ovrigt aven de neutrala - under deona tid
forde en penningpolitik,' som skot de monetara prineiperna at sidan.
Utgivandet av oi~losligt statspappersmynt blev det mest effektiva medlet
for beskattning, for taekandet av de standigt okade statsutgifterna for
militara oc1:l folkhushallningsandamal. Den allmanna prisstegringen oeh
valutans depreciation ar som bekant de mest utmarkande dragen for
detta skede, som inom penningvasendets omrade har betydelse som var
nande exempel.

Sa ha vi da det senaste experimentet, den nya guldmyntfoten, som
nu forsokts i ett halvt artionde. Det blev fran borj an instaHt pa alt
icke tillata inflation, ieke stark prisstegring. Brysselkonferensen. av 1920

bade, som vi minnas, stannat for denna resolution, eburu man samtidigt
ieke betankte, att uppborandet av en stark prisstegring naturnodvandigt
for till prisfall. Efter fredskrisen, vid Genuakonferensen 1922, kom .man
darfor overens om, att aven deflation maste undvikas. Malet blev sa
lunda prisnivans stabilisering, men problemstallningen var till foljd av
den foregaende utveeklingen huvudsakligen negativt bestanld. Darfor
att vaxlingarna i penningens kopkraft, varuprisnivans andring, gav nye
keln till forstaelsen" av det ekonomiska livet under oeb narmast efter
kriget, sa ansag man, att sa aven skulle bliva fallet for framtiden. Man.
har med andr~ ord ieke kunnat frigora sig fran kriget~ lardomar, vilka
direkt kunna tillampas endast under liknande forballanden. Det ekono
miska livets struktur har som alltid andrats ocb· som alltid har det blivit
ett nytt problem att forsoka gora klart for sig det vasentliga i det som
sker. Nar man upphojer prisoivans stabilitet till envaldig norm, sa bin
der man' sig fast vid ett mangtydigt tecken bland manga tecken pa det
ekonomiska laget.. Det ar som att soka styra ett fartyg efter en be
stamd kon1passriktning, med· ogonen fastnitade vid kompassnalens stall-
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ning over detta gradtal, utan hansyn till magnetiska storningar, tidvatten,
stromdrag, vind, vagor och blindskar.

Nar vi nu se tillbaka over de tre experimentperioderna, sa kan det
sagas, att den klassiska guldmyntfoten visserligen tillat ett starkt eko
nomiskt frama.tskridande, men aven djupa arbetsloshetsperioder. Pappers.;
myntfotens tid var, penningpolitiskt sett, irrationell, ty varden om pen
ningvasendet var en rent sekundar ,fraga. Den tredje perioden, det,

. senaste experimentet, har aven blottat stora brister, och man kan enligf'
min mening saga, att den n~varande internationella depressionen till stora
delar ar en foljd av rnissriktad penningpolitik -namligen en penning~"

politik, som upphojt prisnivans stabilisering till fristaende och envaldig
norm. Den absoluta prisstabiliseringens anhangare forsakrade under 1928
och 1929, att kris och depression voro uteslutna sa lange som prisindex~·.

talen icke stegrats, och annu for nagra manader sedan forklarade de,
att allmant prisfall icke vore tankbart. Vi ha nu fatt kris pa penning-,
marknaden, allmant, starkt prisfall pa varumarknaden och stor arbetslos- .
het i alIa industrilander med undantag av Frankrike och Sverige, som
hittills blivit endast i ringa man berorda.

Fragan ar da hur detta sammanhang skall forklaras. Det svar pa
fragan, som jag skall soka giva i kvall kan sammanforas till foljande
fyra punkter. Jag vill namligen pavisa

att det under senare ar - och sarskilt under de senaste manaderna
- forekommit ett starkt prisfall utan foregaende hojning av varupris
nivan,

att prisnivans stabilisering varit den centrala principen under av
gorande skeden i de senaste arens ledande penningpolitik, d. v. s. i den
amerikanska penningpolitiken,

att prisfallet pa varumarknaden var en logis~ foljd av den forda
penningpolitikeri, vilket framgar av en sammanhangande forklaring av
prisfallet, och

att en ny penningpolitisk norm ar av behovet pakallad.

Prisfall utan foregaende prisstegring.

Nar det forst galler att· pavisa sjalva faktum om de senaste arens.
prisrorelser, sa kunna vi med fordel anvanda fig. I som urkund. Pa
fern ar har partiprisnivan i guldmyntfotsHinderna sankts fran omkring 160~

om 1913 ars bas ar 100, till omkring 125, och de senaste sju manacle,rna'
ha asamkat nara halften av d~nna sankning'. Hur osakert matt pa pen'..
ningens kopkraft som partiprisindextalen an aro, sa kan .man dock med
sakerhet pasta, att vi under de senaste aren bevittnat en stark stegri'ng
av penningvardet utan foregaende sankning.
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.I. PRISNIVAN I GULDMYNTFOTLANDERNA
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Den heldragna kurvan tecknar medeltalet av foljande tio partiprisindices (1913 = 100):

Forenta Staterna: Bureau of Labor, Bradstreet, Fisher. - England: Board of Trade, Eco
nomist, Statist. - Sverige: Kommerskollegium, Svensk Finanstidning. - Schweiz: Lorenz.
- Holland: Centralbureau von der Statistik. ' ,

Hansyn har i mojligaste man tagits till omrakningar pa nya baser och andra revisioner.
Den o.fyllda kurvan antyder prisnivans genomsnittliga sankning.

Fig. II Himnar narrnare upplysning om prisfallets huvudsakliga ur
sprung; vi se, att det forst och framst ar. de icke monopoliserade ra
varorna, som fallit i pris, men det kan icke betvivlas, att vi sta infor

II.PRISRORELSER FOR VISSA VARUGRUPPER

KONSUMTIQNSVAROR INDUSTRIRAVA'ROR
.. I

FARDIGFABRIKAT

.-+ ---- --... .

I
' ....

' ~,.- ......-. FRIA
,~ ,.~'.J, •..'. '41 ....... l .......~. ., . ~. . _.....-..... ,I!RAVAROR ~

. .., . . ~;~~... .
~ ,~ ..' i .•~ .. . . ....,. .- ........_..- .-..•... . .., '. ~.......:.

·MONOpoiJSERADE
...

/ ... ..
\ .... .. ~.. ..e

4li
• ..

Konsu1nt£onsvaror: Bas 1913 = 100. Skala till vanster.
Industriravaror: Bas 1926"= 100. Skala till hoger.
Berakningen utford av Institut fur Konjunkturforschung

noteringar.
Berlin och avser tyska

/90

180

/70

/60

150

/40

130

120

110
/926 1927 /928 /929 /926 /927 /928 /929

/20

//5

110

105

/00

95

90

85

80



PRISNIVAN OCH ,RANTEPQLITIKEN

en andring av hela prisnivan, av alIa varors v~rde i forhallande till varde
rnataren guldet. Hur de stora olikheterna mellan de olika varugrupperna
uppkommit .skola vi s~rax aterkomma till.

Prisnivans stabilisering som penningpolitisk nor1n.

Innan vi ga in pa en forklaring av prisfallet for de' olika varorna
oeh for· alla varor i forening, maste vi dock uppvisa, att prisnivans sta
bilisering verkligen varit en mycket betydelsefull norm under de senaste
aren, oeh att detta forhallande pa grund av den amerikanska penning
politikens inriktning fatt konsekvenser for det varldsekonomiska laget.
Endast for ett ar sedan forklarade den absoluta prisstabiliseringens an
hangare, att man i hog grad overdrivit Amerikas betydelse' for konjunk
turutvecklingen i Europa, men for narvarande ha de senaste manadernas
handelser medfort enighet i fraga om den amerikanska penningpolitikens
betydelse for konjunkturerna i den gamla varlden.

For att fa klarhet om de ledande principerna i de amerikanska cen
tralbankernas politik kan man lampligen indela tiden efter kriget i tre
perioder (fig. III ger harvid en overbliek over det senaste artiondet).

%
2

3

4

5

6

7

/20

//s

I/O

lOS

100

9S

90

600

400

200

0
/930/929/9281927/9261925/92*/9231f}22

ill. DEN AMERIKANSKA PENNINGPOLITIKEN

/92/

Diskonto: Federal Reserve Bank of New York, diskontosats. Den streckade ytan an
ger diskontots hojd, varvid en diskontohojning motsvarar en okning av den streckade ytan
och en diskontosankning en minskning av densamma. Skala till hoger (%).

Prisniva: Bureau of Labor's index, 1926 = 100; skala till vanster.
Produktion: Federal 'Reserve Board's index, 1923--25 = 100; skala till hager.
Borslan: Samtliga borslan vid New Yorks fondbors, miljarder dollar; skala till vanster ~

Obligationsportj'o{j: Federal Reserve bankernas innehav av. vardepapper, miljoner dollar;
skala till hoger. '

Samtliga data, utom .diskontot, aro tva manaders medeltal.
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Perioden I9I9-I926.. Redan aret efter' stillestandet hade man i
Forenta Staterna borjat soka efter en norm, som under de radande
ooverskadliga forhaJlandena skulle kunna tjana till ledning. Man kon
struerade da en produktionsindex for att finna forhallandet mellan varu
mangd oeh penningmangd, oeh fredskrisen framtvingades genom beslutet,
att en fortsatt okning av penningmangden i forhallande till den onlsatta
varumangden skulle hindras. Forst under 1922 oeh 1923 formulerades
dock det nya programtnet oeh borjade det omsattas i praktiken. Detta
skedde genom att fastlagga en prineip for kreditgivningen, vilken giek
ut pa, att kredit endast skulle Iamnas till produktiva andamal, samt
genom att oka mojligheterna: for eentralbankernas transaktioner i oppna
marknaden medelst kop. oeh forsaljning av vardepapper oeh vaxiar till
stod for rantep'Olitiken. Bada dessa programpunkter ha emellertid mast
underga betydande modifikationer oeh ingendera har givit de resuitat
man hoppades pa. Att kreditrestriktionen pa vintern 1923 kunde genom
foras med sa stor Iatthet togs som intakt for programmets effektivitet,
men berodde icke litet pa foretagarnas kvarstaende forsiktighet efter den
nyligen genomgangna fredskrisen. Redan ett par ar senare blev det klart,
att eentralbankerna icke kunde differentiera mellan lantagarna, beroende
pa det andamal vartill den efterfragade krediten skulle anvandas. .En
amerikansk bankman har darom traffande yttrat, att »Federal Reserve
systemet ar grosshandiare, ieke detaljhandlare i kredit». .Ayen eentral
bankernas kop oeh forsaljning av obligationer i oppna marknaden forde
till ieke onskvarda resultat, i det att inflation uppstod pa vardepappers
rriarknaden. Akuta blevo dock ieke dessa svarigheter forran under 1927.

Perioden I927-I929. Orsakerna till att aret 1927 blev av en sadan
,odesdiger betydelse for konjunkturutveeklingen aro till antalet tre. For
det forsta hade prisnivan under 1926 oeh borjan av 1927 fallit med

. 10 % oeh prisstabiliseringens anhangare bland teoretikerna hade starkt
'paverkat kongressens bankkommitte oeh avenFederal Reserve systemets
ledning; motivet for en okad kreditgivning ·var. salunda given. For det
andra ansloto sig farmarnas krav pa en prisreglering uppat [or jordbruks
produkterna till detta program, oeh dessa krav hade dartill betydande

'politisk raekvidd, da det under 1928 ars presidentval skulle avgoras,
huruvida det republikanska partiet kunde halla sig kvar vid makten. For
det tredje lag det i Forenta Staternas uppenbara intresse att understodja
ett fast penningvase'nde pa guldmyntfotens grund, Deh da guidexporten
fran England borja?e bliva alIt mer oroande for Bank of Englands led
ning, fanns det aven har ett skal till rantesallkning. Vid motet i Wash
ington ,mellan de amerikanska, engelska, tyska oeh franska centralbanks
cheferna komman otvivelaktigt overens om att Amerika borde till egen
oeh allman fordel [ora en mer liberal kreditpolitik. Stabiliseringsteore-
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tikerna, farmarna, politikerna och de internationella intressena samverkade
saJunda till att skapa en utgangspunkt far inflationspolitik. Prisstabili
seringen gay emellertid rantesankningen det nadvandiga och avgorande
principiella stadet. Pa sommaren 1927 sanktes saJunda rantan till den
laga nivan av 3 I/2% och obligationer uppkaptes for flera Qundra miljoner'
dollar. Resultatet blev till en barjan endast en snabb stegring av lanen
mot'vardepapperssakerhet, men under 1928 och an mer under forsta halv
aret 1929 akades faretagsamheten och en utpraglad hagkonjunktur gjorde
sig gallande pa naringslivets alIa omraden.

Perioden I929---:-I930. Trots synnerligen betryggande guldreserver
och trots en fortsatt stegring av ,produktionen skulle dock 1929 medfara
en avgorande kreditrestriktion. Detta berodde dels pa det negativa
skalet, atr politiska hansyn' ic~e Hingre behovde tag,as sed~n president
skiftet genomforts, dels pa det faktum att borslanens stegring genom
kreditgivning fran enskilda foretag i U. S. A. och fran Europa fort dar
till, att Federal Reserve systemet forlorat greppet pa penningmarknaden,
dels pa den observationen, att spekulativ ravarulagring borjade upptrada
alIt tatare. Sedan man misslyckats med kreditransonering och mer eller
mindre skarpa varningar till affarsbankerna, aterstod det intet annat an
en radikal diskontohojning till 6" %, ,vilken genomfordes i augusti 1929.
Hatrykraschen i England och tvivelsmalen om investmentbolagens solidi
tet forde sa hastigt till den stora fondborskrisen - den valdsammaste
som den ekonomiska historien kanner - och darefter foljde inom blott
nagra veckor produktionsminskning och snabbt stigande arbetsloshet.

Nu star man och yager mellan olika alternative Skall 1924 och
1927 ars inflation av spekulationskrediten upprepas eller skall man av
vakta aterupptradandet av ett naturligt jamvikt~lage inom produktion
och handel? For att riktigt kunna besvara dessa fragor bor man forsta
vad som verkligen skett under de senaste aren inom penningvasendet
och industrien.

, Prisfallets orsaker.

Vi kunna vid en forklaring av prisfallets narmaste orsaker allraforst
skjuta at sidan tva forklaringsgrunder, som visserligen ha skal for sig,
men som icke tacka hela sammanhanget. Den ena at; rent monetar och
avser fragan om guldbristens betydelse, den andra ar rent handelsteknisk
och galler de enskilda varumarknadsforhallandena.

Guldbristen. . Det ar bara ett enda land, vars penningpolitik verk
ligen paverkats av guldkassans minskning, namligen England. Nar guld
kassan ar 1927 hotade ga under 15C? miljoner pund,: sa kom Amerika
till hjalp med diskontosankning; nar Bank of Englands guldreserver
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underskredo 130 miljoner punn pa hosten 1929, sa kom den oaterkalle
liga rantehojningen och darmed krisen. Men det fanns andra skal far
diskontostegring i England an guldkassans vidmakthaJlande, ty det var
uppenbart, att 1928 ars spekulation och fartrustningsfeber givit upphov
till ekonomiska forhaJlanden, som fordrade likvidation. ~ I' andra Hinder
ar det snarare guldoverfladet, som utgar en kalla till oro; sa har varit
fallet i Forenta Staterna, sa ar det nu i Frankrike. Vad angar den tyska
guldkassans starka vaxlingar under varen 1929, sa hade dessa sin orsak
i onskemalet att till Tysklands forman paverka farhandlingarna om Young
planen. - Nar man sager att guldbristen ar ~en enda verkliga orsaken
till prisnivans fall" sa f~rdras det absolut en forklaring, hur denna guld
br~st paverkat penningpolitiken. Vad ar, det riktiga farhallandet mellan
guldfarrad och kreditgivning? Vilka lagar skola uppstallas far en till
racklig guldforsorjning? Kan det icke aUdeles oberoende av guldbrist
och guldaverflod finnas an~ed~ing till kreditrestriktion? Svar pa dessa
fragor maste lamnas, innan man kan tala om en bevisning till stod for
satsen am guldbristen som prisfallets enda orsak. I sjalva verket maste
guldbristen vida mer betraktas som en eventuell orsak till e~ framtida
sankning av prisnivan an som forklaring till det nu pagaende prisfallet.
Detta ar mera farknippat med hela den moderna affarsverksamhetens
inriktning och med en penningpolitik, sam i ett avgorande skede tog
hansyn till ett tecken, sam svek - prisnivans konstans.

De enskilda varumarknadsforhallandena. Nar Ulan a andra sidan
vill , forklara prisfallet som resultatet av overproduktion far an den ena
an den andra varan, sa hamnar man till slut i en meningslos motsagelse.
Det kan icke finnas ~n allman overproduktion i annan mening an att
man producerar for mycket av framtidsvar~r, av produktionsmedel, i
forhallande till produktionen av nutidsvaror, av konsumtionsvaror. Men
en allman averpro4uktion i ordets bokstavliga mening ar en orimlighet.
De fria. ravarorna so~ vete och bomull ha fallit i pris, ~e valoriserade
varorna kaffe, kautschuk och socker ha fallit, de fortrustade tillverk
ningarna ha till sist icke ~ellerkunnat uppehalla monopolprisen. 'Man
kan tydligen icke farklara prisfallet pa detta satt, fran fall till fall, det
fordras oavvisligen en principielr farklaring till varuprisnivans allmanna
nedgang.

Jag kommer' cia till de enligt min mening avgarande orsakerna till
prisfallet. Dessa aro fyra stycken .men hora intimt samman. De kunna
farenas under tva rubriker, de vasentligt tekniska och handelstekniska
och de' 'overvagande monetara.

De tekniska ochde handelstekniska orsakerna. Den ena av dessa
sammanfallermed det begrepp, sam brukar anges med termen rational-i
sering. Genom arbetets och kapitalet~ okade produktivitet sankas sjalv"
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kostnaderna; en fabrik kan med samma eller okad vinst salja sina pro-·
dukter till Higre pris. Det ar doe~' ieke endast tillverkningen som
salunda forbilligas oeh mojliggor pris'sankning .under full hogkonjunktur
- aven handeln har omlagts, sa att dess kostnader sankts. Detta har
dels mojliggjorts genom transportmedlens okade effektivitet, dels genom
minskad lagerhallning. Ravaruprodueenterna h~ visserligen mast oka
sina lager i forhallan4e till fabrikanternas lager av ravaror, men genom
gaende har omsattningen paskyndats, sa att rantekostnaderna for lager
hallningen minskats. Fabrikanten har aven i viss man lyekats overlata
lagerhallningen av den fardiga produkten p~ forsaljarna oeh - genom
avbetalningssystemet - pa konsumenterna. En av rationaliseringen or
sakad fortskridande sankning av prisnivan borde givetvis kunna mot
verkas genom okad kreditgivning, varigenom balansen mellan penning
mangd oeh varumangd ater sk~lle uppnas. Men en sadan okad kredit
givning har sina stora risker oeh leder - som vi strax skola se - till
en partiell inflation, som hotar att bliva allman, oeh liksom den allmanna.
inflationen framtvingar restriktiva atgarder fran' eentralbankens sida.

Rationaliseringen som orsak till prisfallet kompletteras av en annan
betydelsefull faktor, kapitalrorelserna. Vad vi under senare ar bevittnat
ar en stark koneentration av sparande till de rationaliserade industrierna
- de industrier, som tills dato givit de storsta rationaliseringsvinsterna..
De internationella kapitaloverflyttningarna ha lTIojIiggjort en fri plaeering
av kopkraften, dar den vantas giva den storsta avkastningen eller snarast
den storsta kapitalvinsten. I motsats till arbetskraften oeh varorna· har
kapitalet salunda fritt kunnat flyttas fran land till land. Under 1928
oeh 1929 minskades den amerikanska utlaningen till Europa, medan
Europas tillgangar av kort kredit vandrade over Atlanten for plaeering i
amerikanska vardepapper oeh pa New Yorks borslanemarknad. Sparandet
blev nu alltmera kriappt oeh samtidigt borjade det bliva alltmer tvivel
aktigt, att de med kapital. overgodda amerikanska rationaliseringsindustri-·
erna skulle kunna givaen proportionellt stegrad foretagarvinst. Det
fordrades i detta lage av alla varldens konsumenter, att de skulle avsta;

fran konsumtion for att plaeera sina sparmedel pa kapitalmarknaden, ty'
sparande ar ieke-konsumtion. Men samtidigt fordrades det,. att kon
~umenterna skulle oka sin konsumtion, ty lagren av konsumtionsvaror
borjade okas, dels beroende pa den okade produktionsformagan, dels pa'
spekulativ varulagring. Dessa bada stridiga tendenser forklara krisen~

denna saval som ·manga tidigare kanda. Det ar bristen pa sparande t '

som visar sig bade pa penningmarknaden oeh pa varumarknaden fastan
pa olika satt. ~et ar bristen pa konsumtionsformaga· som - vid sidan:
av arealokningarna - framkallat den internationella jordbrukskrisen. Man
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har koncentrerat sparmedlen pa vissa punkter for okad kapitalbildning
och har mast avsta fran okning av nutidskonsumtion.

Rationalisering oeh kapitaloverflyttningar aro i och for sig inga nya
foreteelser, men prissankning under produktionsokning och hogkonjunktur
samt internationella kapitaloverflyttningar av de sista arens matt aro
dock nya erfarenheter. I grunden intensifiera dessa foreteelser dock
endast den normala hogkonjunkturen; dess kapitalkoncentration till sar
skilt lonande naringsgrenar far darigenom sitt mest konsekventa uttryck.

. Det maste emellertid papekas, att vid sidan av alla fordelar dessa fore
teelser medfora vissa ·risker. A ena sidan intensifierar rationaliseringen
hogkonjunkturens ojamna kapitalfordelning oeh paskyndar eller forsvarar
darigenom krisen; a andra sidan kunna fabrikanternas sma lager av ravaror
och halvfabrikat tankas verka darhao, att konjunkturuppsvinget fordrojes,
darfor att· dessa produktivreserver ieke som fordom finnas tillgangliga
i stor omfattning och giva foretagsamheten latt fore i portgangen. Vad
slutligen kapitalrorelserna angar, sa utgora de otvivelaktigt standigt ett
hot mot centralbankernas maktutovning, i det att kapitaltillstromningen
till vardepappersrnarknad:en skapar en 'penningmarknad, som med sin
hogre ranteniva till en tid kan haHa sig oberoende av diskontopolitiken.

De overviigande monetiira forklaringsgrunderna. Medan de fore
gaende orsakerna till prisfallet vasentligen bottnade i faktiska forhallan
'den, sa aro de monetara forklaringsgrunderna vasentligen av prineipiell
nature Forst vill jag da papeka, att det numera fordras en ny tilliimp
ning av kvantitetsteorien. Under kriget var den okade utgivningen av
oinlosligt pappersmynt den drivande faktorn i det sammanhang, som
benamnes kvantitetsteorien. Om man ieke tar hansyn till omlopps
hastigheten, d. v. s.. antalet ganger per tidsenhet sam samma betalnings
medel tjanar till varuomsattning, sa gaHde det helt enkelt att ju mer sedlar
som funnos i rorelsen, desto hogre tenderade prisnivan att stiga. Nu
maste man tillampa kvantitetsteorien pa ett annat satt. Det ar prisnivans
sankning genom rationa1iseringe~, som leder sammanhanget, oeh den
sankta prisnivan kommer att medfora minskat behov av betalningsmedel.
Detta forhallande har belysts av sedeleirkulationens nedgang pa senare
ar, vilket aven berott pa nya betalningsformers anvandning.

Men aven pa ett annat satt maste kvantitetsteariens tillampning
modifieras: man maste numera tillampa den pa tva olika marknader,
varumarknaden oeh vardepappersmarknaden. Penningens omloppshastig
het ar for narvarande myeket storre pa varumarknaden an pa penning
marknaden. 'Om begreppet omloppshastighet utbytes mot den mer
konkreta omvandningen, kassahallningen, sa kan det sagas, att kassa
hallningen' blir onornialt star i en standigt stigande vardepappersmarknad.
Det uppkommer en kedjehandel med vardepapper precis som det under
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kriget forekom en kedjehandel med varor, och centralbanken utger
mer oeh mer kredit, som huvudsakligen bindes pa vardepappersmark
naden.

Detta faktum har givit upphov till en diskussion om fragan, buru
vida borsspekulationen tar 'kapital i ansprak. Sjalva denna fragestallning
ar misslyckad. Menas med kapital fast ocb rorligt realkapital, sa ar det
naturligtvis riktigt, att intet av detta forvandlas till spekulationskredit.
Menas a andr'a sidan kapital i betydelsen nyskapad kopkraft - da tar
vardepappershandeln kredit i ansprak lika full~ som varuhandeln tar
kredit i ansprak. Den springande punkten ar det faktum, att kassa
hallning~n' okas,' att krediten bindes laogre under en lang oeh kraftig
hausse pa fondborsen. Nar nu eentralbanken utger alltmer kredit, medan
varuproduktion oeh varuomsattning ieke okas eller icke ?kas i samma
proportion, sa foreligger en latent inflation, en osynlig inflation, som
plotsligt kin forvandlas till faktisk. Detta hot vaxer oavbrutet oeh blir
fullt aktuellt, da varqlagren vaxa. Nu senast var det okningen av ra
varulagren, som borjade baras av den okade kreditvolymen, oeh da
maste man sUi till med avgorande rantehojningar.

Vi ha salunda i Amerika haft ett par ars inflation utan prisstegring
oeh forloppet inom clenna ekonomiska process kan beskrivas pa foljande
satt: Varuprisnivan faller pa grc.und av rationalisering inom naringslivet
oeh centralbanken sanker rantan oeh koper obligationer for att halla
prisnivan konstant. Den nya krediten investeras huvudsakligen pa varde- .
pappersmarknaden med dess okade kassahallning. Varuprisnivan stiger
ej, ernedan varumarknaden ej forsetts med mer kredit i forhallande till
den stigande varumangden. Centralbanken, som borjar forlora greppet
over· penningmarknaden, ingriper till sist med allman kreditrestriktion,
da den fruktar, att den okade kreditvolymen till sist skall draga med
sig alla inflationens faror. Borskris oeh fordelningskris blir foljden, pro
duktionen inskrankes och varumarknaden utsattes for ett allmant prisfall.
Centralbanken sanker nu diskontot oeb soker genom liberal kreditgivning
oka foretagsarnheten 'oeh hoja varuprisnivan men riskerar samtidigt, att
hela processen .fornyas med okad bastighet. En bestaende erfarenhet
av de senaste arens handelser ar det faktum, att starkt okad kreditgiv
ning under pagaende allmant prisfall leder till framtida fortskridande
sankning av varuprisnivan.

Emellertid maste man aven omtolka en annan prineip inom penning
Hiran for att den skall medgiva en riktig tydning av det aktuella laget.
Denna princip ar sambandet mel/an ranta och prisniva, som aena sidan
framstallts av Wieksell, Hawtrey oeb Mises, a andra sidan av Irving
Fisher. Har far man gora tva preeiseringar: dels bar man namligen
observera, att dessa nationalekonomer togo prisnivan som symbol for
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konjunkturerna, vilket den. numera icke ar, da rationaliseringen sank'er
prisen under hogkonjunktur; dels maste man .narmare gora klart for sig
ranteandringarnas verkningstid med avseende pa prisnivans utslag. Man
kan latt konstatera, att en' rantesankning eller en rantehojning ieke ver
kar ogonblickligen, .men aven att verkningen ar myeket beroende pa
det for tillfallet radande konjunkturlaget. Mahanda man kan saga, att
sambandet ranta-prisniva galler under perioder av mer an ett ars Hingd,
emedan sasongvaxlingar - forst oeh framst skorderesultatet - for nagon
tid kan satta det ur spelet. Sakert ar emellertid, att naringslivet reagerar
sarskilt Bitt for diskontohojningar vid den egentliga hogkonjunkturens
borjan oeb att det ar sarskilt svart att stimulera med diskontosankningar
under den fallande konjunkturen. Diskontopolitikens psykologiska ogon
bliek ar salunda en bit in pa den stigande konjunkturen, da de forsta
varningsteeknen harja visa sig. Under vintern 1928-29 lamnade man.
i Amerika de~sa varningssignaler obeaktade oeh stoddes harvid av den
absoluta prisstabiliseringens anbangare, som gang pa gang papekade,.
att ingen bojning av prisindextalen forekommitoeh att darfor all risk
vore utesluten. Prof., Irving' Fisher, som i Amerika var den absoluta
prisstabiliseringens ledare, liksom prof. Cassel ar det i Sverige oc'b, Mr.
Hawtrey i England, har nu i sin nyligen utkomna bok om borskrise'ns
orsaker oeh verkningar forklarat, att borskrisen utan skada for narings
livet kunnat undgas, om man infort »penalty rates» ~ hoga oeh kort-·
variga diskontosatser - nagon gang mellan hasten 1928 oeh varen
1929. Fisher bar salunda overtygats om det oriktiga i den absoluta
prisstabiliseringens prineip.

Sa1nmanfattande kritik av den absoluta prisstabiliseringen. Jag skaU
nu sammanfatta min, kritik av den absoluta prisstabiliseringen som en
valdig penningpolitisk norm i foljande tre punkter:

I) Mattet 'pa prisnivan ar nagot myeket osakert oeb subjektivt. Det
ligger nagot ytterst paradoxalt i detta, att de forskare som i allmanhet
ha faga farstaelse for matematisk statistik oeh statistisk orsaksforskning
draga langtgaende slutsatser ur en prisindex' andring med nagra deei
maIer. Prisindextalet ar ett myeket sammansatt oeb myeket abstrakt
medeltal. Man far ej heller glamma, att hela det ekonomiska livet under
gar en- oavbruten forandring oeh att samma varor - med oforandrade- .
»vikter) i prisindexberakningen - spela olika roll under den ekonomiska
utvecklingens lopp.' Dartill kommer att varornas kvalitet forandras utan
att deras natnn undergar' nagon andring., .Rent drastiskt kommer detta
fram i levnadskostnadsberakningarna, dar normalfamiljens bostad nu ar
en helt annan an for tio ar sedan men anda maste betraktas som ofor
andtad vid indexberakningen.

.. 2) Prisnivan ar' blott ett teeken pa 'vad som sker. I oeh for sig
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kan .det omojligen vara penningpolitikens mal att uppehalla samma' index
tal, ty om nationalinkomst, inkomstfordelning oeh aHa andra viktiga
faktorer andras, kan man fraga sig varfor prisindextalet skall vara den
lysande fixstjarnan. Den penningpolitiska normen maste vara nagot mer
allmangiltigt oeh for nationalhushall oeh levnadsstandard eentralt. Man
bor ieke glomma, att kompassen finnes till for navigeringens skull, ieke
navigeringen for kompasseris.

3) Sambandet 'mellan prisnivan oeh rantepolitiken ar nagot betydligt
mera inveeklat an vad den absoluta prisstabiliseringens anhangare .vilja
gora gallande. Prisnivans vaxlingar bero utom av monetara faktorer
av de tekniska oeh kommersiella framstegen, oeh mojligheten att paverka
prisnivan med rantepolitiken ar myeket olika under konjunkturvagens
olika faser.

En ny pennz"ngpolz"tz"sk norm.

Det ar salunda uppenbart, att en omprovning av de penningpolitiska
normerna ar av behovet pakallad. Innan man saker fastlagga ett mera
alltomfattande program for penningpolitikens ratta handhavande, bor man
dock papeka tva slag avo forutsattningar.

For det forsta kan man' for narvarande utga fran den premissen,
att guldmyntfoten skall uppehallas. Darmed blir den klassiska guld
myntfotens rantepolitik till guldkassans skydd, med ett ord vaxelkurs
stabiliseringen, den grundHiggCl:nde normen. Detta kan sagas vara en
principiell svaghet, men den maste man rakna med, om man vill bibe
halla de fordelar som folja. med guldet som 'internationellt erkand varde
rnatare.

For det andra maste man tanka sig, att de i varje land forekom
mande, speeiella penningpolitiska svarigheterna lamna eentralbanken frihet
att handla enligt en viss' princip. Sadana svarigheter, som man maste
abstrahera fran, aro i Forenta Staterna de politiska patryckningarna pa
Federal Reserve systemet, i England onskemalet att minska den sedan
lange bestaende "arbetslasheten, i Tyskland oeh Frankrike de problelD,
som sammanhanga med skadestandsfragans losning. I Sverige galler
detsamma om riksbankens stravan att atervinna kontrollenaver penning
marknaden, vilket forsvaras av konkurrensen om sparkapitalet mellan
affarsbanker, sparbanker och postsparbanken. De stora, plotsliga' Qver-
'flyttningarna av kapital till oeh fran Sverige pa grund av transaktioner
inom de internationellt betydelsefulla foretagen ha kommit valutareserven
att variera efter myeket svarbedomliga grunder oeh ha ytterligare in
skrankt marginalen for en principiellt bestamd pennin·gpolitik.

Om man skjuter 'undan saval den allmanna forutsattningeo, vaxel
kursstabiliseringen, som de speciella problemen' i varje land, Sa skall
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man dock finna, att centralbankerna overallt efterstrava en leda'nde prin
cip for penningpolitiken. I Amerika upptog man prisnivans stabilisering
som denna princip men maste sHippa den efter en kort tid. Da' Sverige
till foljd av tvanget att uppehalla valutans paritet med guldvalutorna
faljer den amerikanska penningpolitiken i sparen, sa kan det sagas, att
aveh vi indirekt experimenterat med normen om prisnivans stabilisering
(jfr fig. IV). Hittillg. ha vi icke som Amerika blivit grundligt straffade
darfar, men vi ha fatt ogonen oppna. for de risker, som folja rned en
dylik centralbankspolitik.

N. DEN SVENSKA P~NNINGPOLITIKEN

/930

1.-----1-4 '

------1115

/929/928/927/926/925

1-------t------+----------4------t--..:::::.:=-=~+_----I.6

1--------1------1------1--------11-----.,.--..1------11600
500

I-----i • LrOO

300

200
/00

/70

//0

/50

130

Den streckade ytan anger diskontots hojd, varvid en diskontohojning motsvarar en ok
ning av den streckade ytan och en diskontosankning ,en minskning av densamma. Skala
till boger (%). .

Den svarta kurvan anger prisnivans hojd, medeltal av Kommerskollegii prisindex och
Svensk Finanstidnings prisindex. Skala till vanster, 1913 ars priser = 100.

Staplarna angiva bankernas fordran' aV utlandet i form av statsobligationer, vaxlar och
kontofordringar. Staplarnas graa delar motsvara riksbankens fordran, de vita delarna teckna
privatbankernas utHindska fordran. Privatbankernas innehav av utHindska obligationer, andra
an statsobligationer, inraknas forst fro o. ffi •. februari 1928. Skala till hoger (milj. kr.). .

Den norm, som jag skulle vilja rosta for sasom ersattning for den
absoluta prisstabiliseringen, ar produktionsokningens stabilisering. Denna
term ar oavsiktligt installd pa forandring; den kraver att man tar hansyn
till sambandet mellan korta oeh langa perioder i det ekonomiska livets
rytmik. Programmet ligger nara den prineip, som kallas konjunktur
stabilisering, men det vill ga langre, darigenom att det fordrar en vag
ning av korttids- mot langtidss.ynpunkter, en overblick over verkningarna
pa lang sikt. O.m man leder penningpolitiken sa, att man far storsta
mojliga, jamna framatskridande, sa "far man lugna andringar i prisnivan
pa kopet. Man. far da endast sadana vaxlingar i prisnivans rorelser,
som aro. betingade av hela det ekonomiska livets andring och sam det
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icke finnes nagon anledning att soka undvika. Konjunkturutjamningen
leder salunda till en onskvard relativstabilitet hos prisnivan, -medan den
absoluta prisstabiliseringens princip omsatt i praktiken icke kan forhindra
starka, fortskridande forskjutningar av prisnivans lageo Jag vill till' och
med sammanpressa clenna tankegang till en formel med pastaendet, att 
konjunkturutjOamnillg automatiskt medfor en nOJoaktig prisstabilisering, men
att prisstabiliseringen som envald-ig norm varken leder till prisstabilise
ring eller konJounkturut;·amning.

Da uppstaller sig till sist [ragan o~ de nya hallpunkter som kravas
for att centralbanken s~alI- kunna genomfora en penningpolitik enligt
principen om produktionsokningens stabiliseringo I enlighet med forut:·

sattningen maste aven nu uppgifterna om guldkassan, sedelcirkulationen
och vaxelkurserna tillmatas primar vikto Givetvis maste aven hansyn
tagas till partipris- och levnadskostnadsindices -som ungefarliga, men ej
exakta, matt pa penningvardeto Men utover kannedomen om de i kvan
titetsteorien ingaende faktorerna berorande penningmangd, varumangd
och prisniva bor man aven studera -den fjiirde faktorns vaxling-ar, om
loppshastighetens.

Omloppshastigheten kan .med fordel faststallas pa tva olika satt.,
dels genom att konstatera kassahallningens -storlek inom olika del~r av
naringslivet, dels genom att bestamtna varulagrens storlek for ravaror,
halv- och helfabrikat. .Vad som kraves ar salunda a ena sidan en sam·...
manstallning av den manatliga bankstatistiken och av alla tillgangliga
uppgifter om den utlamnade kopkraftens fordelning, varigenom central
banken kan skapa sig en uppfattning om kreditens relativa anvandning
vid olika skedeno Dessa data bora sedan icke anvandas som stod for
kreditransonering av ett eller annat ,slag - erfarenheterna visa att en
dylik politik ar domd att misslyckas - men som skal for en total kre
ditrestriktion, nar uppgifterna antyda att latent inflation foreligger till
foljd av hotande, dold inflation pa nagot omrade.

A andra sidan skulle det vara mycket vardefullt, om det funnes en
tillforlitlig manadsstatistik over lagerhallningen inom industrien av ra
varor, halv- och helfabrikat och i samband darmed en verkligt palitlig
produ~tionsindex av manadsfrekvens. Dessa uppgifter skulle for industri
foretagen sjalva vara av storsta varde, cia inkops- och forsaljningspoli
tiken skulle kunna skotas med storre ekonomi och effekt, om lagerhaH
ning och produktion inom industrien i dess helhet vore bekanta. Den
nodvandiga sekretessen -skulle kunna tillgodoses genom att endast index
tal for storre grupper publicerades av den institution, som insamlar
rnaterialeto Varulagrens utomordentligt stora betydelse for konjunkturer
nas utformning har med all onskvard tydlighet framgatt av de senaste
artiondenas ekonomiska historia, och konjunkturteorien kan sagas ha en
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hornsten i forklaringen av varulagrens vaxlingar under goda och daliga
tider. For penningpolitiken yore det av allra storsta vikt, om ett all
varlig't forsok gjordes att bringa klarhet pa detta viktiga omrade av
den ekonomiska statistiken.

Sedan tilltron till den absoluta prisstabiliseringen som envaldig pen
ningpolitisk norm mast vika for de erfarenheter, som samlats under de
senaste aren, framstar det som en nodvandighet att en ny, mera om
fattande och milldre ensidig norm provas, en norm som dock aven inne
fattar en kontroll over penningvardets vaxlingar.

A v manga skal synes Sverige kunna visa yagen for en nyorientering
pa detta omrade. De ovriga' europeiska landerna aro fortfarande starkt
upptagna av sina speciella av reorganisationen efter kriget avhangiga
problem. Forenta Staternas centralbanksledning, som annars i forsta
hand skulle komma i atanke, ar for narvarande beroende av politiska
hansyn av skilda slag och darutover annu alltfor bunden av tidigare
fastlagda principer. Sverige har under och efter kriget vid Bera tillfalIen
fort ·en sjalvstandig penningpolitik och Sverige intog en ledande stall
ning vid atergangen till guldmyntfoten. Det synes· da icke vara for
matet att hoppas pa svenska' initiativ, da det galler att prova riktigare
,och mangsidigare principer for penningpolitikens utovande - principer,
som .verkligen kunna medverka till det internationella penningvasendets
rationalisering.

Harefter yttrade sig:

Professor S. Brisman: Ehuru jag nog skulle velat ha Dagra minuter
a.tt tanka nagot litet over de manga saker, som dr Akerman har gick in pa,
skall jag dock forsoka sa gott jag kan framHigga nagra, synpunkter pa den
foreliggande fragan. Jag har fattat det sa, att vad som ar av eentralt in
tresse for narvarande ar det starka prisfall, sam har agt rum, orsakerna till
detta prisfall oeh fragan om vilken roll rantan darvid har spelat.' Over
huvud taget ha vi nu kommit in i ett skede, som kommer att bliva oerhort
intressant. Man avvaktar i sjalva verket framtiden med sa star spanning, att
'det nastan ar vart att leva bara for att se hur det komrner att gao For
:hallandet ar namligen det, att vi just nu leva i en tid, da man kan vanta
sig, att vi kunna komma in i den galnla konjunkturhistorien igen. Vi ha
hittills pa 192 o-talet icke haft nagra ordentliga konj~nkturer i samma me
ning, sam vi hade fore kriget, n1en det bar icke heller varit latt for de
:gamla konjunkturvaxlingarna att komma, darfor att vi icke haft den ringaste
reda i penningforhallandena. De olika landerna ha haft deflations- och in
'fiationsprocesser, vilka skapat olika konjunkturer i olika lander. Sedan ett
par, tre ar ar emellertid guldmyntfoten praktiskt taget overallt aterinford,
{)ch darfor ha vi TIU uppnatt en tidpunkt, da man kan saga, att om de
gamla konjunkturerna over huvud taget skola aterkomma, ar tillfallet nu inne.

Jag vill i detta sammanhang emellertid tiIHigga,' att vi ju verkligen
kunnat fa en ordentlig konjunktur i Forenta Staterna, som ju haft guldmyntfot
()ch som haft en sa dominerande stallning, att en sjalvstandig konjunktur dar
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mycket val skulle kunnat utveckla sig. Det har ju ocksa pa satt och vis
skett, i det att man dar haft en egenartad konjunkturutveckling tamligen 0 be
roende av Europas. I Europa har det daremot icke varit nagon ordning.
Det ena landet har haft sa och det andra sa. De fiesta Hinder ha haft det
uselt, och bade England och Tyskland ha aldrig haft annat an trassel dessa
are I Forenta Staterna ha vi elnellertid haft en tendens till en stark hog
konjunktuc Uppenbart ar ju, att skulle konjunkturvaxlingarna over huvud
taget borja igen efter 1920 ars kris, maste de borja med en hogkonjunktur.
Redan hasten 192 5 begynte ocksa i Forenta Staterna att utveckla sig nagot,
som man skulle kunna kalla for en hogkonjunktur. Efter ett bakslag ar
1927, som dock bara varade nagra manader, har utvecklingen under 1928.
och 1929 i Forenta Staterna uppvisat manga tecken pa att en utpraglad
hogkonjunktur uppstatt. Produktionen har stigit. Spekulationen skall jag
icke tala om, ehuru den icke varit fullt sa fantastisk, som man pastatt i tid
ningarna, men det har anda varit en valdsam spekulativ stegring. Forutom
stigande produktion och spekulation ha vi ocksa haft det kanske basta symp
~6met pa en hogkonjunktur, namligen stigande rantor. Det enda, som
fattats, har som vi veta varit prisstegringen. Priserna hava ej stigit, vilket
ju aldrig farut har intraffat under en utpraglad hogkonjunktur.

Jag vill harvidlag framhalla, att under denna hogkonjunktur har under de
viktigaste aren, 1928 och 1929, tvartemot vad som ofta har pastatts det icke
gjorts nagra verkiiga stabiliseringsforsok fran de amerikanska Federal Reserve
bankernas sida. De ha i stort sett latit konjunkturen ga som den har_·velat.
Man har varit missbelaten med borsspekulationen, som man garna skulle
velat stoppa. Man gjorde ocksa ett farsak dartill i borjan av 1928 med
kreditindragningar och vardepappersforsaljningar, och man lat acceptportfol
jen rinna ut. Man framkallade harigenom en viss atstramning, men pa
hasten samma ar slappte man ut alltsammans igen, darfor att farmarna, som
ville ha, laga rantor efter skorden, .voro missbelatna. Precis pa samma satt
farfor man for ovrigt ar 1929. Nagot .verkligt forsok fran Federal Reserve
bankernas sida att reglera konjunkturen har salunda icke farekommit. En
tillfallig stegring av New York-rantan till 6 % kan icke betraktas som ett
sa4ant forsak, darfor att den innebar bara en registrering av ett marknads
lage, som faktiskt farefanns. Federal Reserve Bulletin har mycket noga in
skarpt, att Federal Reserve-bankerna aldrig sakt fara nagon sjalvstandig dis
kontopolitik. De ha uttryckt sig sa, att de icke gjort annat an rattat sig
efter rantelaget pa den fria marknaden. Vad de ha sokt gora har varit att
fa ut och in kredit pa direkt vag genom att kapa respektive salja obliga
tioner och accepter. Sadana direkta metoder aro far dem det enda, som
kan tankas, men deras diskontopolitik ar reellt sett betydelselas.

Vi· missfarsta ofta denna sake Det enda land,. dar diskontopolitiken
betyder nagot, ar England. Det ar verkligen sa, att nar Bank of England
andrar diskontot, andra agonblickligen· alIa affarsbankerna ocksa sina rante-

'satser. I andra lander ar det daremot sa, att diskontosatserna blivit mer
eller mindre humbugsmassiga. Den faktiska rantenivan haIler sig tamligen
oforandrad gent emot diskontoforandringarna, och detta galler ocksa far
Amerika. Man skulle sakerligen pa en hand kunna rakna de banker av de
26,000 affarsbanker, som finnas dar, som taga nagon vidare notis om Fede
ral Reserve-bankernas rantor. Federal Reserve-bankerna kunna darfor endast
anvanda den direkta metoden, men den har man icke anlitat. Man pum-
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pade in kredit under farra aret, men sHippte ut den igen pa eftersommaren,
och darfar fick konjunkturen utveckla sig tamligen sam den ville. Faljden
blev, att vi i slutet pa 1928 hade fatt ett rnyeket intressant konjunkturHige,
SOin jag far ovrigt vid ett tillfalle da diskuterade med kommerseradet En
strom i Stockholms kopmansklubb. Man befann sig da i en situation sadan
som man aldrig forut haft erfarenhet om. Man hade namligen en konstant
prisniva men alIa andra symptom pa en hogkonjunktur. Jag trodde nog
for min del, att de hoga rantorna voro en sak, som man borde ta med
storsta allvar, men a andra sidan funnos inga tecken pa att nagon verklig
konjunkturnedgang skulle komma ar 1929. Detta ar blev ju ocksa det basta
ar, som nagonsin forekommit, [ven i Sverige. 1\10t slutet av aret intraffade
emellertid ett konjunkturomslag, som bade i Amerika, Tyskland oeh andra
lander synes ha karakUir av en verklig gammaldags lagkonjunktur. Om
slaget har kommit pa precis samma satt. Det har icke varit den ameri
kanska borskrisen, som darvidlag varit avgorande. Borskrisen i Amerika
forefaller mig uppenbarligen ha varit ett moment i det hela. Vart man
vander sig, finner man, att det verkliga konjunktursomslaget kom redan p~

eftersommaren, under det att borskrisen. intraffade i slutet av oktober. Sa
var det i Amerika oeh sa har det [ven varit i Tyskland. Jag laste nyss en
redogorelse i Die Wirtsehaftskurve, oeh dar framholls, att allt giek nagor
lunda bra till juli manad) men att efterfragan da borjade avtaga. I Sverige
synes det oeksa i viss man ha varit pa samma satt. I S. K. F:s berattelse
sages salunda, att forsaljningen giek briljant till sommareil, da den borjade
avtaga en smula. Precis samma sak kunde man lasa i manga av vara
styrelseberattelser for ar 1920. Allt gick utmarkt under forra delen av aret,
men ratt som det var pa sommaren borjade en »kopstrejk». Det var den
mystiska deflationen, sam satte in, utan att nagon manniska i det ogon
blicket egentligen kunde saga, varifran den konl. Det synes mig, att alIa
teeken tyda pa att i de stora landerna och aven i Sverige intraffade en ten
dens i samma riktning pa sommaren 1929. Den stora borskrisen i New
York var mera en foljd av den nedgang, som redan borjat, och nedgangen
skulle sakerligen fortsatt ungefar pa samma satt aven utan borskrisen.

Om en verklig lagkonjunktur nu kommer att utveekla sig, visar det
alltsa, att en hogkonjunktur kan aga rum aven utan foregaende prisstegring.
Jag vill icke saga, att detta ar alldeles utan preeedens, ty 1880-talets stora
lagkonjunktur foregieks av en sa obetydlig prisstegring under aren 1881 oeh
1882, att jag tror) att det skulle vara myeket 1att att satta ihop en index,
sam ieke skulle hava visat nagon' hojning.

ForhaJlandet kan forklaras pa tva olika satt. Den ena forklaringen
skulle vara den oerhort starka guldhungern hos centralbankerna. Sam konl
merseradet Enstrom sannolikt med en viss ratt och litet paradoxalt yttrade
vid det sammantrade, jag nyss' omnamnde, kan man ha en dold inflation,
darfor att man har en valdsam sekular nedgang, oeh hogkonjunkturen har
darfor endast kunnat inverka sa mycket, att priserna icke gatt nedat. Den
teoretiska delen av. den fragan skall jag ieke nu ga in pa. Det skulle fora
for langt.

Den andra forklaringen kan naturligtvis vara den, som professor Davi~

son framhaJlit, namligen att vi i sjalva verket kunna ha inflation utan pris
stegring darigenom' att varorna bli billigare. Det ar delvis salnma resone
mang, sam dr Akerman har har fort, nanlligen att en stigande produktivitet,
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for' att det skall bli balans i det ekonomiska livet, kraver ett motsvarande
prisfall. Om man har en starkt stigande produktivitet utan prisfall, kommer
en konstant prisniva att i viss man verka inflationistiskt. Ifall det nu skulle
·bli en lagkonjunktur av gammaldags typ, vilket jag anser troligt om oeksa
ieke alldeles sakert, sa skulle ju detta kunna forklaras pa detta satt. Man
star ju som sagt ieke alldeles utan erfarenheter i den vagen, darfor att under
det starka sekulara prisfallet i slutet pa 18oo-talet var situationen nog tam
ligen likartad.

Nu ha vi i aHa fall fatt ett starkt prisfall. Vid sin forklaring av or
sakerna . hartill eliminerade foredragshallaren fran borjan tva forhaHanden,
namligen guldbristen oeh averproduktionen, savitt jag forstod honom ratt.
Vad guldet betraffar, kan jag nog ge honom ratt satillvida, att pa en sa
stark oeh plotslig nedgang i prisnivan, som intraffade omkring det senaste
arsskiftet, kan guldbristen icke ha alltfor stor inverkan, men daremot tror
jag ieke man kan saga detsamma om averproduktionen, darfor att faktiskt
ar det ju sa, att om man studerar priskurvorna, finner man, att de hoppa
mycket starkt upp oeh ned pa grund av tillHilliga rubbningar i speeiella
varugruppers priser. Detta ar ju inte aHs svart att forklara. Det beror
darpa, att vara priskurvor omfatta ett fatal varor, oeh det ligger ieke aIls
nagot underligt i att en av utbud oeh efterfragan beroende andring i dessa
varugruppers priser kan inverka relativt starkt pa de priskurvor, som vi ha,
.Om vi hade en priskurva, som omfattade, som kvantitetsteorien fordrar, allt
som kopes oeh saljes, blir det en helt annan sake Jag tror oeksa, att den
nuvarande nedgangen i prisindex ieke blott innebar ett konjunkturprisfall.
Det visar sig bast darav, att det ar jordbruksvarorna, som gatt i spetsen och
starkast drabbats av denna nedgang. Jag skulle darfor for min del vilja
saga, att den starka nedgang i prisnivan, som vi nu uppleva, beror pa en
kombination av tva omstandigheter, namligen dels ett tillfalligt hopp i kur
van, som ieke star i salnband med nagon allman konjunktur, dels pa en
darmed sammanfallande konjunkturnedgang. Da tva sadana orsaker sam
verka, blir naturligtvis effekten relativt betydande. Av dessa tva orsaker
kommer naturligtvis den ena, averproduktionsfaktorn J att ga over tamligen
snart, oeh vad som sedan star kvar blir den eve'ntuella lagkonjunkturen.
Harvidlag kan naturligtvis i framtiden guldbristen, vilket jag strax skall ater
komma till, komma att spela en roll, fastan den inte gjort det i hogre grad
.just dessa Inanader. I en arslang process staller sig dock saken annor
lunda.

Sedan foredragshaJlaren avfardat guldet och averproduktionenJ sokte han
finna den egentliga orsaken i rationaliseringen, oeh han uppehalI sig mest
vid denna sake .Jag har far n1in del litet svart att se, att rationaliseringen
skulle kunna medverka just till den aktuella 'prissankning, sam det har ar
fraga am I Det skulle fara far langt att har ga in pa alIa de teoretiska de
taljproblem, som sammanhanga med denna fraga. Vad professor Davidson
egentligen sagt ar ju. endast, att om produktiviteten stiger, bor prisnivan
sjunka oeh tvartom. Om det emellertid kommer att ske med var nuvarande
apparat, har han aldrig yttrat sig am. Han slutade en av sina artiklar med
att saga, att den saken skulle han aterkomrna till, rne~ det har han ieke
gjort. Jag maste emellertid for narvarande lamna den -[ragan oppen, am
man verkligen kan. tala am rationaliseringen som en orsak i detta fall. I
alla fall ar situatiqnen ur teoretisk. synpunkt sadan, sam redan namnts, att
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man skulle i rationaliseringen kunna finna en orsak till att prisnivan icke
har stigit, fasHin det varit hogkonjunktur.

Foredragshallaren faste en viss uppmarksamhet vid borskonjunkturen och
gick in pa den mycket diskuterade fragan, om spekulationen pa vardepap
persn1arknaden tar kapital i ansprak, vilket ju professor Cassel och som jag
tror de fiesta nationalekonomer energiskt forneka. Aven pa denna punkt ar
professor Davidson kattare, icke minst i sista haftet av Ekonomisk Tidskrift,
men han ger icke Dagon egentlig motivering for sin standpunkt. Jag vill
icke heller i detalj ga in pa saken, ty det hor ju egentligen icke till det
foreliggande diskussionsamnet. Jag vill bara saga, att savitt jag forstod in
ledarens tankegang, ansag han, att vardepappersspekulationen skulle kunna
draga kapital pa grund av sitt samband med lagringen. On1 det blev hausse
i ett foretags aktier, skulle detta foretag foranledas att halla storre lager. I
sa fall skulle det £lnnas ett samband, men jag tror, att det aterstar att be
visa, att sa verkligen ar fallet. Jag kan for min del icke se nagot rimligt
skal till att nagot sadant skulle aga rum. D.et ar mojligt, men det finns
ingenting, som logiskt tyder darpa.

Det kan ju handa, att jag missforstod inledaren, och att han icke velat
ange rationaliseringen som orsak precis till det senaste prisfallet, men efter
som det just ar detta, SOln vi nn tala om, skulle jag som min mening an en
gang vilja. saga, att jag trof, att det kan forklaras av en tillfallig rubbning
av prisindexkurvan och en danlled samtidigt infallande konjunkturnedgang.
Den tillfalliga rubbningen kommer relativt hastigt att overvinnas, under det
att konjunkturnedgangen star kvar. Fragan blir da, hur forhallandena sedan

.komma att utveckla sig. .Jag ar icke sa saker pa att konjunkturnedgangen
kommer att ga over sa snart. Harward Economic Service spadde i hostas,
att avmattningen skulle vara over redan till varen, och vi skulle da vara
inne i fullt normala konjunkturer igen. For min del tror jag, att det ar
mycket mojIigt, att vi sta infor en relativt langvarig, jag vill icke saga
kris eller stark Higkonjunktur, men i alla fall en ratt langvarig stagna
tion i de stora industrilanderna och aven i Sverige. Nastan allt man ser
tyder namligen pa att vi har ha en lagkonjunktur mer eller mindre av den
gamla sorten, och en' lagkonjunktur, som sannolikt forstarkes av en sekular
tendens.

Man har ju diskuterat mycket om guldbristen och dess inverkan. Uppen
bart ar, att det .ratt ett yilt slagsmal mellan centralbankerna om guldet.
Bade i Frankrike och England ha centralbankerna forsokt fa sa mycket guld
som mojligt. Kredit- och ranteforhallanden ha darfor fatt skotas sa, att de
kommit att verka i· defiationistisk riktning. Sadan har situationen faktiskt
varit och sadan ar den fortfarande. Var egen riksbank har ju tagit ett
n1ycket lovvart initiativ at andra hallet. Gores ingenting at saken, ar det
nastan lika .sakert som att tva ganger tva ar fyra, att vi komma att fa ett
sekuHirt prisfall, liksom vi hade pa 1880- och 1 89o~talet. Detta kommer
givetvis att forstarka den lagkonjunktur, som DU i viss man synes vara i
gorningen. .

Hur det kommer att ga, kan jag naturligtvis icke saga med DagOn be
stamdhet. Det berattas, att Napoleon brukade saga, att han icke inlat sig pa
ett faltslag, om han icke hade 70 % sakerhet for· att segra. Hade jag varit
i hans staIle, skulle jag icke vagat inlata mig pa nagra faltslag aIls, darfor
att jag icke brukar vara nojd med 70 % sakerhet. Jag skulle dock vilja
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saga, att det fore faller mig som om vi nn hade Napoleons 70 % sakerhet
for en lagkonjunktuf eller atminstone for en stagnation, som nog ieke kom
mer att ga over lika fort som lnan tror i Amerika.

Fragan blir da, vad man kan gora at detta. Inledaren var i detta av
seende inne pa ungefar den tankegangen, att diskontopolitiken var ineffektiv
oeh att det yore omojligt att forsaka stabilisera prisnivan, utan att man i stallet
skulle soka stabilisera produktionen. Vad han darvid namnde om prisnivan
maste jag i viss man reservera mig emot. Heia hans argumentering giek ut
pa att vi ieke kunna haHa prisnivan absolut konstant oeh att det ieke finns
nagot absolut exakt lnatt pa densamma. Prisnivan kan dock ha en viss
tendens, oeh man kan givetvis forsoka paverka denna tendens, aven om man
ieke nar det absoluta idealet., Vad han sade om diskontopolitikens ineffek
tivitet kan jag daremot deivis ga med pa. Denna fraga sammanhanger med
manga andra saker, som jag ieke hinner ga in pa, ehuru det vore nog sa
frestande. Jag vill dock framhalla, att diskontopolitiken synes med nodvan
dighet i praktiken bli myeket mera passiv an vad man fran borjan i aHman
het trodde. Man vet inte egentligen vad man skall gora far att kunna fa
den mer effektiv an den ar. Studera vi forhallandena i slutet pa 18oo-talet
oeh den da radande fruktansvarda depressionen, finna vi, att man vidtog

.rantesankning pa rantesankning. Bank of Englands diskonto stod ett par ar
i 2 %, vilket betydde, att en stor del av de engelska utlaningsrantorna stodo
i 3 % oeh depositionsrantorna i 1/2%. Det ar ieke 1att att komma mycket
lagre. Om jag inte misstar mig, stod vid samma tid engelska statens 2 3/4%
obligationer i I 17 %.' Man maste fraga sig .vad tnan i all varldens namn
skall gora. Nagon ranta maste det ju alltid vara,' men man hade da egent
ligen ieke mer an riskpremien kvar, oeh i aHa fall sjonk prisnivan.

En annan sak ar, att eentralbankerna ieke kunna paverka fria mark
nadens rantesatser. Sparbankerna aro bundna av den Ianga rantemarknaden
oeh maste vara det, affarsbankerna aro .bundna av sparbankernas rantesatser,
oeb sedan ar riksbanken bunden vid affarsbankerna. Om vi hade det ordnat
som i England, dar Bank of England suverant kan kommendera, yore det
en annan sak, men i intet land utom England ar detta mojligt, aUra minst
i Farenta Staterna.

Jag kan ieke heller ga sa myeket in pa vad foredragshaUaren framhalI
i fraga om produktionens stabilisering. Det forefaller mig, som om det ieke
egentligen skulle vara sa stor skillnad. Att stabilisera produktionen kan anda
ieke ske pa annat satt an via kreditpolitiken. Om riksbankens medel dar
vidlag aro relativt ineffektiva, sta vi ju infar samm'a problem som forut. Det
blir alldeles far subtilt att gora nagon egentlig skillnad pa produktions- elIer
prisstabilisering i en sadan situation, som vi far narvarande befinna oss uti.
Det ar majligt att man kunnat gara den distinktionen far ett par ar sedan,
men det ,ar knappast mojligt nu. Det problem, som det narmast galler att
lasa, ar, om det finnes nagot medel att hejda en sadan lagkonjunktur, som
nu hotar, far den handelse det skulle bli en relativt langvarig historia. Just
nu tyekas alla teeken tyda pa en gammaldags lagkonjunktur, vart man an
vander sig. Jag tror, att samma opinion rader bland affarsmannen. Jag
bar icke hart nagon, som vantat sig en farbattring pa mycket lange. Det
enda medel, som vi i denna situation ha till hands, ar att farsaka fa ut sa
mycket kredit i marknaden som majligt. Det kan ske pa olika satt. Man
kan farsoka fa ned rantorna i den man det gar, men jamsides med detta
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bor man ocksa forsoka fa ut· kredit . i marknaden genom att o~er huvud
taget bevilja gynnsammare lanevillkor. I det avseendet sta vi nu infor ett
mycket intressant problem. Det ar mojligt, att det kan losas pa ett lyckligt
satt, men det ar ocksa mojligt, att vi ga mot ett nytt 188o-tal. Det far
framtiden utvisa.

Kommerseradet A. F. Enstrom: Professor Brisman har redan erinrat
om att han och jag i slutet av ar 1928 diskuterade konjunkturfragan med
varandra. Pa grundval av vissa analyser av vad som passerat under de sista
9 a 10 aren gay jag darvid uttryck at den uppfattningen, att under ar 1929
skulle sannolikt komma ett konjunkturfall. Jag nlotiverade detta med en
faktor, som i kvall icke aIls blivit namnd. Inledaren behandlade flera olika
faktorer och deras inverkan pa varandra och pa konjunkturlaget, exempelvis
penningpolitiken, guldpolitiken och produktionspolitiken, nlen det var dock
en faktor, som han icke aIls rorde vid och som jag for min del faster ratt
stor vikt vid i detta sammarihang, namligen naturfaktorn. Han tangerade
denna synpunkt i tva sammanhang. Dels papekade han, hurusom de ameri
kanska farmarnas intressen hade satt en stark farg pa utvecklingen i Amerika
- sakerligen en alldeles riktig anmarkning - dels ville han gora gallande,
att forandringarna i prisnivan bero pa produktionsandringar och att om man .
kunde beharska produktionen, skulle man ocksa bli herre over prisnivan.
Harvid faste han sig tydligen endast vid den del av produktionen, som vi
ha nagot direkt grepp over, namligen den industriella produktionen, och han
uppeholl sig icke alls vid den agrara produktionen. Enligt min tanke ar det
den sistnamnda, som ar den i overvagande grad bestammande faktorn. Det
fore faller mig tamligen tydligt pa grund av vad som skedde under 1929, att
det ar den faktorn, som har bestamt laget. I slutet pa 1928 sade jag, att
det ar ratt sannolikt pa grund av variationerna i klimatforhallandena, att det
aven ar 1929 blir en god skord, och nar spannmalsmarknaden tar intryck
av denna skord, kommer med all sannolikhet ett prisfall att installa sig.
Ett prisfall pa spannmal ar ju alltid relativt haftigt, darfor att spannmal lik
som livsmedel over huvud taget aro mycket oelastiska i sina prisrorelser.
Ett starkt prisfall pa spannmal kan icke undga att paverka den industriella
produktionen, och enligt min asikt kommer alltsa den sistnamnda produktionen
i efterhand.

Det forefoll mig ganska egendon1ligt, att inledaren pa detta satt lade
huvudvikten vid den industriella produktionen. Hans tankegang: var ju den,
att man hade en orsak till krisen i' industrins rationalisering. A andra sidan
har han dock sjalv demonstrerat ett diagram, som visar, att det stora pris
fallet har intraffat forst pa ravarorna, under det att prisfallet pa fardigfabrikat
annu icke blivit sarskilt markerat. Detta synes mig tyda pa att det ar ra
varornas prisfall, som varit den primara faktorn.

Vad rationaliseringens innebord ar skulle jag vilja ange pa foljande satt.
Vi ha, som professor Brisman redan berorde och vilket har' varit min upp
fattning hela tideri, anda sedan toppunkten efter kriget haft en sUindigt fort
gaende deflation. Prisnivans karnlinje har hela tiden sakta sjunkit. Det ar
denna .tendens till standiga prisfall, som enligt min mening varit incitamentet
till industrins rationalisering. Rationaliseringen har for industrin varit enda
utvagen att kunna haUa jamna steg med prisfallet. Enligt min uppfattning
ar salunda rationaliseringen icke ett primart utan ·ett sekundart fenomen.
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Trots vad jag hort i afton om all a "dessa olika faktorers inverkan pa
Higet, har jag lika litet sam av vad som farut kommit fram i litteraturen
kunnat bilda mig nagon riktig uppfattning om vilken av de namnda fakto
rerna, som ar den verkligt verksamma; var vi ha att saka den arge, fienden.
Jag tyeker uppriktigt synd om riksbanksehefen lika val SOlD om hans kolleger
i andra Hi.nder, om de pa grund av detta fareliggande material skala besluta
sig far att vidtaga nagra atgarder i det nuvarande laget.

Det fragas, vad man skall gara. Professor Brisman ville gara gallande,
att vederbarande i Amerika, som skulle ha omsorg om utveeklingen, ieke
hade gjort nagot utan att konjunkturerna fatt skota sig sjalva. Jag tror far
min del, att de gjort sa gott de kunnat, men att ieke desto mindre konjunk
turerna ha skatt sig sjalva, oeh jag misstanker starkt, att de komma att gara
det i fortsattningen' oeksa. Det ar myeket ledsamt, men jag tyeker det ar
battre att konstatera, att annu sa Hinge ha vi ieke kommit till den fulla in
sikt, som gar det mojligt att reglera konjunkturerna, an att inbilla sig, att
om var riksbanksehef exempelvis skulle fa en pa annat satt upplagd statistik
over varulager oeh dylikt, han skulle battre kunna skota sin uppgift. Jag
fritar for min del honom alldeles ifran att aven med sadana hjalpmedel kunna
utova nagot verksamt infiytande pa utveeklingen. For att kunna gora detta
maste han sakerlige'n yanda sig till exempelvis Var Herre, som har hand om
de lagar, som reglera jordbruksproduktionen. Da skulle han mojligen kunna
tala om, hur det sannolikt komme att bli, oeh kunna vidtaga vissa atgarder
i anslutning hartill.

Jag har tidigare uppvisat, att de meteorologiska faktorerna oeh darmed
skardarna ha en myeket utpraglad period pa 9 are Aven den kortare kon
junktureykeln pa 28 till 42 manader ar jag emellertid starkt benagen att
han fara till samma naturfaktor. Ar . 1924 t. ex. blev det en stark nedgang
i skordeutfallet i fiertalet Hi.rider, oeh denna omstandighet oeh ieke diskonto
politiken tror jag var den primara orsaken till konjunkturfarandringen efterat.

Hur den narmaste tideti. kommer att utveekla sig beror narmast pa huru
dant skardeutfallet blir 1930. ' Blir det nagotsanar gott, kunna ieke de stora
lager, sam far narvarande finnas, avverkas, utan de komma fortfarande att
tryeka marknaden oeh prisnivan kommer' fortfarande att falla. Efter all
sannolikhet bar det dock nasta ar - det ar majligt att det intraffar redan
detta ar - bli ett ganska daligt skardeutfall, vilket i likhet med vad manga
ganger farut intraffat i konjunkturernas historia torde bli signalen till en pris
stegring, oeh darmed ar konjunkturen bragt att vanda. Denna utveekling,
vilken som sagt beror pa de meteorologiska faktorernas vaxlingar, anser jag
far min del vara den sannolikaste, som man far narvarande kan rakna med.
I ovrigt har jag ieke kunnat upptaeka nagot sonl heIst argument, som givit
stod for ett bedamande av hur utvecklingen sannolikt kommer att te sig.
For min del har jag salunda anledning tro, att prisfalIet kommer att fort
satta till skordeutfallet 193 I eller mojligen 1932.

Professor Brisman gjorde vissa jamforelser med laget pa I880-talet, da
,diskontot sjonk till nollpunkten. Jag delar darvidlag fullstandigt hans mening.
Jag tror, att prisnivan oavsett den konjunkturhojning, som sannolikt intraffar
under 'eller efter 1932, kommer att fortfara att i genomsnitt sjunka, till dess
vi om ett tiotal ar elIer sa avarbetat hela krigsinfiationen' oeh darmed kommit
ned till ungefar sammaprisniva, som vi hade forut. Det blir salunda unge
far samma lage, som' vi hade pa 1880-talet. Hur diskontot hanteras kommer
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darvid enligt mitt farmenande i ett sadant lagt icke att h~ det minsta spar
av inflytande.

, Fil. dr Karin Kock: Jag skall icke ga in pa fragan om produktion
och rationalisering etc., som redan diskuterats ratt mycket, utan jag vill taga
upp nagra penningpolitiska fragor och darvid anknyta till vad professor Bris
man sade om diskontots ineffektivitet under en lagkonjunktur. Han yttrade
bland annat, att Bank of England pa 188o-talet ratt lange hall ett diskonto
av 2 %, men att detta icke hade. nagon inverkan och icke hjalpte narings
livet. Jag har ett mycket starkt intryck av en uppsats, som Goschen skrev
om krisen pa 186o-talet, da diskontot ocksa en lang tid stod i 2 %. Han
framhall dar, att trots detta laga diskonto fick ingen manniska lana pengar
till sa billig ranta, utan bankerna togo 5, 6 eller 7 %. En av orsakerna till
det officiella diskontots ineffektivitet ar ocksa just detta, att affarsbankerna
icke falja med under depressionsperioder utan haJla betydligt hagre rante
satser. Vad orsaken· ar hartill ar kanske icke sa Hitt att saga. Bland annat
beror dock denna tendens att halla minimisatser far utlaningen darpa, att
under en depressionstid minskas bankernas omslutning men icke deras fasta
utgifter, och de kunna darfar icke ga ned med sina utHiningsrantor sa mycket,
som de egentligen skulle gora. For narvarande uppge de engelska bankerna
sjalva, att de tillampa en minimisats av 5 % for storre delen av sin utlaning.
Det kan nog ocksa finnas andra orsaker till detta forhaHande, men den1 skall
jag icke nu' ga in pa. .

Inledaren uppeholl sig ratt Hinge vid penningpolitiken i Forenta Staterna.
Man har tydligen dar rakat in i en kretsgang pa sa satt, att man forst sHipper
pa kredit genom kop av obligationer i oppna marknaden, varigenom nlan
foranleder en viss prisstegring, vilken sedan i sin tur leder till kreditinskrank
ningar och prisfall, varpa man anyo slapper pa kredit o. s. v. Enligt mitt
formenan de ar detta ett rent organisatoriskt fenomen. Inledaren namnde
nagot om att obligationskopen· skulie paverka vardepappersmarknaden, darfor
att obligationskap ju utgara en del av denna Inarknad, men det tror jag icke
ar riktigt. Dessa kop representera en sa obetydlig del av hela vardepappers
omsattningen, att de knappast kunna ha en sadan direkt verkan. Ser man
emellertid pa hur den kredit, som slappes ut i marknaden genom obligations
kopen, anvandes, forhaller det sig nog i regel sa, att nar bankerna harigenom
fa okad kassahallning, anvanda de averskottet i forsta hand till call loans
till fondborsen. pa. det sattet kommer krediten forst till fondborsen, icke till
varumarknaden och produktionen.· Den okade kreditgivningen till fondborsen
kommer emellertid sedan via fondbarsen till produktionen. Det uppstar sa
lunda en tendens till inflation, en tendens till okad kreditgivning aven till
naringslivet men icke direkt fran bankerna till naringslivet utan via fond
borsen. Darigenom blir' det ocksa svarare far centralbankerna att dirigera
penningpolitiken. Vilja de stoppa spekulationen pa fondborsen, ar detta nog
i allmanhet svarare an att stoppa en inflation, som beror pa direkt kredit
givning till naririgslivet.

Inledaren var ocksa nagot inne pa okningen av kassahallningen i sam
band med spekulationen pa fondborsen. Den okade omsattningen pa fondbarsen
kraver givetvis aven en okning av betalningsmedlen for detta andamal, och
det verkar saledes som. en slags tesaurering av kapkraft, om man ser det
fran varumarknadens synpunkt. .Denna tesaurering a sin sida kan tankas pa-
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verka kreditpolitiken, namligen om Federal Reserve-bankernas guldbehallning
skulle vara sa lag, att de darigenom tvingas att vidtaga restriktioner. Det
var dock icke fallet denna gang.

Se vi daremot pa forhallandena i andra lander, exempelvis i England,
har man icke samIna organisation. Dar fareligger icke den faran, att varde
papperskop skola leda till inflation pa fondborsen, ty nar bankernas kassa
behallningar okas, gar overskottet till vaxelmarknaden och icke. till fondbarsen,
atminstone icke i farsta hand.

Professor Brisman talade aven om Federal Reserve-bankernas kop av
accepter, men dessa skilja sig avsevart fran obligationskapen. Skall man tala
om den fria marknadspolitiken, far man nog, sOin inledaren gjorde, halla
isar obligationsportfoljen oeh aeeeptportfoljen. Federal Reserve-bankerna saga
sjalva, att de icke ha ett eget initiativ annat an i fraga om obligationskapen.
I fraga om aecepterna maste de nan1ligen kopa alIt som erbjudes dem till
de av dem noterade rantesatserna. Okningen pa hostarna sammanhanger far
ovrigt med exporten av spannmal och bomull.

For att sedan overga till de svenska forhallandena, framhall inledaren,
att penningpolitiken Bitt blir vaiutapolitik. Det kan dock ieke hjalpas, nar
man har guldmyntfot. Skall man halla uppe vaxelkurserna, maste penning
politiken aven bli valutapolitik. Det skulle darfor naturligtvis vara av stor
betydelse, om man hade nagot penningpolitiskt hjalpmedel, som paverkade
vaxelkurserna utan att paverka kreditgivningen till industrin. I England har
Bank of England ett sadant medel i sina kop oeh forsaljningar pa den fria
marknaden. Den paverkar darigenom diskontosatserna pa den fria marknaden,
oeh det ar ett av dess viktigaste hjalpmedel for att reglera de korta kapital
rorelserna mellan England oeh utlandet. Har i Sverige ha vi ieke nagot
sadant hjalpmedel utom d.e sa farkattrade isolerade diskontoforandringarna,
d. v. s. de fall, da utlaningsrantorna ieke folja med diskontot. Har kan
man verkligen' finna en faktor, sam paverkar kapitalrorelserna utan att pa
verka naringslivet. En isolerad diskontoandring, som ieke automatiskt foljes
av andririgar i utlaningsrantorna, kan saledes ha sin fulla effekt oeh behover
under vissa omstandigheter icke vara verkningslos. Under andra forhaUanden,
nar det' ar den inre marknadens lage, som framkallat diskontoandringen, ar
det klart, att en inverkan aven pa bankernas utlaningsrantor ar onskvard oeh
nodyandig.

Jag tyeker, att inledaren alltfor myeket negligerade guldets inverkan pa
prisutveeklingen under de senaste aren. Det har just varit den omstandig
heten, att guldfordelningen varit sa ojamn, att man haft denna guldefterfragan
fran Frankrikes sida oeh guldknapphet i England, som inverkat pa penning
politiken. Det ar forst pa aUra sista tiden, som man kan tala om guldover
flod i Frankrike i den meningen, att man dar ansett sig ha fatt tillraekligt
med guld. Tidigare var Frankrike en av dem, som starkast efterfragade
guld. Det forefaller mig emellertid uppenbart, att guldbristen i England har
varit en mycket kraftigt bidragande orsak till svarigheterna pa penningmark
naden oeh till att Federal Reserve Board sa starkt motsatte sig Federal
Reserve-bankernas ansokningar om att fa hoja diskontot tidigare under ar
19 2 9.

Professor B. Ohlin: I inledarens mycket intressanta anforande berordes
sa IDanga inveeklade fragor, vilket oeksa den senare diskussionen har visat,
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.att det ar omajIigt att taga upp mer an ett par. Jag skall far min del haJla
mig till en sida av saken namligen det nuvarande prisfallet, vilket torde vara
det mest brannande av alla de fragor, som inledaren berorde.

Farst oeh framst tror jag far min del, .att man Hitt glommer bort en
sak, som ar av myeket stor betydelse far ett riktigt bedamande av situationen,
'namligen att de vanliga prisindextalen i viss man averdriva prisfallets storlek.
Nar man ser pa sadana kurvor, sarskilt Dar de aro ritade utan o-linje, far
.man ett starkt intryek av att vi befinna oss i en verklig prisrevolution. Nu
forhaller det sig emellertid sa, att dessa vanliga grosshandelsprisindextal om
fatta bara ett litet antal varor. Det finns val a priori nappeligen nagot annat
·skal till att man just bestamt sig far dessa varor an att det visat sig lattast
att fa noteringar just pa demo Det finns en mangd industrivaror, som ieke
aro av den standardiserade kvalitet, att det far deras vidkommande ar latt
·att fa prisnoteringar oeh att konstatera prisforandringar, oeh man har darfor
mast utelamna demo Nu lar det farhalla sig sa, att just pa dessa varor, som
det varit svart att fa noteringar pa, ha priserna varit relativt stabila. Genom
valet av varor, vilket fran barjan naturligtvis har varit forutsattningslast, har
man alltsa av en handelse rakat fa med huvudsakligen de v'aruslag, som fal
lit mest i pris, rnedan en rnangd andra varor, som ieke fallit i pris, fatt sta
utanfar. Jag har inledningsvis velat papeka detta, darfar att det kan tankas,
att prisfallet ieke varit sa valdsamt, som det ser uta Det kan alltsa handa,
att det ar vilseledande, om man sager, att vi de sista 4 a 5 aren ha gatt
halva vagen fran det pris1age, vi hade 1924, till det prislage, vi hade 1913.
Man franser ju da bI. a., att detaljpriserna icke alls ha fallit pa samma satt.
Emellertid ar det tydligt, att oavsett detta kan man far narvarande tala om
ett betydande prisfall for vissa varugntpper, och den fraga, som darfar, fore
faller det mig, for narvarande har den storsta aktualiteten, ar denna: Varpa
beror .detta sedan nagra ar fortgaende prisfall pa ramaterial oeh jordbruks
produkter, vilket har accentuerats ytterligare under d€ sista 6 a 8 manaderna?

Vid besvarandet av denna fraga barjade inledaren med att avfarda sasom
irrelevanta tvenne omstandigheter, namligen dels guldbristen, dels bankrutten
av .den monopolistiska politik, som for vissa varors vidkommande asyftat att
uppehalla deras pris genom produktionsinskrankning oeh lagring. Jag maste
far min del bekanna, att ehuru jag icke har t1agon bestamd uppfattning i
fragan, ar jag dock bajd att tro, att bada dessa omstandigheter ha spelat en
ganska stor roll jamte det konjunkturomslag av mera vanlig karaktar, som vi
nu fatt bevittna. Enligt min uppfattning ha samtliga dessa tre olnstandig
heter samverkat till vad som skett' det sista halvaret.

Vad farst betraffar fragan om guldbristen, berardes densamma redan av
dr Koek, som uttalade samma mening som jag hyser, namligen att inledaren
i hog grad negligerade denna faktors betydelse. Ilan sade, att man far 10v
30tt visa, pa vad satt guldbristen kan valla ett prisfall, oeh nagon sadan analys
kande han icke till. Nu kanner jag inledaren sasom en utomordentligt belast
man pa detta omrade, 6ch darfor farvanade mig detta hans uttalande mycket.
Jag kanner till ett stort antal sadana analyser, men inledaren menade kanske,
.att de aro otillfredsstallande. Jag skulle som min asikt vilja framhalla den
mycket enkla oeh ortodoxa tankegangen, som jag tror ar ganska allmant
accepterad, namligen att nar en del centralbanker vilja oka sina guldkassor
mer an guldproduktionen tillater, sa komma alIa centralbanker att halla ett
hagre diskonto an de annars skulle ha behavt gara eller komma att pa annat
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satt infara en mera restriktiv kreditpolitik an de eljest skulle ha gjort., Pa
sa satt uppnas en minskning av kreditvolymen, vilket medfar en tendens till
prisfall. Tag t. ex. Banque de France. Den har dragit till sig en valdig
massa guld under de sista tva aren, vasentligen darfar att bankens chef in
tagit samma standpunkt till guldets betydelse som den franske bonden i
gemen. Denna on1standighet, att Banque de~ France varit sa angelagen att
<iraga till sig guld, kan 1 icke ha varit utan betydelse far den kreditpolitik,
som banken har fart, en kreditpolitik, som gatt ut visserligen pa bibehaJlan
<let av ett ganska lagt diskonto men san1tidigt pa att genom allehanda andra
restriktioner farhindra placering av franskt kapitali utlandet. Darmed har
man elnellertid dragit till Paris en hel del guld och har framkallat en kansla
.av stram penningmarknad i utlandet, vilken framtvingat en mera restriktiv kredit
politik exempelvis i England, dar just den stora minskningen av kortfrist.igt
franskt kapital under de sista 18 manaderna varit en bidragande orsak till
:svagheten i Londons penningmarknad. Jag kan darfar far min del icke se
annat an att' bade den franska ocb den engelska kreditpolitiken i mycket hag
.grad paverkats av Banque de France's guldhunger. Hade emellertid Farenta
Staterna velat skicka ut en del av sitt averfl.adiga guld, kunde :Frankrike f&tt
~sitt guld utan att Bank of England behavt fara en sa restriktiv politik.

Nu farefaIl det mig, som om inledaren anda hade den uppfattningen,
:att en mera liberal kreditpolitik under en langre period kommer att haja pri
serna relativt till vad de i annat fall skuIle vara. Dari ligger val dock ett
··erkannande utav, att prisnivan skulle falla mindre, om man i de olika lan
·derna fart en mindre restriktiv kreditpolitik an man har gjort.

Inledaren farklarade vidare, att den monopolistiska politiken i fraga om
'vissa ravaror; exempelvis vete, kaffe o. s. v., kan farklara prisfallet far dessa
varor men daremot icke en mera allmali tendens till prisfalL Nu ar jag som
sagt i nagon man skeptisk till huruvida det ar riktigt att tala om ett allmant
prisfall, men alldeles oavsett detta maste jag bekanna, att jag hyser en kattersk
uppfattning pa denna punkt. Vad det har galler ar ju prisutvecklingen under
-en mycket kort tid, bara 9 manader, och jag kan icke inse, varfar icke ett
betydande prisfall pa vissa viktigare favaror skall kunna aga rum pa sadant satt,
.att ett vanligt prisindextal faller.. Det ortodoxa resonemang, som brukar an
faras, nar man bestrider denna sak, ar ju det, att om vissa varor falla i pris,
'medan kapkraften ar ofarandrad, sa far folk mera pengar aver att kapa andra
'varor, och' da komma dessa andra varor att stiga i prise Detta resonemang
.ar sakert riktigt, nar det ga11er farandringar, som icke rubba jamvikten i det
··ekonomiska livet, men jag kan icke forsta, att det skulle vara riktigt, nar det
;galler sadana farandringar, som i hagsta grad stara denna jamvikt. Om vete,
bomull, uIl, kaffe och ana majliga varor ramla ned i pris, sa kan detta skapa
·ett sadant osakerhetstillstand, att' en mangd manniskor, som kanske fa litet
pengar disponibla darigenom, 'att dessa varor blivit billigare, icke aro bajda
for att i stallet kapa mera andra varor. Den kapkraft, som finns, kommer
faljaktligen att anvandas nagot mindre, vilket med andra ord vill saga, att
iman far en mindre omloppshastighet hos sedlar och »deposits» . Jag kan
icke inse, varfar icke under sadana omstandigheter prisfallet pa dessa varor
'Skulle kunna aga rum utan att medfara prisstegring pa annat hall. I en
situation, dar sjalva stamningen svanger, ar just en sadan' farandring av be
talningsmedlens omloppshastighet i hagsta grad naturlig, och da kommer pris
{allet pa dessa varor icke att uppvagasav nagon prisstegring pa andra. varor.
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Om man fragar den praktiske affarsmannen, sam ar oanfaktad av penning
teoriens mysterier, am det forefaller honom naturligt, att ett prisfall pa en
massa ravaror skulle leda till prisstegring pa fardigfabrikat, tror jag han kom
mer att svara, att vanligt sunt fonuft sager honom, att det finns ingen som
heIst anledning hartill. Jag tror for min del, att det sunda fornuftet i detta
fall for en gangs skull pekar i ratt riktning i en nationalekonomisk fraga.

Nar inledaren sedan overgick till att ange sina egna forklaringsgrunder
till prisfallet, namnde han i forsta hand rationaliseringen. Det forefoll, som
am han i start sett byggde upp sitt resonemang pa den tanke, som pro
fessor Davidson forst har framfort, namligen att om man producerar billigare,.
ar det nat:urligt, att varorna falla i pris. Prisnivan pa produktionsfaktorerna
haIler sig konstant, men varupriserna falla i ungefar lika stor omfattning som
effektiviteten stiger. Om man i en sadan situation forhindrar detta prisfall,.
bedriver man i sjalva verket en inflationistisk politik. Det forefoIl nu, sam
om inledaren menade, att den tamligen konstanta prisniva, som man haft i
Forenta Staterna intill slutet av 1929, har inneburit inflation, darfor att man
har haJlit priserna konstanta under en period av okad effektivitet.

Jag skulle for min del vilja saga, att naturligtvis ar det teoretiskt maj
ligt, att ett sadant farhallande kan intrada, men jag maste ·liksom kommerse- .
radet Enstrom fraga mig:. Har verkligen de sista 6-9 manadernas prisfall
den karaktar, att man har anledning antaga, att det framkallats av rationali
seringen? Jag kan for mi~ del ieke forsta annat an att vi haft ett start pris
fall just pa de varor, sam ieke blivit rationaliserade, oeh att det ar just pris
faBet pa dessa varor, sam framkallat krisen. Om vi fatt ett prisfall i pro
portion till rationaliseringen, skulle vi icke haft nagon kris pa grund av pris
fallet.

Nar inledaren for att ytterligare styrka sitt resonemang am rationali
seringen sasom en prisnivasankande faktor tillade, att rationaliseringen sanker
prisnivan pa sadant satt, att man behover milldrf. betalningsmedel, da maste
jag bekanna, att jag blev en snlula overraskad. Det ar ju ett uttalande, sam
fullkomligt strider emot vad som anses vara den erkanda .uppfattningen, utan
att inledaren narmare motiverade detta sitt pastaende.. Jag skulle vara honom
Inycket tacksam for en liten smula nlotivering, varfor rationaliseringen. skulle
sanka prisnivan pa sadant satt, att man behover mindre betalningsmedel.

Jag skall ieke upptaga tiden med att narmare ga in pa forhallandena i
Amerika utan bara som en sammanfattning saga, att det forefaller mig, sam
om den guldbrist eller den onskan att oka guldkassorna, som man haft i
Frankrike oeh Tyskland, till en del forklarar den restriktiva kreditpolitik, sam
vanligen genom andra medel an hogt diskonto forts under de 4 it 5 sista
aren, oeh darmed oeksa, att priskurvan tenderat nedat. Vidare anser jhg den
s. k. overproduktionen pa vissa ravarumarknader ha utgjort en bidragande
orsak till sarskilt det prisfall, som vi haft under de sista nio manaderna, men
att detta senare prisfall ocksa beror pa en tredje omstandighet, namligen ett
konjunkturomslag synbarligen av ungefar samma slag, som man hade fore
kriget.

Om man fragar vad sam i denna situation bar goras, sa kan jag fran
denna. utgangspunkt icke komma till nagot mera intressant an det gamla van
liga receptet, namligen att am man under de 4 it 5 sista aren fort en alltfor
restriktiv kreditpolitik, far man nu loy att forsoka fora en mindre restriktiv
kreditpolitik' oeh verka mera stimulerande pa naringslivet. Detta blir alldeles
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sarskilt viktigt, om man haft ett konjunkturomslag, varigenom den speeiella
lagkonjunkturpsykosen spritt sig, sa att man tycker det ar bast att vanta med
att kopa. Man maste bryta denna psykos. Jag kan icke se, att man fran
inledarens egna utgangspunkter, namligen att lnan skall halla en stabil pro
duktionsokning, kan komma till nagon annan slutsats an just den, att nar
man har en sadan psykos, som tenderar att, halla produktionen nere, skall
man stimulera produktionen. Detta ville emellertid inledaren icke acceptera.
Tvartom var han den ivrigaste forkampen for att det ar oerhort farligt att
stinlulera produktionen. Hans resonemang forefoll mig onodigt djupsinnigt
pa denna punkt.

Nar kommerseradet Enstrom' vill forespa ett prisfall for ett stort antal
ar fran1at, ett nytt 188a-tal, oeh vill gara detta pa grundval av ett resone
mang, dar icke nagon av de faktorer, som inledaren har berort, forekommer,
utan pa grundval av rent matematisk analys av vissa kurvors utveekling oeh
sedan baserar resonemanget pa klimatiska v3xlingar oeh forandringarna i
jordbrukets skordeutfall, sa maste jag bekanna, att jag for min del sUiller mig
lika skeptisk till detta hans resonemang, som kommerseradet Enstrom stallde
sig till inledarens. Kan det verkligen vara mojligt att pasta, att prisutveek
lingen under varldskriget berodde pa kliluatiska vaxlingar, att den inflation,
som vi hade under varldskriget, hade myeket litet att gora med' staternas
finansiering av kriget, utan i stort sett endast berodde pa skordeutfallets vax-
,lingar? Kan det verkligen vara mojligt att pasta, nar man sett, hur den val
diga okningen av betalningsmedlen under kriget skapade en hog prisniva, att

.om varldens eentralbanker under de sista tio aren kommit overens om att
oka mangden betalningsmedel med 2 5 eIler 5a %, skulle detta ieke ha in
verkat pa prisnivan? Priserna skulle ju folja den en gang for alIa forutbe
stamda kurvan.

Kommerseradet Enstrom namnde, att han tyekte det var synd om riks
banksehefen, om denne pa grundval av sadant material, som inledaren fram
lade, skulle fatta nagot beslut rarande penningpolitiken oeh forandringarna
.av diskonto~ etc. Jag maste saga, att jag for min del tyeker det skulle vara
annu mera synd om honom, ifall han skulle aeeeptera kommerseradet En

,stroins uppfattning. Om det tillates mig att gara' en sidoanmarkning, sa vill
.jag ge uttryck at min forvaning over att en man, som i sa hog grad ar en
handlingens man som kommerseradet Enstrom, kan forfakta en uppfattning
'sam denna, vilken professor Cassel vid Arosmassan far nagra ar sedan med
ratta beteeknade' som den mest omoraliska oeh negativa av alla uppfattningar,
som man kan ta:Qka sig. Det yore synd om den uppfattningen .skulle sprida
,sig, att vad an riksbanken gor, sa bEr resultatet anda detsamma. Denna
tankegang innebar ju egentligen, att vi borde avskaffa riksbanksehefen.

Jur. dr G. Prawitz: Det ar nagra saker, som ha forbryllat mig
en smula, nar jag i tidningarna har last om den kris, som gatt fram
aver varlden med barjan i hostas. Tyvarr har jag ieke haft tid att gora
nagra mera djupgaende studier, oeh jag maste darfor inskranka mig till att
stalla nagra fragor till dem, som haft tillfalle att studera dessa saker, i hopp
om att jag har skall kunna fa svar pa demo .

Den forsta fragan galler, vad det egentligen ar for samband mellan den
barskris, med vilken det hela for den oinitierade iakttagaren barjade, oeh
den deflation oeh produktionsminskning, som numera har intratt. Man kan
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ju fraga sig, hur den borskris, som borjade i Amerika oeh sedan spred sig
till atskilliga andra Hinder kunnat medfara, att produktionen skulle taga ett
sadant sprang nedat, oeh vad det ar, som medfart, att denna borskris kunnat
astadkomma ett prisfall pa ravaror oeh aven i viss man pa fardigfabrikat.
Jag tanker mig exempelvis, att jag skulle barja en kraftig spekulation i tul
paner eller frimarken, sa att priserna skulle drivas upp till svindlande be
lopp. Till slut skulle kanske bubblan sprieka oeh det bli en kris pa denna
marknad. Denna kris skulle emellertid ieke rubba yare sig produktionen
eller prisnivan i avrigt Jag tyeker emellertid ieke, att skillnaden pa detta
och en vardepappersspekulation ar sa stor. Ett faretags avkastning bestams
dock ieke av det Yarde, som barsen satter pa dess aktier oeh obligationer,
utan det bestalns av andra faktorer. Det ar majligt, att jag misstager i
detta fall, men farhaller det sig sa, sa skulle ju barsen kunna driva upp
vardepapperskurserna ganska hogt, ehuru avkastningen forblev densamma,
oeh till slut skulle spanningen mellan kapitalvarde oeh ranteavkastning bli
alltfar stor oeh bubblan skulle sprieka. Det skulle bli en kris, men pro-:
duktionen skulle kunna fortsatta oberard av det hela.

Hur sammanhanger nu denna sak med det krav pa kapital, som fran
barsens sida uppstalles i sammanhang med en sadan spekulation? D,et har
ju sagts, att vardepappersspekulation ieke egentligen staller nagra krav pa
kapital, oeh det ar klart, att om en person lanar pengar i en bank far att
kopa vardepapper av en annan person, som far pengarna, oeh den sist
namnde later pengarna sta kvar i banken, sa har intet kapital tagits i an
sprak, lat vara att under sjalva transaktionen en viss penningmangd er
fordrats. Nar det forekommer en myeket stor omsattning pa vardepapper,
maste ju kassahallningen okas. Under sadana farhallanden borde det vara
tillraekligt, att eentralbanken stallde ett eheektillgodohavande. till forfogande,
som de ovriga bankerna kunde anvanda till underlag far ett matande av
anspraken pa kassatillgodohavande vid fondbarsspekulationen, oeh nar speku
Iationen tog slut, kunde detta eheektillgodohavande dragas in igen till een
tralbanken. Om detta nu skulle vara riktigt, kan man ju fraga sig: Varfar
skall da denna ansvallning av borsianen, som ju dock bara innebar en ak
ning av de kassor, som borsspekulationen behover, behava motas med kre
ditrestriktioner? Varfar kan man ieke lata kassahallningen svalla ut oeh
lata borsspekulationen knaekas pa sin egen osundhet? I sa fall skulle ju
prisnivan kunna hallas konstant, vilket ju ieke ar mojligt, om man vidtar
kreditrestriktioner.

Fran nu angivna forutsattningar kOlnmer man till slutsaten, att nar ban
kerna farsokte knaeka den amerikanska fondborsspekulationen genom kredit
restriktioner, sa kom detta att paverka prisnivan. Det sk~lle alltsa vara detta
felaktiga remedium, ·som medfort tryeket pa prisnivan oeh darmed tryeket pa
produktionsvolymen oeh som givit anledning till den industriella krisen oeh
aven krisen pa jordbrukets omrade.

Jag maste erkanna, att jag ieke tankt igenonl detta tillraekligt far att
kunna framtrada med nagra ansprak, oeh jag ber darfor, so~ sagt, att fa
mitt inlagg betraktat som en fraga till dem, som sysslat med dessa sporsmal
mer an jag.

Direktor Albin Johansson: Ar clet inte sa, att den rationalisering,
sam ar av teknisk .natur - oeh 'salunda ej enbart bestar i att sla ihop
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smarre faretag till starre enheter - till en barjan snarast skapar nya ar
betstillfallen oeh darmed oeksa okar kapkraften? Om man exempelvis skall
farandra en skomakeriverkstad till en modern skofabrik, erfordras ju nya ma
skinet oeh far tillverkning av dessa behaves arbetskraft. Under det far
andringen pagar lasgar man ingen arbetskraft utan skapar tvartom fier ar-·
betstillfallen. Den omstandigheten, att man maste halla en stab av ratio
naliseringsarbetare, forefaller mig bora medverka till att man sa att saga
skapar battre konjunkturer, atminstone i borjan aV den period, under vilken.
rationaliseringen genomfores.

Professor E. Heckscher: Som redan anrnarkts av flera talare, ha vi
har fatt upp mycket stora oeh viktiga fragor, oeh vi ha omojligen tillfalle
att ga till botten med dem allesammans. I sjalva verket har diskussionen
efter dr Akermans inledningsanforande visat, att det foreligger en viss svag-·
het i hela di-skussionsformen, darfar att man maste taga standpunkt till en
hel del problem, som man ieke bor bebandla pa rak arm, utan att ha tankt.
igenom clem pa forhand. Jag skulle emellertid vilja forsoka saga nagot om
hur det ligger till, vad vi veta oeb ieke veta.

Till kommerseradet Enstrom skulle jag da vilja saga, att om man skall
spa, skall man katalogisera sina spadomar, for att sedan se, om de sla in..
Det ar klart, att de ibland sla in, men sla de alltid in? Eller sla de in
sa ofta att man kan antaga, att man utgatt fran riktiga forutsattningar?

For min del ar jag myeket skeptisk mot mojligheten att komma med
de forklaringar som kommerseradet Enstrom lamnat. Professor Ohlin har
redan berort den saken, oeb vad han sade forefaller mig ganska avgorande.
Jag skall endast ett ogonbliek stanna vid fragan om spannmalen. Kom
merseradet Enstrom sade, att det ar de stora spannmalsskordarna, som med-·
fora prisfall, vilket i sin tur medfor, att ana andra priser falIa; han uttryckte'
sig sa, att prisfall pa spannmal icke kan undga att paverka hela prisnivan.
Varfor kan det icke gora det? Med prisnivan mena vi olika varors yarde'
uttryekta i en annan varas varde, namligen. pengarna' Det ar alltsa tva led i
jamforelsen, som det ju alltid maste vara. Varfor ar det da nodvandigt, att.
da det ena ledet andras, forhallandet mellan de tva leden ocksa n1aste·
andras? Varfor kunna de icke andras samtidigt at samma hall?

Samtidigt maste jag erkanna, att det motargument, som anfordes avo
professor Ohlin efter professor Cassel, forefaller mig vara ovanligt forfelat ..
Kan det vara ett argument emot en viss standpunkt, att riksbanksehefen da.
skulle vara overflodig? Att beklaga sig over bristen pa moral i kornmerse-·
radet Enstrams standpunkt ligger det lika myeket mening i som att beklaga
sig over motsvarande brist i standpunkten, att solflaekarna icke paverkas avo
moraliska fakta. Savitt jag forstar, saknas varje bevis far riktigheten av
kommerseradet Enstroms standpunkt, men om ett sadant bevis kunde fore-·
bringas, bade man bara att onska moralen en god dag pa det omradet.

Da professor Erisman 'ville gora gallande, att den arnerikanska penning
politiken narmast vore en parodi, sa vill jag paminna honom om att, savitt.
jag ieke alldeles missminner mig, han forut upprepade ganger med star em
fas forklarat, att nu for tiden inga konjunkturforandringar behavas, darfor att
den amerikanska penningpolitiken har lost problemet oeh saken darmed ar
klar. - For min del har jag aldrig trott pa detta; oeh jag kan i det
faBet aberopa den person, som kanske gjort mest for .att klargora de sam-
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manhang pa vilka den .amerikanska penningpolitiken har byggt, namligen
professor Knut Wieksell; han har alltid sagt, att det finns andra faktorer att
rakna med. Han gay oeksa vissa bidrag hartill, som jag medger ieke fore
falla mig sarskilt sannolika, men som hade det vardet, att de sokte en for
klaring ·oeksa bakom penningvasendet.

Vi kunna varken konstatera, att vi ha solfHiekarna som orsak till kon
junkturvaxlingarna, eller konstatera, att vi med penningpolitiken funnit los
ningen av konjunkturvaxlingarna. Det ar tva negativa resultat, som jag tror
det ar skal att halla fast vid, om man ieke vill komma pa villospar. Dar
med menar jag icke, att man ieke en gang. skall kunna konlma till en sadan
losning av problemet, att man tar i betraktande bade' de underliggande for
andringarna oeh de forandringar, som sjalva penningpolitiken betingar; men
vi ha: annu ieke hunnit sa langt.

Detta for mig over till fragan om den politik, vi bora fora, oeh jag
maste da yanda mig till dr Akerman oeh saga, att det var en punkt i hans
foredrag som jag absolut ieke kunde forsta. Han framholl svagheterna i
penningpolitiken och ansag det till en borjan omojligt att med diskontots
hjalp reglera konjunkturvaxlingarna; men sedan ville han ha en reglering av
det .hela efter produktionsvolymen. Jag upptackte emellertid ingen antydan
om de medel, som han ville anvanda for att pa detta satt lata det eko
nomiska livet anpassa sig efter konjunkturvaxlingarna. Vi diskutera ju nn
prisnivan och rantepolitiken, och vart problem ar darfor: Ar rantepolitiken
det enda medel som finns, eller finns det nagot annat medel?

Dr Akerman framholl darvid, att ej blott diskontopolitiken utan oeksa
den politik som han kallade for kreditransonering yore forfelade, den senare
darfor att en centralbank icke kan se efter vart krediten tar vagen. Kre
diten flyter over till det omrade, dar efterfragan ar storst, vad an central
banken gor. Detta ar just den kritik, som jag forde mot forsoket ar 19 I 8
att astadkomma en' kreditransonering, och jag tror liksom han, att· den fort
farande haIler streck. Men man far icke forvaxla detta med mojligheten att
begransa den totala kreditvolymen med andra medel an diskontot. Det ar
en helt annan fraga. Man kan namligen helt enkelt vagra folk att fa kre
dit, darfor att man icke vill tillata totalkredit utover en viss ·storlek. Jag
forestallde mig verkligen, att det var just det som den amerikanska penning
politiken var inriktad pa, oeh alldeles oavsett dess svagheter ar en sadan
politik utforbar, varlned ej skall vara sagt att den ar lyckad. Den har auto
kratiens alIa fel och fortjanster. I handerna pa en upplyst despot blir den
utmarkt, i handerna pa en despot; som icke ar upplyst fungerar den mycket
samre an nagot annat system.

Om han nu icke vill despotism och ej anser att man kan astadkomma na
got med. diskontots hjalp, var soker dr Akerman da medel for. sin reglering
efter produktionsvolymen?

Emellertid sade han vidare, att om man uteslutande foljer prisnivan,
far man i verkligheten storre prisvariationer an om man icke forsokt halla
den konstant. Det ligger nagot i denna paradox. Den vidskepelse varmed
man betraktat prisnivan har varit mycket farlig. Prisnivan ar en abstraktion
fran en mangd olika faktorer, och man maste ga bakom den for att se pa
dessa faktorer. Jag tror, att professor Davidson har alldeles ratt i att man
skall ha en fallande prisniva under vissa forhallanden oeh en stigande pris
niva under andra forhallanden, for ~tt fa vad vi i brist pa battre bruka
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kaIla jamvikt. Vi ha att undersaka dessa sammanhang vidare far att lara
oss beharska demo

Slutligen en mer begransad fraga. Det ar kanske anskvart, att, m,an
ieke betraktar penningpolitiken i ett enskilt land sasom absolut bunden av
guldmyntfoten. Guldmyntfoten har ju en tolerans, en marginal, inom vilken
man kan taja eIler strama at bandet. Den 'bar behandlas sa, att nar utveck
lingen tenderar att rubba jamvikten i en viss riktning, skall det elastiska
bandet komma till anvandning darhan, att man faljer med sa litet som
mojligt. Detta betyder med andra ord, att man i det fareliggande faBet, da
vi ha en tendens till lagkonjunktur, skall lata de utHindska vaxelkurserna
stiga, sa att man ieke foljer med Hingre i lagkonjunkturen an man behaver.
Jag undrar, om ieke nagot mera skulle kunna garas i den vagen an som ar
gjort. Visserligen yet jag pa farhand riksbanksehefens svar pa den fragan
men kan ieke tro pa att riksbankens politik ar ineffektiv; forr eller senare
maste privatbankerna folja med pa den politik, som riksbanken for, darfar
att de helt enkelt ieke kunna fortsatta med en annan politik, om riksbanken
tillraekligt lJ)almedvetet opererar i en annan riktning~ Jag undrar, om det
ieke vore att tanka pa att forsoka fa upp vaxelkurserna nagot, far att dar
med mota den lagkonjunktur, som kan komma till Sverige. Vi ha hittills
haft oandligt liten kanning av den, men darfor ar det ju oeksa skal att se
till att vi· ieke heller fa mer. Om det ar sa, att Frankrike oeh Sverige aro
de enda lander, som ieke ha lagkonjunktur, lat oss da forsoka forbli i den'
formanliga situationen oeh ieke onodigtvis draga pa oss det som de andra
landerna fatt. '

Kommerseradet Enstrom: Jag vill endast tillagga, att det faller av sig
sjalvt, att jag ieke anser naturfaktorn ensam utslagsgivande, ty de andra fak
torer, som· man har har talat om, spela naturligtvis oeksa en roll. Da
emellertid endast penningpolitiska faktorer diskuterats oeh man darvid icke
kunnat komma till nagot slutligt resultat" har jag, tillatit lnig att papeka, att
det finns en faktor till, namligen naturfaktorn. Det maste givetvis finnas
storie sannolikhet att komma fram till ett resultat, om man aven tar hansyn
till den. For min del tror jag som sagt, att den spelar en storre roll an
man i allmanhet tror. I varje fall bor man taga den med oeh se vad det
kan leda till. Jag tror, att den' ar sa pass stark, att den. ,i vissa lagen ger
impulser, som satta andra krafter i rorelse. Den gor ieke alIt, men i vissa
lagen ar den dock den dominerande faktorn, oeh ett sadant lage tror jag,
att vi ha just nUt

Professor Ohlin: Professor Heckscher missforstod nog min avslutande
anmarkning, men jag skall ieke uppehalla mig vid 'den saken. Jag vill i stallet
ett ogonbliek uppehaJla mig vid den fraga, som professor Heckseher berorde
i slutet av sitt inlagg, namligen att man bor i nagon man utnyttja guldmynt
fotens elastieitet for att gora en internationell lagkanjunktur mindre markbar
i det, egna landet. Det ar givetvis en fraga av synnerligen star praktisk be
tydelse. Prof. Heekseher rekommenderade att man late de utlandska vaxel
kurserna stiga. Nu farh~Uler det sig emellertid sa, att, vara valutareserver for
narvarande vaxa mycket starkt oeh ha natt upp till rekordartade siffror, oeh
det ar under sadana forhallanden tydligt, att man ieke kan vanta, att vaxel
kurserna skala stiga av sig sjalva. Riksbanken maste satta en hogre kurs pa
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de valutor, sam den i varje fall maste taga, oeh detta komlner att medfora,
att den maste kopa mera an vad den skulle behava gara, am den satte lagre
kurser. Infar den redan befintliga rekordartade valutareserven maste man
givetvis fraga sig, hur langt en sadan ~olitik skall kunna drivas. Man kan
ju myeket Hitt komn1a i den situationen, att farradet av utUindska valutor
blir starre an hela sedelstoeken. Jag tror, att nlan har kommer in pa pro
blem, som aro lika praktiskt viktiga som de aro svarlasta, oeh jag far min
del skulle nog vara myeket taeksam, am professor Heekseher vid nagot till
falle ville fardjup'a saken, ty jag n1aste bekanna, att jag tillsvidare tvivlar pa
fardelarna av hagre utHindska vaxelkurser med det resultatet att valutareserven
stiger, oeh finner det riaturligare att riksbanken genom en liberal kreditpolitik
saker minska valutareserven oeh aka den monetara kapkraften i landet, vari
genom lagkonjunkturen temporart skulle motverkas.

Professor Brismari: Jag skall endast be att med nagra ord fa berara
ett par sparsmal, som har blivit framsUillda.

Dr Prawitz framsUiIlde ju nagra fragor om borsspekulationel~s inflytande.
Han ansag far sin del, att den ieke borde ha haft ett sa stort inflytande.
Jag tror ieke heller, att den haft det, ty det verkliga forhallandet har saker
ligen varit, att nedgangen borjade tidigare. Man maste ju tanka pa, att det
reella konjunkturomslaget intraffar myeket tidigare an det synbara, darfar att
det verkliga konjunkturomslaget intraffar vid den tidpunkt, da orderna borja
minskas. Ar 1920 kom konjunkturolnslaget i mars, men ut~it syntes ingen
ting, darfar att lnan hade order far 6 a 8 manader frarnat. Nagot liknande
intraffade sakerligen farra aret oeh utloste i sin tur borskrisen. Om det alltsa
ieke hade farelegat nagot annat an sjalva barsspekulationen, tror jag dr Pra
witz har ratt i, att den ieke borde ha betytt sa myeket.

Direktor Johansson gjorde en fraga om rationaliseringen. Det ar natur
ligtvis alldeles riktigt, att om rationaliseringen skulle utlasa en myeket stark
okning av det fasta realkapitalet, blir det oeksa en rnyeket stor kapitalefter
fragan. Hajas ieke rantorna i ett sadant lage, kommer man Hi en tendens
i inflationistisk riktning. Jag undrar emellertid, am det verkligen forha11er
sig sa, att rationaliseringsproeessen som sadan har medfort en sa ~tark in
vestering oeh framfor alIt om den kommit sa plotsligt, att alIa vilja gara ny
investeringar pa en gang. Snarare har val detta kommit sa smaningom oeh
fordelats over en langre period. For min del ar jag, tveksam, am detta i
praktiken kan ha inverkat sa myeket pa den kreditefterfragan, som uppstod
i Forenta Staterna, men det ar naturligtvis fullt majligt.

Direktor A. Johansson: Vad jag ville frarnhalla med mitt forra inHigg
var endast, att ratiqnaliseringen kunde ha bidragit till att forst halla priserna
uppe for att sedan medverka till ett prisfall.

Professor Heckscher: Jag skulle for min del vilja utfasta ett pris till
den, som talar am vad rationaliseringenbetyder. Vi behova verkligen en
definition, ty det har nu bara blivit en [ras. Dr .Akermans definition var en
helt annan an den vi forut hart. Ordet har i sjalva verket blivit en galoseh,
som passar vilken fat sam heIst.

Med anledning av dr Prawitz' anforande vill jag saga, att hans inlagg
pa ett lyekligt satt visade, hur pass orinllig tankegangen blir, am man lik-
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sUiller en borskris pa industriella vardepapper med en kris i tulpaner eller
frimarken. En kris i tUlpaner eller frimarken har icke det minsta att gora
med produktionen, men en kris 'pa industriella vardepapper har samband
med hela naringslivet. Det ar darfor mycket osannolikt, att yare sig hog
konjunkturen elIer krisen pa fondbarsen kan ha Himnat naringslivet oberart,
vilket en kris i tulpaner elIer frimarken mycket val kan gora. Om det blir
prisstegring pa industriella vardepapper, verkar det vanligen till okad efter
fragan pa kapitalinvesteringar i industrien. Man utvidgar industrien, nar man
ser, att industripapperen aro eftersokta. Det ar elnellertid ett myeket inveeklat
salnmanhang, oeh jag vill ieke saga, att det aHtid verkar just pa det sattet,
utan bara att det verkar.

Till sist vill jag saga till professor Ohlin, att jag trodde, att han oeh
jag voro eniga om att rantefoten spelar en roll. Ifall var rantepolitik ieke
andras, kunna vi ieke paverka de utlandska vaxelkurserna, men vad jag TIle
nade vaT, att vi skullc driva en sadan rantepolitik, SOIll hajer de utlandska
vaxelkurserna. Det ar den saken, som ar vart problenl. Jag rnedger, att
det verkar langsamt, kanske ieke omedelbart. Att vi skulle forsoka haJla de
utlandska vaxelkurserna uppe utan att andra var penningpolitik, har daremot
ieke fallit mig in.

Redaktor A. Lindberger: Jag anlnar ieke anmala mig sam sokande till
det pris, som professor Heekseher ville utfasta, men nar fragan anda k~rnmit

upp, vill jag saga, att enligt min uppfattning ar rationaliseringen namnet pa
en hel serie sinsemellan myeket olika oeh olika verkande atgarder, som fore
tagsamheten anvander uteslutande i defensivt syfte emot de soeiala foreteelser,
som ha satt in sarskilt efter kriget. Det har farefaHit mig, som om rationa
liseringens upprinning ieke blott i Sverige utan i hela varlden var attatimmars
dagen oeh det forandrade politiska lage, som har gjort det mojligt for industri
arbetarna att i nagon man realisera sina krav oeh onskemal i fraga om arbets
villkoren. Arbetarna ha. fatt detta medel genom den allmanna rastratten,
som· givit dem rnajlighet att skapa olika former av arbetslashetspolitik, vilket
fran foretagsamhetens synpunkt ar atminstone ett slags begynnande arbets
monopoI. I clenna situation har det for foretagen blivit ett problem, hur de
far att kunna uppehalla resp. aka faretagsvinsten skola kunna frigara sig sa
langt som majligt fran behovet av den levande arbetskraften, som ju kan
stalla till lanerarelser, strejka o. s. v., oeh ersatta denna med de stadse villiga
maskinerna, som, sedan de val blivit betalda, ieke fordra mera an de regel
bundna 10 % avskrivning.

Det har farefaHit mig, att al1a de atgarder, som faretagen tillgripa far
att skydda oeh kompensera sig far de akade bardor, som anvandandet av
den levande arbetskraften tillfogar denl, ha sammanfattats' i det en smula
inadekvata ordet »rationali~ering».

Doktor Akerman: Jag skall ieke taga upp nagra detaljer utan skall
inskranka mig till att saka' parera de viktigaste stotar, som har ha riktats
mot min framstallning, oeh som ha vant sig emot hela mitt satt att betrakta
dessa problem.

Professor Ohlin ifragasatte, om man verkligen kunde vara saker pa att
det farefinnes ett allmant prisfall. Jag yill svara, att aUt tyder pa att pris
fallet annu ie~e ar slut. Det intraffar oavbrutet nya prisfall. Farra veekan
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fall priset pa koppar med 22 %, oeh detta tyder pa att en hel del varor
annu sta kvar i ett for hagt prislage oeh att hela prisnivan oavbrutet haIler
pa att glida utfar. Jag tror darfar, att nlan snarare under- an averskattar
prisfallets storlek oeh orllfattning.

Professor Brisman staUde sig skeptisk till huruvida Federal Reserve
bankerna verkligen vid nagot tillfalle sakt tilHimpa prisnivans stabilisering
som prineip, oeh han motiverade detta med utveeklingen under de tva sista
aren. Jag sokte dock i mitt inledningsforedrag framhalla, att utveeklingen
under 1928 oeh 1929 varit fullstandigt bunden vid vad som skedde ar 1927.
Ar 1927 var med andra ord det ar, da myeket av utveeklingen forutbe
stamdes. Jag tror ieke, att man kan farklara infl.ationen under 1928, oeh
1929, om man ieke gar tillbaka till' stallningen 1927, da man medvetet giek
in for en inflationistisk politik. Jag sokte oeksa framhalla, att penning
politiken ieke har Iika stark farmaga att gara sig gallande vid olika tid
punkter. Omedelbart efter ett prisfall finns det inga mojligheter hartill. Dar
emot finns det vissa majIigheter vid barjan av en uppgangsperiod oeh da
hagkonjunkturen kommit en bit pa vag, men vid avriga tillfallen kan ieke
penningpolitiken gora sin vilja gallande pa samma satt.

I fraga om borskrisen framhall doktor Prawitz, att den borde kunna
betraktas sasom nagot alldeles for sig. Det var bara en bubbla, som spruekit.
Professor Brisman har i sitt anfarande sta11t in borskrisen i hela samman
hanget, oeh jag ser for min del saken pa samma satt.

Jag kommer sa over till fragan om rationaliseringen. Liksom professor
Heekseher har jag reagerat mot denna term; man far latt den uppfattningen,
att det skulle vara nagot alldeles nytt, men det ar det ieke. Nagon nyhet
innebar det i alIa fall. Satter man den nuvarande tekniken i motsats till
krigsarens, finner man, att under kriget gallde det att produeera myeket till
vad pris som heIst, men att det under de sista tio aren gallt att produeera
sa billigt sam mojIigt med bibehallen kvalitet. Det har alltsa farelegat en
skillnad mellan kvantitet oeh kvalitet, oeh detta har inverkat aven pa det
monetara omradet.

Flera talare ha nu ifragasatt, om verkligen rationaliseringen kan ha varit
orsak till det senaste prisfallet. Pa detta viII jag svara, att de! sista prisfallet
beror pa en misstydning av ett tidigare pris/all. Darfor att man ansag, att
det tidigare prisfallet, som berodde pa rationaliseringen, innebar en deflation,
sam maste hejdas, har det senare prisfallet blivit den monetara aversatt
ningen av denna misstydning. Det farefinnes alltsa ett sammanhang mellan
1927 oeh 1929, d. v. s. det prisfall, sam nu intratt, skulle ieke ha in
tratt, om ieke eentralbankerna, narmast i Farenta Staterna, hade missupp
fattat prisfallet under 1926-27 sam nagot annat an resultatet av rationa
Iiseringen.

Professor Ohlin papekade, att det var sarskilt de ieke rationaliserade
varorna, som fallit mest i pris. Jag anser ieke, att detta behaver innebara
nagon motsattning till min tes. , Det ar ieke rationaliseringen av vissa varor,
sam orsakat prisfallet, utan rationaliseringen sam sadan, alltsa denna kapital
dragning till vissa produktionsenheter, varigenom hela det tillgangliga spar
kapitalet blivit allt knappare. Darigenom har en situation uppstatt, sam
framtvingar en inskrankning av kapitalbildningen oeh darmed sammanhangande
nlinskad efterfragan pa ravaror. Man far over huvud taget ieke betrakta
varje vara for sig. Rationaliseringen har aven verkat darhan, att just ravaru-
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priserna kommit att falla mest, darfor att de ieke kl1nnat skydda sig genom
rationaliserad teknik oeh battre farsaljningsmetoder. Enligt min uppfattning
fareligger det alltsa ieke har nagon verklig motsattning till min framstallning.

Vad sa betraffar professor Ohlins fraga, varfar betalningsmedlens ~olym

maste sjunka till faljd av rationaliseringen, sa menade jag i det fallet ingen
ting annat an att under i ovrigt lika forhallanden maste luan genom rationa
liseringen fa denna tendens till minskad sedeleirkulation. Man kan nog oeksa
Hi-sa ut detta ur statistiken, trots att kanske aven andra betalningsmedel ha
spelat en viss roll.

Alla synas vara eniga om att jag underskattat guldets betydelse. Jag
kan emellertid ieke finna annat an att under de sista aren denna strid om
guldet visserligen varit myeket dramatisk men att nlan precis som ar 19° 7
averskattat guldbristen. Nar man laser affarspressen fran hasten 190 7, finner
man oavbrutna skildringar av guldkassornas nedgang oeh striden om guldet
mellan London oeh New York. Anda kan val ingen forneka, att krisen
19°7 i aUra hagsta grad var en foljd av sambandet mellan kapitalbildning
oeh sparande, en foljd av okad produktion av framtidsnyttigheter oeh min
skad mojlighet till konsumtion av nutidsvaror med darav foljande bristande
balans.

Mot mitt farslag till produktionsstabilisering har man invant, att det ar
omajligt att genolufora enligt mina egna premisser. Denna sak samman
hanger emellertid med vad jag sade om omajligheten att bromsa en hotande
lagkonjunktur. Det ar nar hogkonjunkturen kommer till den punkt, dar den
gar till overdrift, sonl centralbankerna kunna ingripa, oeh denna tidpunkt
skulle sakrare kunna bestammas, om man hade tillgang till den av mig fore
s]agna manadsstatistiken over varulagrens vaxlingar inom industrien. Nar
man daremot en gang har en lagkonjunktur i faggorna, finns det verkligen
icke myeket att gara aktivt; da fa eentralbankerna intaga en tamligen passiv .
sHillning.

Till komnlerseradet Enstrom vill jag saga, att jag star i tae~samhetsskuld

till honom for hans artiklar ar 19 140m de langa ekonomiska perioderna.
Dessa undersokningar ga vidare pa den av Jevons anvisade vagen oeh
pa senare ar har Kondratieff natt intressanta resultat pa detta omrade. Men
jag kan ieke se annat an att tesen om de industriella konjunkturernas direkta
beroende av skorderesultatet blivit tamligen definitivt avford fran diskussionen.
Det beror narmast darpa, att en modern industriell konjunktureykel forst
oeh framst ar beroende av sambandet mellan a ena sidan sparandet oeh a
andra sidan kapitalbildningen inom industrien.

Nar industrien okar sin produktion, kommer efterfragan pa jordbruks
produkter, pa livsmedel, att stiga, darfor att man anstaller flera arbetare.
Darmed fralukallas prisstegring pa jordbruksprodukter, oeh jordbrukarna aka
sin areal. Nasta ar har nlan en stor skord, men industrien har da anstallt
alIa de arbetare, som den behover, oeh det blir da overproduktion pa livs
medel oeh prisfall. Darfor far man i borjan av en hogkonjunktur en viss
parallellism mellan jordbruks- oeh industripriser, men under hogkonjunkturens
senare skede far man en motsattning. Man ser detta myeket. klart, om man
studerar utveeklingen. Jordbruket leder alIt mindre oeh mindre, under det
att industr'iens konjunktureykel blir allt mer oeh mer ledande. Jordbruket
misstyder hogkonjunkturen ibland genom att oka den besadda arealen far
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starkt oeh Hir da sn1aJl pa fingrarna i form av starka prisfall for jordbruks
produkter.

Daremot har jag som sagt haft stor nytta av kommerseradet Enstrams
undersakning om de langa ekonomiska perioderna. Sa langt kan jag falja
honom, men da han vill frankanna den fria viljan oeh bankpolitiken all in
verkan pa konjunkturerna, da ar jag ieke med Hingre.. I det fallet anser jag
nag, att man maste !ita till riksbanksehefen.

__........-..L--.:!_-,...--..-...
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Ordforande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Det for aftonen uppstallda overlaggningsamnet

Handelspolitiskt samarbete i Europa

inleddes av Kanslichefen jura lie. Per Jacobsson, sam yttrade:

Att tala om ett handelspolitiskt samarbete i Europa for narvarande
ar att tala om nagot, som icke ter sig vidare hoppfullt. Det gar ju en
vag av protektionism genom varlden. Staterna soka genom olika medel
isolera sig fran varandra. I den depression som rader soka de genom
protektionistiska atgarder, sa langt sig gora Utter, skydda sin egen in
dustri utan mycken. tanke pa om dessa atgarder i Hingden gagna det
'hela eller ens om de for det enskilda landet i Hingden kunna visa sig
lyckliga.

Samarbete inom Europa skulle innebara en begransning av samar
betet till en enda kontinent. Man har emellertid sarskild anledning att
,onska ett intimare samarbete i Europa, ty splittringen ar dar starkare
an i de andra varldsdelarna. En blick pa en varldskarta visar ju, huru
som i Amerika dock finnas vissa stora omraden inom samma tullmurar,
hurusom Asien innesluter n1ycket stora omraden med hundratals miljoner
Inanniskor inom samma produktionsomraden, hurusom Australien trots
·de hoga tullarna anda ager en hel kontinent inom samma produktions
'omrade. I Europa daremot har man alIa dessa sma omraden, avskilda
fran varandra, och splittringen har genom kriget ytterligare okats Genom
fredssluten uppstodo namligen ieke mindre an 11000 kilometer nya tull
granser, oeh tullmurarna langs saval degamla som de nra granserna. aro
i genomsnitt vasentligt hogre an de voro 1913. Tullandringarna arC>
.Qcksa talrikare oeh storningarna alltsa storre.

9- 30B93· Nationa/ekon. Foren. F6th.. I930 •
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Man kan da forst fraga sig, vad Europa for narvarande' bor anses
omfatta. Kan man rakna dit aven Sovjetunionen? Ryssland har av
skaffat gransen langs med Ural. Varken politiskt eller administrativt finns
det Hingre nagon skillnad mellan det asiatiska Ryssland och det euro
peiska Ryssland. I manga avseenden torde man nu kunna saga, att
Asiens grans gar langs Rysslands vastgrans. Nar jag nu kommer att
tala am Europa, sa avser jag darmed ett Europa, som icke innesluter
Sovjetunionen och icke heller Turkiet,

Hur ar det emellertid med Storbritannien? Bor man rakna detta
till Europa eller icke? I amerikanska handlingar finner man ofta ut
trycket »Europe including the British Isles». For sakerhets skull ut
marker man alltsa, att vissa atgarder skola omfatta icke blott den euro
peiska kontinenten utan aven de brittiska oarna. For min del anser
jag, att nar svenska regeringen for nagon manad sedan avgav sitt svar
pa Briands forslag om ett enat Europa, gjorde den mycket ratt uti att
uttryckligen betona, att Storbritannien borde taga del i det ifragasatta
europeiska samarbetet, om Sverige over huvud ta'get skulle ha intresse
av att sjalv deltaga dari. Det ar nog en riktig kansla, som besjalat
den svenska regeringen, nar den framhaJlit, att i Europa behovs Eng
land. England intar emellertid en sarstallning. Det ar det enda land i

, Europa, fran vilket exporten till utomeuropeiska Hinder ar storrean till
ovriga lander inom Europa. Ser man saken rent ekonomiskt, tordeirnan
kunna saga, att just genonl den utveckling, som har agt rum i Eng
land, och som lett till ett utbyte av fardiga produkter emot fran aridra
Hinder hamtade ravaror, England blivit den »typ», lllOt vilken det OV

riga Europa, atminstone Vasteuropa, tenderar. Det ar enligt min me
ning nagot i likhet med vad England ar, som det ovriga Europa skall
bliva, om det over huvud taget skall kunna havda sin stallning i varlden.
Darfor torde det vara all anledningatt alltjamt rakna England med i
det Europa, som vi vilja bilda. Det ar ocksa viktigt ur den synpunkten,
atthur mycket det an politiskt kan vara svart for Englandatt f. n.
astadkomma en stark regering 'och utforma en klar rikspolitik, sa finns
i aHa fall· i detta land storre politiskt forstand an i de fiesta andra
lander, ja, man skulle ibland vara frestad att saga, an i samtliga andra
Hinder. Detta politiska forstand gor sig gaJlande icke nlinst i de inter
nationella radslagen.

Europa utom Sovjetunionen har en befolkning pa ungefar 370 mil
joner manniskor, en befolkning alltsa, som ar tre ganger sa stor som
den, som finns i Forenta Staterna. Nar man talar om den europeiska
enheten, sadan jag just definierat den, kan det vara ganska belysande
att gora en jamforelse med Forenta Staterna, bI. a. for att klargora den
allmanna levnadsstandard, som i genomsnitt rader i Europa i jamforelse
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med det stora landet i vaster. Vi finna, om man raknar ihop national
inkomsten far olika lander i Europa (oeh vi ha tamligen tillfarlitliga upp
skattningar far samtliga stormakter oeh aven far ett ganska start antal
smarre lander), att Europas totala monetara inkomst ar ungefar 70 000

miljoner dollars. (Kanske ar den 65 000 ~ller 75 000 miljoner, Olen dy
lika felgranser torde ej spela nagon roll i detta sammanhang.) Enligt
den senaste uppskattning, som man har att tillga far Farenta Staterna,
en uppskattning som hanfar sig till 1928, skulle den amerikanska national
inkomsten utgara 89 000 miljoner dollars, alltsa en summa, sam ar
ungefar 20 a 30 % hagre an den europeiska. Nu fareligger det en viss
skillnad i prisniva mellan de europeiska landerna oeh Amerika. I fraga
om jordbruksprodukter oeh ravaror ar denna skillnad i allmanhet ganska
ringa am ens nagon, ja, kanske stundom aro t. 0., m. de europeiska pri
serna de hagre, men i fraga om fardigprodukter oeh tjanster ligga pri
serna avgjort .hagre i Amerika. Antaga vi, att skillnaden mellan euro
peisk oeh amerikansk prisniva i genomsnitt' uppgar till 20 a 30 %,
kommer man till det resultatet, att 120 miljoner manniskor iForenta
Staterna ha ungeHir samma reala inkomst som 370 miljoner rnanniskor i
Europa,' d. v. s. de reala inkomsterna aro tre ganger sa hoga i Forenta
Staterna. Detta betyder ju, att produkti~nen per individ i Farenta Sta
terna ar i genomsnitt tre ganger sa stor, oeh att det dar folj aktligen
finns tre ganger sa stor kapkraft som i Europa.

Man' kan kontrollera clenna uppskattning pa olika satt. Om man
ser pa produktionen av ravaror oeh livsmedel sadan den frarngar av
den sta~istik, som arligen utges av Ekononliska sektionen i Geneve,
finner man, att pa Europa som helhet, fortfarande med undantag far
Sovjetunionen, faller ungefar 27 % av hela varldsproduktion~n. Far
Amerikq. ar proeenttalet ungefar detsamma~ d. v. s. ravaruproduktionen ar
lika stor i Forenta Staterna sonl i Europa. I fraga am kolproduktionen
redovisar Europa nagot hagre siffror, men a andra sidan har man i
Europa mindre framstallning av, elektrisk kraft oeb betydligtmindre
anvandning av petroleum. Darfar kan man nog saga, att anvandningen
av branslemedel far kommunikationer oeh industri ar ungefar lika stor
totaliter i Fore.nta Staterna som i hela Europa, oeh det tyder pa, att
totalproduktionen oeksa bor vara ungefar densamma. De kontrollsiffror,
som man kan finna, bestyrka alltsa det resultat, vi kommit till, narnligen
att den totala reala inkomsten far 370 miljoner manniskor i Europa icke
ar starre an far 120 miljoner i Forenta Staterna.

Varpa beror nu detta? la, man kan saga, att. det fareligger en
avsevard skilln~d i [raga om naturliga resurser. Amerika ager detta
valdiga rika landomnlde. Folket har, fritt kunnat exploatera allt vad
naturen givit dem oeh har dari haft en stor fardel framfar Europa.
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Som vi alIa minnas, talades det aren efter varldskriget Inyeket om ra
varubrist. Man hade lidit brist pa vasentliga ravaror under avsparr
ningen, oeh annu aren 1919-20 stoda ju priserna pa kol, koppar,
Jarn etc. ga~ska hoga. I synnerhet fran sadana Hinders sida som Italiens
payrkades det vid upprepade tillfallen, att Nationernas forbund skulle
vidtaga atgarder for en rattvis fordelning av ravaror. Jag minns myeket
val, nar en stor undersokning sattes i gang i Geneve ar 1920 for att
klargora -denna sake Uridersokningen hann emellertid ieke bli Hirdig,
[orran hela situationen var helt omkastad; det blev i stallet ravaruagarna,
som fingo svart att saIja, vad de hade. Denna utveekling har ytterligare
skarpts under de senare aren. Produktionen av ravaror har stegrats
utover produktionen av ovriga varor, oeh foljden har som bekant blivit
ett synnerligen starkt prisfall pa ravaror. Economist uppger, att pri
serna for samtIiga ravaror utom livsmedel. under september manad 1930

voro lagre an 1913. Endast for spannmal, kott oeh andra Iivsmedel
stod index over 100. For spannmal oeh kott utgjorde gruppsiffran 1'17,

for andra livsmedel ISO, for textila ravaror 89, for mineral 99 oeh for
andra ravaror 89.

Inom parentes vill jag saga, att fastan man hor sa myeket talas
om jordbrukskrisen, har i sjalva verket prisfallet varit storre for andra
ravaror an for jordbruksprodukter.

Iiuru skall nu denna partiella overproduktion pa sadana ravaror
som gummi, hudar, koppar, zink, tenn etc. kunna upphavas? Ja, det
finns, sa vitt jag kan se, bara ett satt, oeb det ar, att den industriella
utvecklingen stegras. F. n. finns ieke fran industriens sida en tillraeklig
efterfragan pa industriella ravaror. .A..ven jordbrukskrisen kan man saga
beror pa detta, att det har blivit en for stor produktion av jordbruks
varor oeh alltsa for liten produktion av andra varor, d. v. s. av industri
produkter. Detta hanger samman med den allmanna ekonomiska ut
veeklingen. Nar ett folks levnadsstandard okas, vilket omrade ar det
da, dar man marker en stegrad efterfragan? Var ar det, som konsum
tionen okas? Jo, det ar i fraga om konsumtionen av industrivaror. Man
ater ieke mera, man konsumerar [oga mera aven i fraga om klader
(alltsa av bomull oeh yIle), men man vill ha bilar, battre bostader, radio
'apparater o. s. v. Pa detta olnrade har man en elastisk konsumtion, en
mojIighet till okning, oeh det ar darfor som, .savitt levnadsstandarden
kommer att stiga, vi ha att motse en storre industriell utveekling for
framtiden.

Fragan blir i sa fall, huru man skall kunna skapa forutsattningarna for
en sadan industriell utveekling. Amerika har sin stora marknad. Man har
dar enorma resurser, oeh man har ju oeksa under de senaste aren i myeket
stor utstraekning begagnat sig av dessa mojligheter. For Europa har



det stallt sig svarare. Vi ha blivit efter Amerika. De tekniska fram
steg oeh uppfinningar, som ha gjorts under kriget oeh efter kriget, har
den europeiska industrien endast delvis kunnat draga fordel av, medan
Amerika har haft ett givet forsprang. Ser man efter i vilka varor det
ar sam Amerika har det storsta forsteget, finner man, att det ar i fraga
am bilar, skrivlnaskiner, jordbruksmaskiner o. s. v. Det ar sadana varor,
for vilkas billiga framstallning en stor marknad med mojlighet till star
avsattning utgor nara nag en forutsattning. I Europa ba vi denna starka
splittring, som har gjort,' att man i stallet for en del stora oeh valskotta
foretag fatt en mangd smaforetag i olika Hinder, vilka foretag ieke
lyekats gora sig gaUande pa samma satt som de amerikanska. Detta
har lett till att annu .ar 1928 nio tiondelar av bela bilproduktionen
agde rum i Forenta Staterna.

Samma forhallande avspeglas i de siffror, sam visa stegringen av
den internationella handeln. For variden i dess helhet har handelsom
sattningen sedan 1913 stigit med ungeHir 24 % men i Europa endast
med 12 %. Har har man ju en enkel siffra, som adagalagger, huru Europa
blivit efter i utveeklingen. Orsaken till denna begransning av handels
omsattningen kan ju knappt vara nagon annan an de restriktioner for
handeln, som man i Europa pa aHa satt har skapat.

Vad jag hittills namnt ar ju sa pass allmant erkant, att det kanske
ieke skulle behovts att offra manga ord pa saken, men jag bar anda in
le~ningsvis velat med nagra siffror belysa den motsattning, som fiones
mellan utveeklingan i Europa oeh Forenta Staterna.

Jag ska~l nU overga till att nagot berora de forsok till ekonomiskt
samarbete, som hittills gjorts i Europa. Ar 1927 sammankallade Natio
nernas forbund en varldskonferens i Geneve for behandling av ekono
miska sporsmal. Delvis till forvaning for clem, sam hade ansvaret for
sammankallandet av konferensen, befanns det, att konferensens ledamoter
samt oeh synnerligen gingo in for uttalanden om en mera liberal politik.
Jag ar oeksa overtygad om att de, som voro ~ed 1927, nog i det hela
hade klart for sig,. att den politik, som fardes i Europa, var till skada
for det hela oeb formodligen oeksa for de fiesta av de enskilda staterna.
Darfor var nog den stora majoriteten av de narvarande i sjal oeh hjarta
overtygad om riktigheten av de resolutioner, som da antogos. Det fanns
naturligtvis en del undantag i en sa stor skara som 125 delegerade,
men jag skulle vilja saga, att den stora majoriteten var nag uppriktig,
nar den antog dessa resolutioner.

Vad giek nu det program ut pa, som utformades i Geneve 1927?
Jo, i centrum 'stalldes mest gynnad .nationsklausulen. Man formenade,
att det riktiga .Yore, att de tullsankningar, sam skulle astadkommas,
borde komma samtliga· .stater till godo, genom mest gynnad nations-
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klausulens tillampning. Vidare ansag man, att i framtiden, liksom under
'senare delen av 18oo-talet tullsankningar skulle, kunna astadkommas i
handelsavtal, som ~vslotos mellan olik~ stater, och man uppmanade dar
for de olika staterna att forhandla med varandra om omsesidiga sank
ningar av tullarna. Genom mest gynnad nationsklausulen skulle dessa
sankningar som sagt komma samtliga stater till godo. Darjamte ansag
man, att sankningar borde kunna astadkommas genom' konventioner
mellan ett flertal stater, och slutligen tankte man sig, att sankningar
skulle kunna komma till stand genom de enskilda landernas egna sjalv
standiga beslut.

I Geneve tillsattes en ekOnblTI:isk kommitte och en konsultativ ekono
misk kommitte, vilka fingo i uppdrag att fullfolja det paborjade arbetet. De
sokte sig fram langs olika linjer. Man har vid en konferens antagit en kon
vention om borttagande av import- och exportforbud. Denna konvention
har emellertid icke ratificerats av ett tillrackligt antal stater for att fa gallande
kraft. Man· hat ocksa forsokt att inrikta arbetet pa sarskilda varor, och man
borjade med hudar och ben. Man forsokte sig ocksa pa cement, och man
har talat om travaror och vissaandra grupper av varor. Man tankte sig
darvid, att man i forsta hand for dessa varor skulle kunna fa till stand
tullsankningar. Nu maste det emellertid sagas, att atminstone tillsvidare
hela detta arbete har misslyckats. Det har icke blivit ett tillrackligt
antal ratifikationer av de konventioner, som antagits. Det har icke blivit
nagra tullsankningar att tala om i handelsavtalen mellan olika stater,
utan en ny vag av protektionism har tvartom gatt over variden.

Vad 'ar nu orsaken till detta? la, det finns ju manga orsaker. En
av dem kan man saga ar den, att ingen vill vara den forste. Om man
kommer till de fabrikanter, som bearbeta travaror, och sager, att nu
skola vi komma overens att sanka eller minska samtliga tullar pa tra
varor, sa svara de: »Varfor skola vi borja? Det finns ingen anledning,
varfor vi skola ga fore exempelvis maskinfabrikanterna, varfor vi skola
ga fore al~a andra?» Pa samma satt ar det nog ocksa med de olika
staterna. Nar det galler att borja arbetet genom slutandet av bilaterala
avtal, sa fragar sig varj e stat, varfor just den skall vara den forsta,
SOIll sanker tullarna. Narhelstman vill forsoka na speciella tullmodi
fikationer i Geneve, sa svaras det alltid, att det bor bli en allman tull
konvention. Nar man emellertid soker uppna en sadan allman eni~het,

leder det i manga fall bara dartill, att de resolutioner och de konven
tionsforslag, som kornma fram, bli sa urvattnade, att de till slut knappast
forpliktiga till nagot. Det har salunda visat sig, att hela clenna metod
icke leder till nagot reslultat.:

Det finns nog' ytterligare .nagra skal till omedgorligheten. Da det
t. ex. galler en tullsankning mellan stater i Europa, sa kunna dessa



HANDELSPOLITISKT SAl\1ARBETE I EUROPA I 17,

stater moj ligen vara villiga att ga varandra till motes, men sa finns dar
Amerika, sam aven skulle fa fordel av tullsankningarna tack· vare rnest
gynnad nationsklausulen, men Amerika kan haja'sina tullar hur mycket
det anskar. Man resonerar da pa det sattet,. att varfor skola vi ge
nagra fordelar at ett land, som sjalvt icke tar den minsta hansyn till
vara intressen.

Slutligen bor man kanske papeka, att mest gynnad nationsklausulen
sjalv ingalunda i praktiken har blivit tillampad sa som man avsett.. Det
finns ffianga satt att kringgaden. Tva satt ha blivit mycket anvanda.
Det ena ar, att man infort kontirigenteringsbestammelser. Man ger vissa
formaner at ett sarskilt land, exempelvis att det skall fa exportera sa
och sa manga notkreatur till en lagre tullsats an den annars gallande.
Hur star kontingent skall i sa fall ges at andra lander for att de skola
fa samma forman? For ett. land, som ar stor exportor pa Tyskland,
kan en tullsankning for endast 10 000 djur betyda en mycket mindre
procent av totalexporten an for det land, som ursprungligen fick ett
sadant medgivande. Det andra sattet har varit att genom specialisering
kringga mest gynnad nationsklausulen. Man har ju ett klassiskt exempel
harpa i det handelsfordrag, som avslutats mellan Tyskland· och Schweii.
Schweiz ville ha tullsankning pa kor och Tyskland medgav detta men
endast for sadana kor, som under nagon tid av aret betat pa en. hoJd
av minst 800 meter over havet. Sam varken Danmark eller Holland
ha sadana kor, sa var detta en tullsankning, sam de icke fingo nagon.
fordel avo

am man alltsa maste konstatera, att hela det program, som ar
1927 uppstalldes i Geneve, icke har kunnat forverkligas, sa kommer man
naturligt [ram till den fragan: Finns det da ingen mojlighet att komma
fram pa andra vagar? Det bor da papekas, att man pa sista tiden
verkligen i praktiken' sakt astadkomma ett visst handelspolitiskt sam
arbete genom gruppbildning mellan olika stater. Nar jag har talar om
gruppbildningar, avser jag ej tullunioner. Personligen maste jag erkanna,
att jag icke tror· pa tullunioner. De aro for svara att skota. Det be
hovs ett gemensamt organ, som skall faststalla tullsatserna. Ett sadant
organ 'maste naturligtvis fa en mycket stor makt, och det finns val
ingen stat i variden, som vill till ett utomstaende organ overlata den
viktiga uppgiften att faststalla vilka tullar, sam skola vara gaUande.
Man har en annan svarighet, da det galler fordelningen av tullinkomsterna.
Personligen har jag haft att gora med ett fall, sam borde ha varit enkelt.
Det gallde fordelningen av de gernensamma tullinkomsterna mellan Polen
och Danzig; det befanns emellertid vara oerhort .svart att fa nagon
overenskommelse till stand.. Det publicerades enormt med statistik fran
amse sidor. Fran Danzigs sida ville man bevisa, att 10 polacker icke
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konsumera mera utUindska varor an en danzigbo; polackerna hade givet
vis en helt motsatt uppfattning. Forsoken att avvaga, hur manga
polaeker som skulle anses likstallda med en danzigbo, ledde till diskus
sioner, som ur nationell aresynpunkt voro myeket svara att fordraga,
atminstone for den ena parten, oeb det befanns till slut endast mojligt
att komma till ett samforstand genom att man belt enkelt Himnade sta
tistiken a sido ocb i stallet forhandlade om en klumpsumma. Man sade,
att sa oeb sa manga miljoner behover Danzig for att klara sin budget;
kan ieke Polen med sin kanda generositet oeh med bansyn till' den sar
skilda stallning, sam Polen genoln fredsfordraget Hitt i Danzig, bjalpa
den lilla staten att balansera sin budget? Det var endast med sadana
argument, sam till slut ett resultat kunde uppnas. Det ar klart, att
skulle det bli fraga am att astadkomma dylika fordelningar mellan de
olika staterna i Europa, skulle det medfora oerhorda svarigbeter.

Om tullunioner alltsa ieke aro genomfarbara, kan det kanske vara
Hittare att komma till resultat genom ett preferenssystem. I sa fall be
stammer ju anda varje stat sjalv sina tullar efter vissa gemensamma
overenskommelser, oeh da uppsta inga svarigheter i fraga am fordel
ningen av tullinkomsterna. Tanken pa preferenssystem har varit uppe
manga ganger efter kriget. Den var uppe i Paris redan 1919, da man
forsokte fa till stand ett visst preferenssystem for Donaustaterna, men
de nyblivna staterna voro da extremt nationalistiskt inriktade, oeh det
ar ju icke att undra pa, att forsoket misslyekades. Tanken korn upp
igen ar 1925 i samband med ett forsak att forbattra Osterrikes ekono
miska stallning, men man misslyckades aven da. Det var egentligen
Italien oeh England, sam den gangen voro orsak till misslyekandet. Man
bade kanske kunnat fa de egentliga Donaustaterna med pa saken, men
Italien har alltid varit oroligt for att det kunde bildas ett nytt ekono
miskt starkt Osterrike-Ungern, oeb Italien sade darfor, att den .oeksa var
en stat, som fatt en del av det gamla osterrikisk-ungerska valdet, en
suceessionsstat, som oeksa ville vara med i det nya systemet. ~"'orst

tyekte man, att am Italien sk~l1e ga med, sa vore det ju sa mycket
battre, men da berordes Englands intressen. Engelsmannert forklarade,
att den osterrikiska industrien, i synnerhet jarnindustrien, lag i tyska
hander, att II % av Englands export av jarnvaror gick till Italien. oeb
att om Osterrike skulle fa preferens i fraga om sina jarnvaror, skulle
detta bara betyda en indirekt fordel at den tyska industrien, sam kon
trollerade de stora jarnverken i Osterrike. England fordrade darfor
samma rattigheter pa den italienska marknaden sam Osterrike skulle fa.
Det fanns ingen mojlighet att kornma over dessa invandningar, oeh hela
forslaget fick darfor stoppas i pasen.

Senare bar emellertid tanken anyo kommit fram i ett annat sam-
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manhang. I det brittiska valdet diskuteras i dessa dagar fragan om ut
straekning av det relativt begransade preferenssystem, som hittills varit
raclande. 40 a42 % av Englands export gar till Dominions oeh kolonial
landerna, oeh kunna battre villkor erhallas hos dessa lander for den
engelska exporten, yore det naturligtvis taeknamligt for den engelska
industrien. Vtan tvivel finns det ocksa en stark stromning i England
for en utstrackning av preferenssystemet, men det ser dock ut, sam am .'
engelsmannen i nagon man fatt en kalldusch genom det forslag, sam
den kanadensiske .premierministern nyligen kommit fram med. Hans
forslag innebar ju, att man skulle oka aHa bestaende tullsatser med 10 %
oeh darigenom bli i tillfalle att ge England 10 % preferens. Det skulle
alltsa icke bli nagon sankning av tullarna for den engelska industrien
utan bara en okning gentemot utomstaende lander. Till tack for att
Kanada oeh ovriga Dominions ginge med pa att genomfora en sadan
tullokning, skulle de betinga sig vissa ganska betydande .preferenser pa
den engelska marknaden,. bI. a. for livsmedel. Manchester Chamber
of Commerce har redan fattat en resolution och·· sagt, att de fordelar,
som bjudas, icke aHs synas uppvaga alla de uppoffringar, som kravas.
Det kan' handa, att stamningen i England, nar de konkreta forslagen
komma pa bordet, ganska kraftigt och hastigt slar om. Daremot skulle
jag personligen tro, att stamningen for en allman tulltariff av kanske
10 % pa Hirdiga industrivaror oeh kanhanda ocksa pa vissa livsmedel ar
i stigande. Om det blir val i England nu eller i var, ar det val fraga
om man icke far rakna med en omkastning av den engelska. politiken.
Det ar icke blott farligt for ~tan ocksa dumt av en foredragshallare att
spa i fragor, sam samtliga narvarande inom den narnlaste framtiden
sjalva kunna bedoma, och darfor vill jag vara mycket forsiktig, nar jag
yttrar mig om utsikterna for preferenssystemet inom det brittiska valdet.

Man har emellertid sett prov pa ett annat samgaende pa sista tiden,
namligen genom en konferens, som holls i Warschau i augusti detta are
Denna konferens holls pa inbjudan av polska regeringen och bevistades
av representanter for Polen, Rumanien, Tjeckoslovakien, Jugoslavien,
Bulgarien, Ungern, Estland ocb I",ivland. Dessutom var en observator
fran Finland narvarande. Pa konferensen fattades vissa resolutioner, av
vilka tre aro av intresse i detta sammanhang: 1:0 payrkades avskaffan~

det av exportpremier pa livsmedel, 2:0 gjordes ett uttalande mot de
veterinarhygieniska foreskrifter, som finnas i olika Hinder ocb som endast
innebara en fortackt protektionism, och 3:0 begardes att jordbruksproduk
ter fran de osteuropeiska staterna skulle tillerkannas preferens vid ex-
port till europeiska lander. .

Avskaffande av exportpremier och en olnlaggning av veterinar
hygieniska foreskrifter ar ju, kan nlan saga, uttalanden i frihandelsvanlig
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riktning. Det ar intressant att se, att dessa Hinder, nar de overUigga
gemensamt, sa~tliga inse, att expottpremier aro av foga varde. Ett
enda land kan ju tanka sig, att om det genom premier okar sin export~

sa kan det ha fordel darav, men om samtliga lander infora exportpremier,
astadkommes darigenom ett storre utbud pa varldsmarknaden, vilket
leder till en sankning av priserria pa de premierade produkterna. Man
finner darfor ganska snart ~ch ganska latt, nar man traffas, att genom
den politik, som man fort, astadkommes ett forhallande, som ar till nack
del for allesammans. Detta uttalande synes mig vara det basta beviset
for att dylikt samarbete och dylika gruppbildningar kunna vara till stor
nytta aven i sa matto, att de bidraga att skanka en riktigare uppfattning
om vad som i sjalva verket astadkommes genom de olika landernas at
garder.

Begaran om preferens for jordbruksprodukter inom Europa disku
terades senare vid forbundsforsamlingens sammantrade i Geneve i sep
tember inom den andra kommissionen, d. v. s. 'den kommission, som'
sysslar med de tekniska problemen. 'Manga uttalade sig darvid for en
dylik politik. Samtliga brittiska Domintons - Australien, Kanada, Nya
Zealand och Sydafrikanska unionen - uttalade sig naturligtvls mycket
skarpt mot en sadan politik och 'lato sig icke bekomma av den nara till
hands liggande invandningen, att de sjalva i London amnade ga in for
en omfattande preferensbehandling inom det brittiska valdet. Trots deras
invandningar beslot forbundsforsamlingen, att de [ragor som forekolnmit
vid Warschaukonferensen skulle behandlas av Nationernas forbunds eko
nomiska organ, och darfor sta de nu pa dagordningen vid de overlagg
ningar, som under hasten och nasta var skola aga rum i Geneve.

Vi ha pa aUra sista tiden fatt en tredje gruppbildning i Europa
mellan stater, som antingen aro frihandelsvanliga eller lagprotektionistiska.
De berorda landerna aro Sverige, Norge, Danmark och Holland och del
vis ocksa Belgien och Schweiz. Vi ha ju sett i dagens tidningar, att
tva svenska delegater farit ut till en' konferens, som pa inbjudan av
hoUandska regeringen skall hallas mellan svenska, norska, danska och
holHindska representanter. Vad som dar i framsta rummet kommer att
diskuteras torde nog vara mest gynnad nationsklausulen. Samtliga dessa
lander ha visat' sig intresserade av en strikt tillampning av denna klausul.
De onska icke nagra undantag. I det stora hela fora de foljande resone
mang: »Det betyder mindre for oss hur hoga tullarna aro i ett land,
men det betyder oerhort mycket, att vi kunna infora vara varor pa samrna
villkor som ovriga producenter.» Lander, som ha mycket laga tullar,
ha dessutom icke nagot annat att bj~da vid forhandlingar an just mest
gynnad nationsklausulen. Hela deras intresse maste darfor ga ut pa att
fa en sa strikt tillampning av' denna klausul som mojligt.
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Emellertid har jag privat hort fraD en del personer, sam varit i
tillfcille att folja forhandlingarna i Geneve, att aven inom delegationerna
fran dessa sistnamnda lander det uttalats en viss tvekan om man borde
driva tillampningen av mest gynnad nationsklausulen sa langt, att aven
ett preferenssystem omojliggjordes. Vi ha ju har i Norden haft planer
pa att astadkomma ett preferenssystem for de skandinaviska Hinderna,
Sverige, Norge oeh Danmark. Ar 1921 eller 1922 gjordes vissa under-·
sokningar, i vad man det kunde vara mojligt att fa ett tullpolitiskt sam
gaende 'mellan dessa Hinder. Ifragavarande forhandlingar tord~ ha stran
dat pa motstand fran Dorsk sida, men man finner dock, hurusom i han
delstraktaterna med' frammand~ lander pa denna tid forbehall int·ogos
om ratt for de skandinaviska l.anderna att ge varandra en preferens,
vilken ieke skulIe komrna ovrig':l stater till godo. I vissa senare avtal
har emellertid detta forbehall icke intagits, bi. a. till foljd av motstand
franfinsk sida.

Savitt jag kan doma, yore clet synnerligen lyckligt, om ett sadant
samgaende i Norden kunde etableras oeh detta redan for exemplets
skull. Man har ju haft sa manga exempel pa tullhojningar, men man
har. knappast haft nagot enda exempel pa att nagot land verkligenvelat
ga den motsatta vagen. Jag tror oeksa, att det for atskilliga industrier
i dessa Hinder skulle medfora en fordel, om de finge en marknad, som
omfattade 12 miljoner manniskor i stallet for att marknaden nu endast
omfattar 6, 3 liz eller 2 r/z tniljoner. Att svarigheterna pa vissa omraden
aro myeket stora . later sig ieke fornekas. Hur det kommer att ga tarde
val ytterst bero pa vilken kaqsla dessa ~ander i Norden ha for nyttan
av ett samarbete.

Enligt mitt formenande aro handelspolitiska gruppbildningar snarast
av gado. Det ar manga, som anse, att de aro olyckliga, och att de
kornma att medfora ett bakslag i tullpolitiken,· men jag tror for tnin del,
att de aga vissa fordelar. Forst och framst skapas darigenom forhand
lingsdugliga enheter: Agrarstaterna i Osteuropa ha alltid forsokt gora
sig gallande vid de forhandlingar, som pagatt i Geneve, men Rumanien
har upptratt med ett program, Ungern med ett annat program och Polen
medett tredje. Det har hittills knappast varit nagot koordinerat arbete.
For att man over huvud taget skall taga' hansyn till oeh kunna for
handla med dessa stater, maste de framtrada med ett speciellt gemen
samt program och ha nagon, som har ratt och makt att foretrada demo

Vidare tror jag, att man genom gruppbildningar kan radda en hel
del av mest gynnad nationsklausulen. Den blir icke mycket vard som
det nu ar, da undantag standigt goras genom kontingenteringar oeh
genom ant for Hingt gaende speeialiseringar, men i och med att man far
en grupp av lat mig saga 6-10 stater, sc;>m ga tillsammans, skulle dessa
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stater samtliga erh~Ula samma formaner. Man far da atminstone for
dessa stater precis samma strikta tilUimpning av mest gynnad nations
klausulen. Det gar icke da far Ungern att for 10 000 notkreatur eHer
for sa och sa manga ton havre eHer annan spanntnal skaffa sig sp~ciella

fordelar i Italien. Nar dessa stater ga tillsammans, far man en garanti far
att de fardelar, sam ges at en stat, komma dem samtliga och i lika
man till godo, ty det komma de att se efter sjalva.

Slutligen vill jag saga, att jag tror, att det ar endast i arbete med
dylika grupper, som. man kan hoppas pa att erna tullsankningar. Man
niskorna aro nu sadana, att de icke vilja sanka sina tullar till forman
for hela variden, speciellt icke till forman far Amerika, nar de ha en
lnycket stark kansla av att Amerika sjalvt icke tar minsta hansyn till
deras intressen. Skallen tullsankning komma till stand, maste man i
nagon man kunna tala till kanslorna och saga till manniskorna, att detta
sker for att starka samarbetet nlellan staterna inom en viss mindre grupp,
med vilka nlan kanner politisk samharighet. Nar under forra arhundra
det en massa tullgranser i Tyskland och Italien sopades bort, sa skedde
detta icke pa grundval av nagra ekonomiska resonemang utan darfor,
att det i dessa lander hade vaxt upp en gemensam nationalkansla·, en
kansla av samharighet, sa att man fann det helt naturligt, att aven ett
ekonomiskt ' samarbete skulle aga rum, och att darfor tullgranser och
andra restriktioner skulle avskaffas. Det ar ju tvivelaktigt i vad man
det far narvarande finns en sadan kansla av samhorighet mellan de euro
peiska staterna. Man har dock sma avstand, en viss intimitet i samlivet
och en intressegemenskap, som ar ofa~neklig, men man har nog an'nu
icke lyckats astadkomma denna mera idealistiskt sentimentala kansla for
ett· gemensamt helt, som skulle behavas for astadkommande av ett in
timt ekonomiskt samarbete.

Nu har emellertid pa olika hall mer och mer framforts tanken pa
nadvandigheten av att gora ett forsok att astadkomma ett preferens
system far hela Europa. Bland annat ha forra aret i Geneve av perso
ner, som pa grund av sin st~illning borde ha tillfcille att bedoma strom
ningarna i tiden, dylika forslag blivit framfarda. Jag avslojar ingen hem
lighet, om jag namner, att den avgaende chefen for den ekonomiska
sektionen, engelsmannen Sir Arthur Salter, redan far nagot ar sedan i
ett memorandum, som han tillstallde olika delegater i forbundsforsam
Hngen, lade fr~In grundlinjerna till ett dylikt system. .A.ven bland per
saner med mera praktisk installning och med arbete i stora foretag i
Europa finner man en mycket stark kansla for nodvandigheten av ett
samgaende mellan de olika europeiska staterna och en klar insikt om
de fardelar, som ett sadant sarrigaende skulle kunna medfara.

Jag skulle ocksa som den sista punkten vilja papeka, att manniskorna
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nu en gang aro sadana, att ett samgaende mot uagot ofta ar lattare att
astadkomma an ett samgaendefor nagot. De tullhajningar, sorn ha skett
i Amerika, ha darfar sakerligen i Europa starkt Insikten am Himplig
heten av ett samgaende, och motsatsen till Ryssland har val ocksa i
nagon man spelat in.

I en artikel i Svenska Handelsbankens Index tillat jag mig far na
gon tid sedan utforma ett konkret farslag till ett preferenssystem. Man
skulle tanka sig, att ett antal europeiska stater farbunde sig att begransa
sina tullsatser till ett maximum av t. ex. 20 % ad valorem, samt att
darjamfe ge 50 % preferens genternot varandra, sa att tullen a de varor,
som fardes fran det ena landet till det andra av de fordragsslutande
Uinderna, endast skulle uppga till maxi~um 10 %ad valorem. Jag skyn
dar mig att tillagga, att for rena finanstullar, da det finns en motsva
rande accis pa den inhemska marknaden, icke nagon sadan maximering
skulle behava faststallas. Jag vill ayen tillagga, att detta ar endast ett
farslag, SOin har mycket enkla linjer, kanske for enkla far den verklig
het, som en gang bleve aktuell, om farslaget komme att realiseras, men
nar man lagger upp ett farslag till diskussion, ar det ju fardelaktigt att
gara det sa enkelt som mojligt far att over huvud taget sjalva iden
skall kunna diskuteras och icke endast alla de tekniska detaljer, sam i
samband darmed maste uppkomma.

Vad skulle nu fardelarna vara med ett sadant system? Den storsta
fardelen yore ju, att om man endast finge rakna med en tullsats av
tnaximum 10 % vid export till de ledande landerna i Europa, sa skapade
man faktiskt en mycket storre marknad for den europeiska produ~tionen.

En tullsats pa maximum 10 % ar ju, jamfort med vad vi ha for nar
varande, icke en tullsats, som behover vara prohibitiv utan som i de
fiesta' fall skulle komma att visa sig averstiglig far en produktion, som
ar val organiserad.

Vidare innebar detta forslag den fardelen, att det icke bygger pa
nagon principiell frihandel. Det torde vara omajIigt att far narvarande
avertyga politikerna i de olika landerna om den ekonomiska fordelen av
ett rent frihandelssystem. Forsaker man ga fram pa den linjen, stater
man latt huvudet i vaggen - det hjalper icke vad man sjalv tror 
och man mater svarigheter som politiskt visa sig alltfar stora far att
kunna averkommas. Man maste darfar lagga fram ett farslag, som i
nagon man tar hansyn till'de asikter, som hysas av dem, som aro po
litiskt avgorande, och man maste forsoka undvika att resa nagon strid
mellan protektionister och frihandlare. Folk i allmanhet har nog klart
far sig, att det ar lampligt, att man far en storre marknad i Europa.
Naval, vi bara da farsoka utforma ett farslag, som tillgodoser detta on
skemal, men samtidigt forsaka undvika att utforma lasningen efter rent
doktrinara linjer vare sig pa den ena eller andra sidan.
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Forslaget innebar oeksa en annan sak, namligen en topphuggning
av de hogsta tullarna. Denna maximering av tullsatserna till 20 %.skulle
galla alIa. lVlan skulle salunda icke folja de linjer, som foreslagits av
den kanadensiske premierministern betraffande det brittiska varldsvaldet.
Han foreslog, att ett tillagg pa 10 ~ skulle goras till existerande tullar,
oeb att en preferensbehandling skulle astadkommas darigenom, att man
slopade detta tillagg for de deltagande landerna. Politiskt ar naturligt
vis detta den lattaste vagen, men da uppstar ju i sjalva verket ingen
forbattring. Det blir ingen sankning av de hinder, sam for narvarande
faktiskt aro bestaende.

En sadan topphuggning skulle formodligen oeksa forsvara dumping.
Dumping ager ju rum bakom tullmurar. En tysk industri, som sjalv

. ar tullskyddad, kan salja till lagre pris i utlandet an pa hemmamark
naden. For min del ar jag overtygad om - det skulle fora for langt
att ange aHa skalen harfor - att ett forhindrande av dumpingpolitiken
ar en nodvandighet, om man vill komma till ett sunt handelspolitiskt
tillstand i Europa. Jag skuHe endast vilja namna ett exempel, som klar
gor, varfor jag tror, att sa ar fallet. Om Mr. Ford bygger upp en fa
brik i Forenta Staterna, vad ar det da, som han har att rakna med? Jo,
han har att rakna med att en konkurrent kan komma, som ar tekniskt
battre rustad an han sjalv eller sam har en battre forsaljningsorganisa
tion oeh sam darfor kan produeera oeh salja billigare. .En sadan kon
kurrent kan forgora honom. Vad har Mr. Ford daremot att rakna med,
om han satter upp en fabrik i Europa? Jo, han har ieke blott att rakna
med en dylik konkurrent, sam tekniskt kan gora arbetet .battre, utan
han maste oeksa rakna med att en konkurrent i ett frammande land
kan direkt· eller indirekt fa understod fran sin regering, genom premier,
eller pa annat satt, ett ':lnderstod sam ieke ar beroende pa hans tekniska
oeh ekonomiska duglighet. En sadan konkurrent kan forstora Mr. Fords
europeiska marknad for en fabrik, som han exempelvis har byggt i Eng
land. Att ,over huvud taget tanka sig, att tuan skulle kunna fa sunda
ekonomiska forhallanden, sa Hinge man tillater dylika illojala metoder,
ter sig atminstone for mig som tamligen varldsframmande.

Det av mig foreslagna systemet har vidare den fordelen, att nar ett
land sasom medlem av ett dylikt system sanker sina tull,ar, sa gor den
detta i medvetandet om att dess egen exportindustri darigenom far en
omedelbar fordel. Detta ger ju ett direkt'ineitament at dessa export
industrier att sjalva ga i brasehen for en tullsankning. Man har ju knap
past nagot exempel pa har i Europa, att exportindustrierna, som ju i
allmanhet bli lidande pa inforandet av tullar eller tullforhojningar, nagon
sin ha sagt klart ifran, att de aro motstandare till dylika atgarder. Det har
forekommit vissa [orsok till uttalanden i den riktningen i Tyskland, men
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de ha varit synnerligen matta. Om dessa exportindustrier daremot direkt
finge klart for sig, att ett bitradande av ett dylikt system skulle bereda

'dem sjalva patagliga oeb omedelbara fordelar, gave man ju en anled
ning at dem att satta in sina krafter for att deras eget land skulle bli
medlem av systemet.

Hur ar det nu i Europa? Jo, i vaster har man en mangd industri
stater, som normalt importera spannmaI oeh andra jordbruksprodukter
oeh som skydda sitt eget jordbruk genom tullar. I astra Europa har'
man daremot jordbruksstater, som exportera jordbruksprodukter oeh sam
'skydda sin -industri genom tullar pa industrivaror. Pa ~etta satt far
jordbruksbefolkningen i dsteuropa bet~la tullar at industrien, oeh industrien
i Vasteuropa far betala tullar at jordbruket. Den naturliga handeln mellan
dessa bada omraden, mellan astra oeh vastra Europa, forsvaras helt
naturligt harigenom. Om man nu gave jordbruket i dsteuropa oeh
industrien i Vasteuropa vissa patagliga fordelar av ett samgaende, skulle
man ju kunna tanka sig, att man 'darigenom mobiliserade vissa krafter
till forman for ett dylikt samgaende.

Slutligen skulle jag vilja framhalla, att man mojligen genom ett
sadant system skulle kunn~ fa med England. England utgor ju anda
den storsta marknaden for de kontinentala europeiska landerna. Sverige,
Tyskland, Frankrike, Norge, Danmark, Holland oeh Belgien etc. salja
mera till England an till nagot annat land. Denna utomordentliga be
tydelse av den engelska marknaden skulle naturligtvis delvis ga forlorad,
om England hojde sina tullar. Jag kan icke tanka mig annat an att en
tullhojning i England exempelvis pa smor delvis skulle ga ut over de
sve'ns~a smorexportorerna sa tillvida, att prisstegringen i England skulle
bli nagot mindre an den tull, som infordes, oeh en del av tullen bleve
overlastad pa exportlanderna. Man kunde ge England ett motbud oeh
saga, att om England ieke inforde tull, skulle det i stallet fa den for
delen, att tullsatserna pa engelska exportvaror till E~ropa begransades
till 10 %. Det yore mojligt, att man darigenom skulle kunna ge engels
mannen ett skal for att ieke infora tullar. Nar Ulan talar med en engels
man, har man hela tiden det intrycket, att han forebrar ovriga stater
deras handlingssatt. Han sager, att vi ha haft var marknad oppen hela
tiden oeh vi ha vantat, att ni skulle sanka edra tullar, men ni ha ieke
gjort det. Huru kunna nl da begara, att vi icke skulle hoja vara tullar,
om vi anse, att det vore till var fordel? Kunde man infora ett nytt
moment i den diskussion, som nu pagar ~ England, skulle detta sakert
ha stor folkpsykologisk betydelse. A andra sidan vill jag doek erkanna,
att jag fruktar, att vi redan aro for sent ute.

Sedan jag talat om de fordelar, som aro forenade med ett dylikt
preferenssystem i Europa, skulle jag kanske ocksa saga nagra ord om
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oHigenheterna. Den framsta olagenheten ar uppenbart, att systemet
rnedfor ett uppgivande. av mest gynnad nationsklausulens generella till
Himpning. I Geneve antogs under september manad ett forslag, som
giek ut darpa,' att mest gynnad nationsklausulen borde ges en mera
elastisk tolkning an hittills, sa att den ieke hindrade uppgorelse mellan
olika stater. De, sam deltogo i detta beslut, hade nag en nagot skif
tande uppfattning om vad clenna e1astieitet skulle innebara. Somliga
ansago nog, att den skulle betyda ett bemyndigande at respektive stater
att gora avtal am kontingenter av olika slag 'i handelsfordrag, men a
andra sidan var det nog oeksa manga, som med denna elastieitet menade,
att man skulle mojliggora avslutandet av preferensavtal. For mi~ del
tror jag, att ett preferensavtal, som medgave undantag efter enhetliga
linjer, skulle vara ytterligt att foredraga framfor den nuvarande faktiska
tillampningen av rnest gynnad nationsklausulen med alla dessa undantag
i form av speeialisering oeh i form av kontingenter, vilka endast kunna
leda till en enorm tillkrangling av handeln staterna emellan.

Finns det nu nagra utsikter for att ett sadant forslag, sam jag har
skisserat, skulle kunna forverkligas? Ja, darvidlag far' man naturligtvis
erkanna rent ut, att det raeker icke att peka pa att antagandet av' ett
dylikt forslag skulle vara till fordel for Europa i dess helhe~, for samt
liga lander. Det ar nag med de olika staterna sam det ar med bond
pojken, sam sade; »Alla tanka pa sig; det ar bara jag, sam tanker pa
mig». Varje stat kommer sakerligen att undersoka de framstallda for
slagen ur egna ekonomiska synpunkter. Man kommer exempelvis has
ass att fraga sig, hur saken skulle stalla sig for Sverige. Ja, tre fjarde-
'delar av var export gar till Europa oeh en fjardedel till utomeuropeiska
lander. Kunde man fa en stegring av kopkraften i Europa, en stegring
sam ieke behovde innebara en fordllbbling av inkonlsterna pa den euro
peiska kontinenten utan en mattlig stegring med 25 a 50 %, vilket val
borde vara mojligt att astadkomma, forefaller det mig, sam am en syn
nerligen star del av var export darigenom. skulle beredas stora fordelar,
oeh sam om v,i oeksa skulle bli delaktiga av den inkomstokning, som en
battre organisation av produktionen pa den europeiska marknaden komme
att medfora. For oss torde det emellertid 'vara en forutsattning, att
England i nagon form gar med i detta system.

Jag har redan talat om England. Jag anser for min del, att man
borde tillata England att bade tillhora ett preferenssystem inom det brit
tiska yarldsvaldet oeh ett europeiskt preferenssystem. Fordelen av att
ha England med i Europa ar sa stor, att de europeiska staterna borde
gora vissa speeiella medgivanden gentemot England.

Jag har forut namnt, att agrarsta~erna i Osteuropa sjalva ga in for
ett preferenssystem. De ha begart vissa fordelar, men de ha ieke for-
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klarat sig vilj a rnedge nagon sakning av sina egna industritullar eller
Hi-mna nagra speciella fordelar at den vasteuropeiska industrien. De
maste dock saga sig sjalva, att om de begara fortnaner, maste de ocksa
pa nagot vis betala dessa formaner. Fordelen for dessa agrarstater
skulle ju enligt deras egen tanke vara den, att de skuHe fa battre pris
pa sina exportprodukter, men de skulle ju ocksa genom tullsankningar'
pa ,industrivaror kunna fa till stand ett forbilligande av de industripro
dukter, som de maste kopa utifran.

. For min 'del tror jag, att den'storsta svarigheten kommer fran Tysk
lands och Frankrikes sida. Dessa Hinder ha en relativt stor hemma
tnarknad. De kanna sig darfor mindre beroende av exporten. De fiesta
av deras fore tag salja 50, 60, 70, 80 eller 90 % av sin tillverkning pa
hemmamarknaden. De resonera darfor pa det sattet, att kunna vi skydda
var hemmamarknad, sa ha vi darmed skyddat 50-90 % av var tillverk
ning, och detta ar av storre betydelse for oss an att ge oss in i ett
system, dar det kommer att rada en allman och fri konkurrens med
utomstaende och dar det blir synnerligen svart att pa forhand kunna
saga, i \fad man vi sja~va skulle bli i stand att konkurrera. For lander
som Sverige, Schweiz, Holland och Danmark, som ha en relativt Hten
hemmamarknad, och for vilka exporten betyder sa oerhort mycket, ar
det tamligen sjalvklart, att ett sadant preferenssy~tem, som skulle starka
kopkraften pa den stora europeiska marknaden, skulle vara till fordel,
men for Tyskland och Frankrike staller sig saken annorlunda. Jag tror
darfor ocksa, att dessa tva lander bli de sista, som komma att ansluta
sig till en gr~ppbildning, och att darfor gruppbildningen till att borja
med tnaste inskrankas dels till agrarstaterna i oster och dels till staterna
i nordvastra Europa inberaknat England med det brittiska varldsvaldet.
Forst sa smaningom komma nog Frankrike och Tyskland att forsta nod
vandigheten av ett samarbete.

Jag har nu kommit till slutet av vad jag har onskade saga. Det
finns. for narvarande tva linjer, efter vil~a man kan driva arbetet for ett
ekonomiskt samarbete i Europa. Den ena linjen ar den, som varlds
konferensen 1927 anvi~ade, och som innebar, att vi skola lita pa att de
olika staterna skola forsta, att en sankning av tullarna ar till fordel for
den stat, som genomfor sankningen 'och samtidigt ocksa till fordel for
samtliga stater. Statsmannen bora inse detta, och exportindustrien bor
ha ett direkt intresse av att verka for dylika sankningar. Man litar
alltsa till fornuftets och argunlentens seger over manniskornas omedel
bara reaktion. Varje land bar i sitt eget valforstadda intresse driva en
frihandelsbetonad politik. Det ar mojligt, att man i langden skall kunna
komma fram langs denna linje, men hittills har det i varje fall icke gatt
pa det sattet.

10-,30893. Nationalekon. Foren. Fork. I930.
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Den andra linjen man kan folja ar den, att man spelar pa' en kanslo~

strang, att man sager till lander, som geografiskt ocb politiskt sta var
andra nara, att vissa eftergifter. bora goras for att man skall vinna 'vissa
fardelar och far att samtidigt fa en gemensam farbattring av det hela.
Vad ar det, som blir avgorande for om man skall ga fram pa den sist
namnda linjen cHer icke? Jo, den allmanna politiska utvecklingen. Blir
det politiskt samgaende i Europa och vaxer kanslan for det hela, ja, da
skall man val ocksa lyckas komma fram ekonomiskt, men utan att man
far en sadan kanslobotten far arbetet tror jag icke mycket pa sak~n.

Politiskt gar det ju bara bakat, ar man frestad att saga for narvarande.
Ja, jag undrar det. Under de sista aren ba vi anda fatt bevittna skade
standsfragans reglering, med en ganska vasentlig nedskrivning av skade
standet. Vi ha fatt lltrymningen av Rbenlandet ocb vi ha fatt tillkomsten
av den internationella banken ocb paborjandet av ett samarbete mellan
centralbankerna for guldfragans och penningvasendets reglering, ett amne,.
som ofta diskuterats i denna farening. Vi ha vidare haft Londonover
enskornmelsen mellan England, Forenta Staterna och Japan om ett in
stallande av flottrustningarna atminstone mellan dessa lander. Och slut
ligen kunna vi konstatera en betydligt forbattrad politisk atmosfar pa.
Balkan, ja, t. o. m. en utjamning av motsattningen mellan Grekland och
Turkiet. Under norm~la tider skulle man val vara frestad att saga, att
det anda ar nagot ganska vasentligt, som astadkommits. Ar det icke
den ekonomiska depressionen och all den oro, den skapat, som for nar
varande skymmer vara blickar for de framsteg, som i verkligheten blivit
gjorda? Jag tycker for min del, att tecken icke saknas som tyda pa
att det blivit en tillnyktring av den allmanna politiska opinionen. Avell
om det ar manga, som aro benagna att rycka pa axlarna at Briands
tanke pa ett mera enat Europa, sa har ju anda denna tanke sadan den
framfarts i Geneve lett till att det bildats ett organ for diskussion av
allmant europeiska fragor. I januari nasta ar sammantrada i Geneve i
samband med radsmotet representanter for Europas olika stater for att
overlagga om Europas samHillda problem. Det ar anda forsta gangeri,
som man fatt en sadan konferens och har ett sadant organ, som inne
sluter Europas samtliga stater. Det ar dock ett steg pa vagen mot ett
resultat, det ar borjan till en organisation, som atmi~stone enligt min
forhoppning till slut skall visa sig mojliggora ett starkande av banden
mellan de olika europeiska staterna och en kansla av nodvandigheten·
for dessa stater att samarbeta, om de ekonomiskt och politiskt vilja
havda sin stallning i varlden.
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Harefter yttrade sig:
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Envoyen E. Modig: Efter kansliehefen Jaeobssons synnerligen intresse
vaekande toredrag yore det kanske averfiadigt att tillagga nagot mera. Dr
Jaeobsson ar ju battre an de fiesta kvalifieerad far att tala om dessa saker,
oeh han gjorde det oeksa pa ett satt, som gay oss ana den mest rnalande
bild av vad som passerat oeh vad som far narvarande rar sig i tiden pa
detta omrade. Da jag i alla fall nu vagar saga nagra ord ar det darfar, att
jag i min dagliga garning standigt konfronteras med dessa fragor. Jag skall
emelleitid endast tilHita mig nagra enkla randanmarkningar till inlednings
faredraget oeh darvid ange nagra punkter, pa vilka jag kanske har en i na
gon man avvikande mening.

Som bakgrund far sin framstallning teeknade dr Jaeobsson Amerika oeh
Europa, betraktade med hansyn till sina allmanna ekonomiska farutsattningar
oeh den standpunkt, till vilken de natt pa det ekonomiska omradet. Vad
Farenta Staterna betraffar skulle jag vilja ytterligare framhava vilken oerhard
betydelse det haft, att det kapit-alistiska produktionssystemet dar har fatt till
falle att tillampas i sa vidstrackt omfattning, som verkligen har skett. Om
nlan jamfar den utveekling, sonl storindustrien, den moderna faretagsformen,
har kunnat fa i Farenta Staterna oeh den utveckling, som de europeiska sta
terna inom sina granser kunnat ge densamma, far man ju narmast det in
t~yeket, att man kan tala om tva fullkomligt olika ekonomiska utvecklings
skeden. De stora amerikanska industrierna rara sig med siffror, som nar
mast verka fantastiska aven ur myeket stora europeiska faretags synvinkel.
Jag undantar darvid naturligtvis de pa sista tiden framkomna internationella
koncernerna. Denna va1diga utveckling i F6renta Staterna har, som inleda
ren papekade, majliggjorts av den enorma hemmamarknaden, av att Farenta
Staterna omspanna en hel varldsdel, dar man inom samma tullgrans har
tillgang till nastan alIa slag av ravaror oeh dar man kunnat skapa ett av
alla skrankor obehindrat varubyte av jattelika matt.

Det har varit ganska intressant att iakttaga, hurn man under de senare
aren har sett pa den ekonomiska 'utveeklingen i Forenta Staterna. Man ·har
haft klart far sig, att individen dar har genomsnittligt natt en hagre levnads
standard an over huvud taget nagonsin forut i mansklighetens historia det
stora flertalet av en nation kunnat komma till. Den fraga, som far en europe
narmast skulle legat till hands, skulle varit den: Hur Hinge skall detta kunna
racka? Nar skall kulmen vara nadd, eventuellt aterfallet komlna? Det fore
faller emellertid, som om ett sadant resonemang over huvud taget icke fordes
i amerikanska affarskretsar. Det har naturligtvis forts av enskilda individe~,

'men den officiella teorien har alltid varit oeh ar fortfarande den, att i Ame
rika kurvan standigt gar uppat oeh skall ga uppat. Det ar jn klart, att ett
sadant forestallningssatt i sjalva verket ieke har nagot ekonomiskt beratti
gande. Att det sa Hinge har kunnat gora sig gallande oeh att kurvan sa
Hinge har kunnat bibehalla samma riktning, beror naturligtvis just pa detta,
att hemmamarknaden varit sa stor oeh att en sa ringa del av landet har
varit beroende av exporten. Det har dock lange funnits en am punkt, oeh
det har varit farmarnas stallning. Redan for fern ar sedan oeh sedan dess
vid upprepade tillfallen har detta' skapat nya politiska osakerhetsmoment.
Anledningen till den sista amerikanska tullreformen var ju ursprungligen miss
nojet hos farmarna i the Middle West, ehuru den nya tariffens utformning



130 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 23 OKTOBER 1930

i praktiken pa grund av politiska orsaker blev en helt annan an man hade
kunnat tro av fragans forhistoria.

Emellertid har nu ett bakslag kommit i Amerika. Det borjade med
fondborskrisen forra hosten. For min personliga del tror jag ieke det kan
rada nagon som heIst tvekan darom, att krrsen i hog grad blivit skarpt till
foljd av farmarnas stegrade svarigheter oeh deras minskade kopkraft. I detta
sammanhang kan jag dock ieke underlata att staJIa mig en liten smula tvek
sam till inledarens karakteristik av krisen sasom uteslutande foranledd av
overproduktion. Det ar ieke min mening att nu taga upp nagon djupgaende
nationalekon,omisk diskussion, vilket jag for ovrigt icke ar kvalfieerad 'for,
nlen jag far saga, att om man over huvud taget gor sig besvar att studera
kurvorna over prisnivans forandringar oeh en del andra ekonomiska faktorer,
sa ar det omojligt att frigora sig fran den kansIan, att vi trots allt anda ha
den mycket diskuterade guldbristen i bakgrunden. I vilken utstrackning
denna kan ha spelat en roll vill jag ieke nu inlata mig pa. Att bara be
teekna krisen som en overproduktionskris torde val knappast vara riktigt.

Inledaren namnde, att livsmedel ieke gatt ned sa mycket i pris som
ravarorna i ovrigt. Det ar dock att marka, att enligt en uppgift, som jag
sag i dag, ar det amerika~ska vetepriset nu det lagsta sedan 23 ar. Det
har fallit fran I: 34 till 0: 72 pa ett ar, vilket ju i sjalva "erket innebar ett
utomordentligt kraftigt prisfall. Att ravarorna fallit fortare i pris beror nog
bI. a. darpa, att deras kopare ha storre mojIigheter att utnyttja en nedat
gaende marknad an koparna av helfabrikaten.

Depressionen ar emellertid TIU har, oeh den har kommit i en tid, nar
det ekonomiska ateruppbyggnadsarbetet i Europa befinner sig i ett kritiskt
Hige. Inledaren talade om 1927 ars konferens oeh om 1927 ars ideer. Jag
far verkligen saga, att aven jag i min ringa man kande mig ganska bopp
full ar 1927. Man hade en kansla av att bela krigsrnentaliteten hade blast
bort,oeh att man pa det ekonomiska omradet holl pA att atervanda till na
got sa nar normala forestallningar. Inledaren talade ocksa om den konfe
rens rorande import~ oeh exportforbud, som holls pa' hosten 1928. Man
uppnadde ocksa darvid vissa resultat sa tillvida, att man fiek underskrifter
fran en hel del stater pa det uppstallda avtalsforslaget. Konventionen har
emellertid sedan ieke blivit ratifieerad, trots att man maste saga, att detta
avtal var av myeket blygsam raekvidd. Man hade gjort en hel del undan
tag for att tillmotesga vissa enskilda staters intressen. Att man trots detta
ieke kunde komnla till ratifikation ar onekligen ett mycket sorgligt oeh all
varligt fenomen.

Sedan ha vi ju haft ytterligare en del manifestationer av internationell
art, 'av vilka inledaren omnamnde nagra, men alIa utan markbara resultat.
Vi hade den sista stora tullfredskonferensen i varas. Det forefoll fran borjan
vara ett rnyeket litet lovande foretag, det man uppnadde var oeksa forsvin
nande litet, oeh aven detta lilla tycks komma att rinna bort mellan fingrarna.

Det ar alltsa obestridligt en myeket dyster situation, i vilken vi nu be
finna oss, oeh naturligtvis har intradandet av depressionen ytterligare for-

. svarat forhallandena. Det ar da 'synnerligen fortjanstfullt att vilja bidraga
till diskussionen om var man over huvud taget skall kunna finna nagon los
ning. Det uppslag, som inledaren har givit, ar givetvis sardeles intressant.
Jag skall emellertid be att fa frarnhalla ett par punkter, vilka for min' per
sonliga del gor, att jag rnaste stalla mig ganska tveksam till det hela.
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Till en barjan maste jag saga mig, att bildandet av farhandlingsn1assiga
fasta grupper av nationer farefaller mig vara en synnerligen vansklig uppgift.
Jag tror knappast man kan vaga dama ~agot darav, att agrarstaterna i Ost
europa ha kommit averens pa ett par konferenser om att framstalla vissa
yrk,anden. Man bar namligen icke glanlma att vad som drivit dessa stater
mindre har varit ett positivt intresse an ett negativt sadant, nan1Iigen att
reagera mot, att man farbisett dessa staters intressen, vilket farhaJlande ju
ofta patalats i Geneve. Jag har mycket svart att foresHilla mig, att det
skulle vara Inajligt att darigenom fa nagot sa nar homogena ocb forhand
lingsdugliga parter.

Den andra sidan av affaren innebar ju, att dessa stater skulle uppoffra
sina egna industrier. De skulle alltsa bidraga till att farverkliga det, som
skulIe vara n1alet, on1 man slopade alIa tullgranser i Europa, namligen att
man skulle lata A tillverka det, som passade honom bast, och 13 det, som
passade honom bast. Mot detta har ju anforts, att nagot sadant gar ingen
suveran stat med pa. Nar det galler att gora uppoffringar, som kompensera
de farmaner, den egna staten skulle fa, forsvinner intresset.

Det ar ocksa en annan sida av denna' fraga, ,som farefalle'r mig en
smula allvarlig. Det kan icke farnekas, hur man an vander pa saken, att
ett samgaende av de europeiska staterna kommer att rikta sin spets icke b10tt
mot Farenta Staterna utan aven aver huvud taget mot vad man brukar kalla
far kolonialvarlden. Forhapandet mellan Europa och denna kolonialvarld
har undergatt starka forskjutningar . Under kriget, nar tillforseln fran Europa
var avbruten, uppstodo i dessa senare lander nya industriforetag, som man
sedan stravat efter att bibehalla. Det torde dock i alla fall lugnt kunna
sagas, att de allmanna ,forutsattningarna for ett varubyte av den typ, son1
existerade fare .kriget, fortfarande fareligga. De europeiska staterna ha dock
battre farutsattningar far att driva industri an lander som Indien med Hera
kunna ha. Inledaren var ocksa sjalv inne pa den tankegangen, att Europa
var pa vag till den ekonomiska situation i varlden, som England innehade
fare kriget. Skulle man nn ge denna preferens at de europeiska spannmals
producerande .Hinderna, skulle man darigenom rikta en direkt stot mot dessa
koloniallanders livsmedelsexport till Europa. Det farefaller mig, som om
detta oundganglige'n skulle komma att verka som en direkt uppmuntran till
dessa lander att gara sig ekonomiskt sjalvfarsarjande, och jag maste fraga
mig, om den europeiska marknaden verkligen ar sadan, att den rattfardigar
sadana offer, rattfardigar att man tar sadana risker. Jag har svart att tro
det. Jag kan tanka mig att ett Europa, som aven inkluderar Ryssland och
Sibirien, skulle knnna bli en sadan marknad, men jag har svart att tro, att
det nuvarande Europa ar det.

Slutligen vill jag saga' nagra ord om mest gynnad nationsklausulen. Den
skulle naturligtvis, som inledaren ocksa sjalv erkande, genom en sadan at
gard sattas ur spel. Jag tror icke, att det ar nagon averdriven konservatism
eIler farkarlek far gamla klicheer, on1 jag for min del hyser en alldeles spe
ciell radsla far att rubba pa mest gynnad nationsklausulen. Det ar dock
denna bestammelse i 1800-talets handelstraktater, som skapat den nuvarande
varldshandeln, . som skapat hela den bakgrund, mot vilken den ekonomiska
utvecklingen och den allmtinna hajningen av levnadsstandarden under 1800
talets sista halft har agt rum. Man kan saga, att den var en ratt sa. genial
uppfinning. Denna mest gynnad nationsprincip patvingade icke den andra
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parten nagra uppoffringar far agonblicket. Den sag oskyldig ut, men den
verkade indirekt till en universalitet i behandlingen av andra nationer, vars
betydelse man icke bar underskatta. Jag har svart att tro, att ett averga
ende till mera individuella metoder i handelspolitiken skulle kunna vara till
fardel. Naturligtvis ar dock preferenspolitiken att faredraga framfar de han
delspolitiska tendenser, som far narvarande tyckas vaxa franl och som halla
pa att forvandla handelspolitiken till nara nog en ockult vetenskap med in
vecklade kontingenteringsavtal oeh allehanda svaroverskadliga interna atgar
der med handelspolitisk spets, oeh med dessa kortfristiga avtal, som snart
sagt varje manad aro underkastade forandringar Deh nya tolkningar oeh till
laggsavtal, oeh vilka varje tillfallig forskjutning i de olika parlamentens Ina
joritet kan rubba. Det ar ett system, som milt sagt ar i hogsta grad otill
fredssUillande. Mot denna bakgrund ar ett ordnat preferenssystenl avgjort att
foredraga, am det namligen yore mojligt att genomfora. Jag maste dock
saga mig, att det ar motbjudande att taga bort sjalva den tanke, sonl dock
finns kvar i de traktater, som avslutas i dag, namligen att man skall komma
till en sa vitt mojligt lika behandling av alla lander.

I ovrigt ar jag i myeket ense med inledaren. Han antydde i slutet av
sitt anforande, att man har anledning att vara myeket misstrogen mot moj
ligheten att genom fornuftslnassiga resonemang komrna till resultat pa detta
omrade. Det har ju oeksa forts oandligt myeket av farnuftiga resonemang
exempelvis i ekonomiska kommitten i Geneve, men dessa resonemang ha
visat sig aga oerhort litet overtygande yarde, nar de kommit till andra in
stanser. Det ar darfor helt enkelt sa, sonl inledaren framholl, att det fordras
ett ideal for att det skall bli nagot avo Bakom 18oo-talets frihandelsrorelse,
nar varldsmarknaden skapades, lag ocksa ett ideellt patos. Denna rorelse
drevs fram av en liberalism, so'm var fylld av ideinnehall. Manniskorna
sago stora mal framfor sig, oeh man handlade for rnansklighetens sakI Nu
har ideinnehallet sa smaningom dunstat bort liksom inom, soeialdemokratien
socialiseringstanken har borjat forflyktigas. Det ar ju ocksa manskliga rorel
sers och askadningars ode. Det ar knappast nagot att gora at. Det ar moj
ligt, att det kan komma en ny mentalitet, som kan hjalpa upp saken, men
aven for att kunna astadkomma en sa pass begransad reform som dessa
gruppavtal racka fornuftsmassiga resonemang ieke till for att overvinna mot
standet fran de kretsar, som i vara dagar fatt alIt storre oeh storre bety
delse. Varje regering ar i hog grad beroende av olika ekonomiska intresse
grupper. Darfor menar jag, att man bor vara forsiktig oeh att man annu
sa lange bor haJla pa de smulor, man har kvar sedan gamla tider. Det ar
ocksa denna allmanna askadning, som gor, att jag, ehuru hela andemeningen
i inledarens foredrag ligger nlig myeket nara, dock staller mig en smula
tveksam till hans konkret utformade forslag.

Fil. dr K. Amark: I viss man har en del av vad jag har tankte saga
redan hlivit sagt, men jag skulle anda vilja gora ett par randanmarkriingar.

Jag tyckte for min del liksom envoyen Modig, att dr Jaeobsson tog val
latt pa fragan om mest gynnad nationsprincipen, vilken dock varit grundvalen
for det hittillsvarande traktatpolitiska systemet. Sarskilt for ett litet land som
Sverige maste det vara av aUra storsta intresse att halla fast vid denna
prineip, darfor att vi i ovrigt ha sa litet att komma med vid traktatpolitiska
underhandlingar. Tyvarr ar det ju sa, att man pa mangahanda satt forsokt
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gora intrang pa denna prineip, oeh inledaren papekade oeksa vissa metoder
sam anvants for att kringga den. Man skulle nog kunna namna myeket mera
i den vagen. Har praktiseras salunda i vid omfattning nagot, SOln man skulle
kunna kalla far administrativ prptektionisn1, oeh som innebar, att man med
varjehanda forvaltningsatgarder forsoker na sadana protektionistiska mal, som
egentligen borde vara uteslutna vid en lajal tilHimpning av gallande handels
fordrag. Hit hora t. ex. de fordringar som uppstallas pa att vid offentliga
upphandlingar foretrade i mojligaste man skall lamnas at inhemska varor.
Hit hora oeksa de allt vanligare bestamnlelserna om ursprungsmarkeri, vilka
kombineras rned propaganda for inhemska varor. Den taktiken har sarskilt
i England drivits rnyeket langt pa sista tiden. Jag har hort sagas, att man
i Italien t. o. m. gatt sa langt, att man forbjudit sparkassor att bevilja
kredit at personer, som i storre utstraekning inlportera varor fran frammande
lan'der. En annan metod, som man pa sista tiden slagit in pa, har varit att
utfarda bestammelser om reglering av forbrukningen, exempelvis TIled inmal
ningstvang. Ett galnmalt rnissbruk ar det som bedrives med veterinarpolitiska
bestammelser i understueket protektionistiskt syfte, med diskriminerande frakt
tariffer etc. Alla dessa manipulationer aro ju beklagliga, n1en i och for sig
motivera de icke ett overgivande av mest gynnad nationsprincipen, utan de
bora bekampas for sig. Man har ju oeksa tagit upp ett arbete i den rikt..
ningen inom Nationernas forbunds ekonomiska komtnitte, dar en standard
formulering utarbetats for mest gynnad nationsklausulen jamte bestammelser '
om tolkningen av detta begrepp. Detta forslag har varit utsant till de olika
regeringarna oeh kommer upp till behandling iGeneve i nasta rnanad.

Nar man diskuterar fragan om 'ett europeiskt preferenssystem, ffiaSte man
naturligtvis fraga sig, vilka fordelar ett sadant system skulle innebara for vart
land. Det ar ju sa, att var handelsomsattning sker i myeket stor utstraek
ning, till ungefar 78 %, med Europa. Vi skulle saledes genom en anslutning
till ett europeiskt preferenssystem formodligen vinna vissa tullattnader for en
he] del produkter, sonl vi nu utfora till Europa. Eftersom emellertid vara
konkurrenter i de allra fiesta fall oeksa aro att finna i Europa, sa forefaller
det som om fordelen av preferensbehandlingen i manga fall borde bli ganska
mattlig, under det att de tullsankningar, som vi sjalva skulle nodgas vidtaga,
kunde bli nog sa obehagliga.

Nu far man givetvis icke enbart se saken pa detta satt, utan man maste
oeksa fraga sig, om ieke ett undanrajande av manga tullskrankor oeh ett vid..
gande oeh forenhetligande av den europeiska marknaden dock skulle kunna
i langden nledfora en sa allman lyftning av naringslivet i var varldsdel ge
nom ett storre handelsutbyte oeh en mera rationell fordelning av produktionen,
att vi darigenom skulle erhalla atminstone indirekta fordelar.

Ser man pa statistiken over handelsomsattningen i Europa, finner man,
att aven andra lander an Sverige i mycket vasentlig grad ha storre delen av
sitt handelsutbyte inom den egna varldsdelen. Jag har sammanstallt nagra
siffror i den vagen. Samtliga europeiska Hinders utforsel torde rora sig om
kring 33mi1jarder dollars; darav faller ungefar 19 miljarder pa den. inom
europeiska omsattningen, saledes vasentligen mer an halften. Storbritannien
Dch Italien aro de enda lander, vilkas export till mer an halften faller pa
utomeuropeiska lander. Sarskilt de osteuropeiska agrarlanderna aro daremot
i alldeles sarskilt hog grad hanvisade till deil europeiska marknaden. I
Litauen, Polen, Ungern, Jugoslavien etc. gar over 90 % av utforseln till
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Europa. For Tjeekoslovakien, Osterrike, Finland, Lettland oeh Estland ar
motsvarande siffra over 80 %. Vad inforseln betraffar ar beroendet av utom
europeiska lander naturligt nog nagot storre, men det visar sig i alIa fall, att
endast Storbritannien, Frankrike oeh Italien till mer an 50 % av sitt varu
behov aro hanvisade till utomeuropeiska lander. Balkanlanderna, de skandi
naviska oeh baltiska landerna, Polen, Osterrike oeh Schweiz taeka al1~

mer an 70 % av sitt varubehov fran lander inom Europa. Detta tyder ju
pa att handelsforbindelserna in,Ol1Z den egna varldsdelen aro av myeket stor
betydelse.

Jag namnde, att de osteuropeiska agrarstaterna i synnerligen hog grad
aro hanvisade till den europeiska marknaden, oeh det forefaller tamligen klart,
att skulle nagra stater vinna pa ett europeiskt preferenssystem, skulle det i
framsta runlmet vara dessa. De ha knappast nagon annan Inarknad an
Europa for sina produkter, oeh de aro a andra sidan myeket utsatta for' de
prisfluktuationer, som utga fran de stora varldsbarserna, pa vilka de icke ha
nagot inflytande. I allmanhet ar ju i dessa lander utrikeshandeln relativt
outvecklad oeh ganska lag i forhallande till nationalinkomsten. Skulle man
nu tanka sig, att dessa lander kon1me att i hogre grad appnas for inforsel
av europeiska industriprodukter, sa skulle detta ju visserligen skada deras
annu outveeklade industri, men det skulle sakerligen oeksa bidraga till ett
battre utnyttjande av deras alltjamt myeket ringa kopkraft oeh saJedes val i
langden vara till deras forde!. Karakteristiskt ar oeksa, att det just ar fran
dessa landers sida, som verkligen nagot aktivt intresse hittills har visats far
ett preferenssystem. Inledaren berorde den konferens, som nyligen haJlits i
Warsehau. Denna hade ju foregatts av andra konferenser mellan Rumanien,
Jugoslavien oeh Ungern, dar dessa lander sinsemellan kommit averens om
en viss preferensbehandling. Huru de nu tankt sig saken ordnad vet man
ieke. Alldeles sarskilt yore det ju intressant att veta, hur man tankt sig att
komma till ratta med de bestaende traktaterna. De planer som dryftats kunna
uppenbarligen ieke genomforas utan uppsagning av en nlangfald traktater.
I aHa fall aro dessa forhandlingar av intresse som symptom pa en vaxande
farstaelse far betydelsen av ett vidgat ekonomiskt samarbete i Europa.

Ser man aterigen pa de europeiska industrilanderna, aro forhallandena
dar naturligtvis ofantligt nlyeket mera komplieerade. Det ar klart, att de
n1anga oeh haga tullgranserna har ofta. utgora en betydande olagenhet oeh ett
hinder for utveeklandet av en full produktionskraft oeh en mera rationell
arbetsfardelning. Till en viss grad hava intressenterna sjalva har forsokt
komma till ratta med svarigheterna genom de overenskommelser som vid sidan
om oeh over tullgranserna traffats mellan industrierna i skilda lander. Inter
nationella karteller finnas ju nu pa en mangd omraden. I manga fall torde
dessa kunna tydas som ett direkt resultat av den felkonstruktion av narings
livet, som handelspolitiken har fram~al1at. Just genom sin tillvaro manifestera
de med stor, styrka det naringsekonomiska samband, som finns mellan de
europeiska industrilanderna. I de fiesta fall ga dessa karteller ut pa att
reservera hemman1arknaden at den egna industrien oeh att reglera exporten
genom kvotuppdelning eHer pa liknande satt. Ett sadant system ar natur
ligtvis ieke sardeles rationellt. Det maste' bidraga till att konservera manga
industrier oeh foretag, som icke skulle kunna uppehallas, om de yore utsatta
for fri konkurrens. I alla fall beteekna dessa overenskommelser en slags an-
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passning efter farhallandena, oeh de kunna val pa satt oeh vis sagas bereda
vagen for en internationell rationalisering av industrien.

Nu asyftade industrier komme naturligtvis ieke att ha mycken kanning
av en avergang till europeisk fribandeI, TIlen annorlunda sUiller det sig for
de industrier, som icke aro kartellerade, som exempelvis textilindustrien. Denna
industri har ju efter kriget lidit mycket till faljd av avsattningssvarigbeter,
beroende som vi veta pa att industrifaretag uppvuxit i andra varlsdelar. Kon
kurrensen ar pa detta alnrade hard aven pa den europeiska marknaden. Men
fraga ar om ej just har sk~pandet av ett stort enhetligt europeiskt avsattnings
omrade kunde bli av sarskild betydelse, om nagot sadant yore majligt att
astadkomma.

Vad jag nu har yttrat rar sig om den europeiska marknaden SOln helhet,
men vi fa ju oeksa besinna, att en nlyeket stor del av denna europeiska
marknad utgares av England, vars handelspolitiska intressen ingalunda sam
manfalla med det avriga Europas. England ar den viktigaste oeh starsta
kuuden for flertalet europeiska lander, oeh det ar sakerligen myeket osann'o
likt att England skulle finna med sitt intresse farenligt att ga med i ett pre
ferenssystem mellan de europeiska fastlandsstaterna. Dessutom veta vi ju,
att for narvarande myeket starka krafter aro i rarelse for utveeklingen av
I?referenssystemet inom det engelska imperiet. Inledaren ville ieke profetera
~m hur det skulle komma att ga darvidlag, men det synes val anda vara
ganska svart att tanka sig, att det skulle kunna farefinnas nagon villighet fnin
Englands sida att medverka till ett systenl, som maste sagas ga stick i stay
mot stravandena bas de brittiska dominions oeh mot den imperiepolitik, som
numera tyekes ha vunnit burskap inom alla de stora partierna.

Vad skulle man da kunna tanka sig att gara for narvarande? Det ar
ju onekligen ganska otill fredsstaJlande som det ar. Vi ha dessa stora utom
europeiska marknader, som mer oeh mer avgransa sig oeh som yanda Europa
ryggen, medan Europa sjalvt ar splittrat -oeh de fiesta lander gara vad de
kunna for att farsvara handelsomsattningen sinsemellan. Ja, forst oeh framst
bor man naturligtvis gara alIt for att redueera oHigenheterna av sadana
illojala metoder oeh konstgrepp som jag tidigare berarde, vilka pa ett all
deles sarskilt satt farsvara handelssamkvam,et Hinderna emellan. Myeket bar
sakerligen darvidlag kunna utrattas genom internationella overenskommelser.

Sedan viII det farefalla mig, som om man borde avvakta intradandet av
nagot gynnsammare konjunkturfarhallanden. Det ar ju klart, att det just ar
de. nuvarande svarigheferna, sam ha medfart den skarpning i handelspolitiken,
som man har iakttagit under de sistaaren. Det ar ieke omajligt, att man,
nar farhallandena lattat en smula, kommer att se litet annorlunda pa dessa
saker an Ulan nu gar, oeh det skulle da kunna bli majligt att ga nagot
langre pa den vag, som vi dock hunnit ett visst styeke pa efter kriget. Man
far i alla fall ieke farbise, att laget nu ar ett helt annat an det var for tio
ar sedan oeb kanske till oeh med i en del fall nagot battre an det var for
fern ar sedan, om det oeksa for narvarande rader en viss handelspolitisk far
morkelse. Ateruppbyggnadsarbetet efter den stora katastofen har pagatt for
kort tid for att man verkligen skall kunna bedoma, om det ieke yore majligt
att pa de gamla beprovade vagarna annu astadkomlna en bel del. Darvidlag
ar det ju, som redan har har framhallits, en strang tillampning av mest
gynnad nationsprineipen, som maste vara det farnamsta hjalpmedlet. Det
maste med all skarpa fasth~llas, att en rubbning av denna det europeiska
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traktatsystemets harnsten yore en olycka., sam icke pa nagot vis skulle kunna
uppvagas av de eventuella fordelar, sam kunde vinnas genom ett sada~t pre
ferenssystem, soin inledaren har skisserat.

Generaldirektar A. Orne: Inledaren har kOlnmit till sin uppfattning av
motiv, sam jag ar den farste att gilla. Han vill finna DagOn utvag att hejda
den lavastram av nationalistisk dumhet, sam far narvarande gar igenom
Europa oeh starre delen av den avriga varIden. Det ser ju [ar ogonblieket
synnerligen markt ut bade politiskt och ekonomiskt, om 111an tanker pa ett
narmare samforstand i Europa. Sedan jag last inledarens artikel i Index och
personligen i dag hart honom fara fram ideer i samma riktning, har jag
emellertid gripits av en ganska star radsla far att om nlan gar fram efter hans
linjer, sa vinner man, sasom foregaende talare redan papekat, just ingenting
annat an att mest gynnad nationsprineipen kOlnmer att uppluckras. De
kretsar, som vilja komma at denna princip, skola i argument av samma slag,
sam inledaren har anvande betraffande mest gynnad nationsprineipen, finna
en fartrafflig farevandning far att slappa den ell er ga till angrepp mot den
samma. Det har redan av faregaende talare papekats atskilliga svarigheter,
som ovillkorligen rnaste komma att falja med inledarens linje. Jag skall icke
upprepa vad de ha yttrat. Jag skall bara i all enkelhet understryka, att
111an givetvis riskerar, att de lander, till vilka Europa nu exporterar, saker
ligen ieke komma att stillatigande finna sig i en inhardes europeisk preferens.
Det kan rent av uppsta synnerligen trakiga faljder, darfor att en mot' Europa
avog stamning redan finns i en del andra lander.

Inledarens farslag ar emellertid oeksa forenat med stora praktiska sva
righeter. Inledaren papekade hur svart det skulle vara att riktigt fordela
tullinkomsterna mellan de olika Hinderna, om man hade en, europeisk tull
union. Men uppsta egentligen icke precis samma svarigheter vid ett pre
ferenssystem? Det ar exempelvis icke sa alldeles latt att identifiera spann
mal, oeh darfor skulle givetvis vissa lander - ty landerna aro sadana 
finna det myeket lampligt att gara gada affarer genom att importera spann
mal oeh skieka aver den till ovriga europeiska lander, eventuellt importera
spannmaJ fran utomeuropeiska lander och skicka sin egen med 10 % prefe
rens aver till de ovriga Hinderna. Det blir ju precis samma trakiga situation,
som vi nu sta i tack vare den statliga dumping, som farekonlmer fran flera
Hinder, aven Sverige.

Jag har pa sista tiden funderat ratt myeket pa att saka astadkomma en
europeisk aktion pa ett mycket speciellt omrade, namligen betraffande auto
mobiler. Automobilen har den fordelen, att den ar en vara som kan indi
viduellt identifieras. Darfor vore det ju myeket latt att genomf6ra fullstan~

dig tullfrihet inom Europa pa bilar oeh omgarda hela varldsdelen med en
mattlig tullmur. Tullinkomsterna yore namligen betraffande denna vara myc
ket latta att fardela. Savitt jag vet ha alla lander i Europa officiell registre
ring av bilar, och den borde kunna kompletteras pa nagot enkelt satt, sa
att man finge majlighet att fardela deinflytande biltullarna pa varje sarskilt
land i forhallande till det antal utomeuropeiska bilar av visst roarke, sam
under foregaende ar hade blivit registrerade i det landet. Harvidlag finns
det ju ocksa en kanslosynpunkt som talar for inbordes tullfrihet i Europa,
namligen den, att flera europeiska lander aro sa sma, att man med bil kan
passera flera statsgranser pa en eIler ett par dagars sport- eller rekreations-
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fard. :NIan kommer nu alltfar snart till en grans, som vallar atskilliga sva
righeter oeh uppehaJl. Vi finge helt sakert bilisterna i stor utstraekning
bakom den framkastade iden, blott darfar att de, om den realiserades, skulle
kunna fara inom hela Europa utan att hindras av nagra granser.

Jag har verkligen annu icke vagat komma fram med det antydda far
slaget i skriftlig form, darfor att detsamma i alIa fall skulle medfara ratt
stora svarigheter. Om jag lyekas overtyga mig sjalv om att dessa svarig
heter kunna avervinnas, sa skall jag farsaka utarbeta tanken. Visar den sig
realiserbar, finns det sakerligen oeksa vissa andra industriprodukter, betraf
fande vilka man kan tanka sig ett europeiskt samgaende.

Det var en synpunkt, som inledaren ieke tyektes ha fast tillraekligt av
seende vid, namligen att tullarna i de fiesta" Hinder i Europa ingalunda stanna
vid hans 20 %. De olika landerna skulle antagligen fordra att fa ga upp
till 70 eller 80 % och att sedan ge 10 % europeisk preferens pa dessa
orimligt haga satser. Sadana aro tyvarr en hel del lander. Just i samband
med fragan om bilarna hade jag far nagon tid sedan anledning att se pa
hur pass haga biltullarna aro i Europa. Sverige har I 5 % oeh Holland 20 %,
men alla andra lander ha myeket hagre satser, oeh ett land, Spanien, kom
111eT for tunga bilar upp till en tullsats, sam representerar en hogre summa
per bil an den, till vilken vederborande bilar kunna tillverkas i Sverige, dar
ju dock tillverkningskostnaderna icke aro sa sarskilt laga. Liknande fenomen
finner man i fraga om en mangd olika varor. Jag misstanker dartor, att
man ingalunda skulle komlna att stanna vid ett system, som aven jag med
min allmanna uppfattning skulle kunna godtaga, utan man skulle nog, om
det over huvud taget skulle kunna garas nagot, komma till en generell euro
peisk tullhojd, som sakerligen bleve ganska fruktansvard. For min del tror
jag, att det ar battre att vanta en smula. Det saknas ieke tecken pa att
vissa av urkallorna far den egendon1liga sinnesforfattning, som far narvarande
ntmarker storre delen av Europa, snart skola barja utsina. Sker detta, kom
mer det givetvis att medfara ett betydligt battre utgangslage for diskussionen
om ekonomisk samverkan.

Jag vill begagna tillfallet att uttala min stora gladje over det medde
lande, som inledaren larrinade Deh som jag icke sett i pressen, namligen att
Sverige nn forhandlar med vara grannlander, med Holland oeh Belgien o. s. v.
for att soka komma till en, entente, jag formodar framfar alIt betraffande
dumpingen. Det ar enligt min mening ett mycket stort framsteg, att man
over huvud taget natt fram till sadana overHiggningar. Jag har for min
ringa del livligt talat {ar dem sedan flera ar tillbaka. Ett gemensamt fast
llpptradande fran en sadan grupp av stater genten10t alater vid tillalnpningen
av' mest gynnad nationsprineipen oeh gentemot den statliga dumping, som
exempeivis Tyskland bedriver, skulle sakerligen ge ratt myeket mod at
de' ·krafter, som sakerligen finnas aven i de lander, Inot vilka en sadan
sammanhallning framEor alIt bor rikta sig, men som hittills hallit sig rela
tivt tysta.

Om vi vanta oeh utan nagon starre katastrof lyekas komma over den
narmaste fraintiden, som onekligen ser ratt clyster ut, sa misstanker jag, att
utgangsHiget blir vida Himpligare an nn for att taga upp ,de i afton diskute
rade fragorna fran en mera fruktbar oeh ur vissa synpunkter mindre riskabel
l1tgangspunkt an den, som lett fram till inledarens torslag.
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Professor E. Heckscher: I likhet med flere faregaende talare kan jag
Inycket val ° farsta inledarens position, darfar att han har farsakt finna en
utvag ur ett ovanligt litet lovande lage. Nar jag icke desto Inindre maste
forklara mig som motstandare till hans farslag, far det salunda icke uppfattas
som nagon oenighet i fraga onl malet, enbart i fraga om medlen.

Ett geografiskt enhetligt block utan tullgranser inom sig skulle vara en
myeket stor vinning far alIa parter; men om icke bada dessa vilIkor yore
uppfyllda, skulle det genast bli komplikationer som toljd av aHa tulIsamman
slutningar. am det geografiskt homogena blockets Hinder hade tullgranser
sins emellan men beviljade varandra preferens, skulle det vara nadvandigt
att hindra varorna fran att ga in aver landet med de lagsta tullarna, oeh
det skulle krava ursprungsbevis. Oln ater de sammanslutna staterna ieke
utgjorde ett homogent block, skulle ieke ens fullstandig tullfrihet dem emoel
Ian kunna undga att likaledes krava ursprungsbevis, darfor att varorna da
skulle ha att ga avoer utomstaende landers territorier pa vag fran ett av de
sammanslutna landerna till ett annat. Ursprungsbevis som farutsattning for
tullbehandling ha nu emellertid helt naturligt tendens att locka varorna pa
avvagar, darfor att varorna behandlas olika ant efter sin harstamning oeh
man darfar frestas att fingera en annan proveniens an den verkliga,. de skapa
den osakerhet som ganska allmant anses betyda ett starkare hinder far sam
fardseln an t. o. m. ganska haga tullmurar.

Nu far val tanken att ena alla Europas stater i nagot som heIst gemen
samt tullsystem anses som en utopi far en Hing tid frarnat. Det farefan
som om inledaren· sjalv oeksa konl aver fran den tanken till den att bilda
mindre grupper inom Europa med preferensbehandling for gruppens med
lemmar. Fortfarande forefaller det emellertid galla vad jag nyss sade, att
verkningarna hanga pa olnradets geografiska homogenitet och pa franvaron
av tullgranser inom omradet. Fortfarande ar alltsa preferens en foga lyekad
utvag, i jamfarelse med tullunion, som emellertid ocksa farutsatter att landerna
geografiskt hanga i hop.

Oeksa under geografiskt gynnsalnma forutsattningar erbjuder emellertid
tullunionen valkanda svarigheter, och darfar har jag redan tidigare tillatit
mig ifragasatta en tullentente, d. v. s. helt enkelt samnld mellan Hinder med
sins emellan likartade syften, innan nagon tullhojning komme till stand. Det
fore fall er som om nagot sadant yore under arbete nlellan vara lander, oeh
det kunde atminstone aldrig gora skada, medan de linjer inledaren varit inne
pa enligt min mening hade stora utsikter att farsamra laget. Och det bor
man undvika t. o. m. om man beharskas av de mest ideella motive

I tekniskt hanseende fore fall er tanken pa ett likformigt tullskydd pa
20 % med preferens pa 10 % alldeles far mekaniskt. Hur skall man be
trakta exempelvis importfarbud? Eller det faktum att tullarna tas i ansprak
i mycket olika grad i olika lander oeh pa olika varor? Eller antalet tull
belagda rubriker i farhaHande till de tullfria? Pa detta 5attet kunde man
fortsatta lange.

. Jag tror darfor, att man far naja sig med mycket ansprakslasa atgarder
far narvarande, men da ocksa bor halla sig till sadana som erbjuda en viss
garanti for att atminstone icke forsamra laget. Det villkoret rippfyller in
ledarens forslag emellertid enligt min mening icke.
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Direktar Albin Johansson: Jag har av debatten kant mig frestad pa
peka ett farhallande, som jag kanner val till. Det galler elektriska lampor.
Har i vart land ha vi en ratt hag tull pa denna vara. I Danlnark daremot
en obetydlig - ett ore per lampa. Forbrukningen uppgar i Sverige till i
runt tal tio miljoner arligen. Och harfar ha konsumenterna fatt betala 13,5
milj. kronor. am samma antal lampor forbrukats i Danmark, skulle de dar
betingat ett samlat yarde av 10 milj. kronor. Vi svenskar betala saledes ett
overpris av' 3,5 milj. kronor. Vilka »fardeIar» innebar detta for vart land?
J0, vi ha en lampindustri, dar nagra hundratal vinna sin utkomst. Men mark
val, vart· land skulle med stor ekonomisk vinning kunna betala fulla laner till
de i 13:mpindustrien nu sysselsatta, under forutsattning att vi finge lamporna
till samma pris som i det tullfria Danmark. Detta utan att fordra nagon
som heIst arbetsprestation av vederbarande. Var elektriska lampindustri ages
och, kontrolleras av en utlandsk internationell kartell, som bevisat riktigheten
av dr Amarks nyss lamnade uppgift, att katteller latt anpassa sig efter tull
lagstiftningarna.

Vid behandling av tullfragor gar sig vanligen den uppfattningen gallande,
att tullar aro till fardel far ett lands naringsliv. Fraga lampfabrikanterna och
vi skola fa till svar, att utan tull skulle industrien ifraga ej kunna besta.
Darfor anse dessa och ovriga protektionistiska eller okritiska tullvanner att
tullen ar nyttig far landet. Denna innebar dock en direkt pavisbar. farlust
for vart land av mer an en miljon kronor arligen.

Ser man sedan efter hur tullfragan uppfattas av tullpolitici, finner man
att dessa utga ifran att tullen .ar till landets fardel, och braka sina hjarnor
med hur de skola kunna anvanda tullen som bytesobjekt vid traktatsforhand
lingar, utan att darvid skada industrien. Jag tror att det ligger en viss fara
dari att de, som syssla med handelsfordrag nationerna em'ellan, bli sa stora
specialister, att de glamma bort sjalva pudelns karna.

Kanslichefen Jacobsson: Jag hade egentligen inte vantat finna mycken
sympati for n1itt farslag bland dem, som' i Sverige gjort sig fortjanta av att
den handelspolitik, son1 vi fart under de sista aren, blivit ett sadant monster
for varlden, som den faktiskt blivit. Jag har emellertid icke kunnat bE rik
tigt overtygad av all den kritik, som nu blivit riktad mot mitt forslag.

lnnan jag gar in pa fragan om mest gynnad nationsprincipen skall jag
elnellertid med anledning av, en anmarkning, som envoyen Modig rikt-ade
mot mig, viIja avge en forklaring. Det var icke aIls min avsikt att saga, att
overproduktionen pa ravaror var den priInara orsaken till den nuvarande
krisen. Avsikten med vad jag sade var endast att framhal1a, att om utveck
lingen varit sadan, att det uppstatt brist pa ravaror och da-rmed ocksa hoga
priser pa dessa, da hade de utomeuropeiska landerna haft ett overtag ekono
lniskt. Da hade det varit mycket litet for Europa att gora; darfor att da
hade sjalva manufaktureringen blivit av jamforelsevis liten betydelse. Nu har
emellertid utvecklingen gatt i motsatt riktning; ravarorna ha blivit billigare
och sjalva n1anufaktureringen, sjalva det yarde, som astadkommes genom den
industriella produktionen, har blivit det ekonomiskt mest betydelsefulla. Detta
nledfor, att Europa har mojligheten att genom utnyttjande av sin industri na
en ekonomiskt hog standard, och att Europa i varje fall icke pa grund av
prisbildningens alImanna utveckling forlorat sin position.

Jag tror, att denna fraga ar viktig, ty den beror ocksa en annan sak,
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S0111 blivit omnamnd under diskussionen, da man sagt, att ett sadant prefe
renssystem, som jag foreslagit, skulle rikta sin spets mot kolonialvarlden. Ar
det sant? For min .del tror jag, att det forhaJler sig alldeles tvartom, och
jag gar detta bI. a. pa grund av ett argulnent, som professor Cassel ar 1927
anforde i Geneve. Han framhall, att industrilanderna i Europa ha haft sa
stora svarigheter att avervinna pa grund av sina tullar, pa grund av fack
fareningsvalde o. s. v., att darigenom industriproduktionen blivit relativt be
gransad och synnerligen dyr; de haga priserna pa de industrivaror, som
koloniallanderna maste byta till sig, aro givetvis till nackdel for dem. Om
luan daremot kunde astadkomma en mera rationell produktion i Europa och
en darmed faljande starkare efterfragan efter ravaror, skulle det nog i lang
den innebara en fardel for kolonialUtnderna, om ocksa. icke alldeles omedel
bart. For min del tvekar jag icke att saga, att hela denna motsattning mellan
Europa och kolonialHinderna ar helt och hallet uppkonstruerad, och jag tror,
att "nar jag sager detta, hal' jag' den basta sakkunskapen pa nlin sida, bi. a.
i det memorandum av professor Cassel, som generaldirektor Orne sjalv var
med onl att godtaga i Gene~e for tre ar sedan. Darfnr ar jag icke heller
sa orolig far nagra motatgarder fran dessa kolonialmakters sida. Far avrigt
inser j~g icke, vad de sklllle kunna gara mot ett mera enat Europa. Austra
lien och Amerika kunna ju ytterligare haja tull~rna, om de tro, att det ar
till gagn, men jag hal' snarare pa kann, att man aven dar barjar inse, att
det icke gagnar dem att haja tullarna. Jag vet darfar icke vilka vadliga at
garder dessa lander skulle kunna vidtaga mot ass, farutsatt att de europeiska
staterna tamligen samfallt ginge in far en sadan politik, och detta hal' ju
varit en farutsattning, som jag under mitt faredrag klart sakte ange.

Vad betraffar mest gynnad nationsprincipen var ju min utgangspunkt den,
att denna princip far narvarande haIler pa att uppluckras. Jag angav vissa
satt, pa vilket en farstaring haIler pa att ske. Dr Amark val' vanlig nog
att komma med ytterligare exempel pa olika atgarder, sam vidtagas far att
kringga klausulen. Jag drog darav den slutsatsen, att lnest gynnad nations
klausulen far aUt mindre och mindre yarde. Sjalv ser jag detta med stor
sorg, men jag tror, att man majligen· skulle kunna bevara det gada i denna
klausul genom ett preferenssystem. Jag kanske icke angav det sa tydligt i
faredraget, men det ingal' i mitt farslag, att preferensstaterna skulle sins
emellan tillampa mest gynnad nationsprincipen absolut strikt. Som dr Amark
oc~sa framhall, belaper sig ju 70-9° % av de europeiska staternas handel
pa handel mellan sagda stater sinsemellan. Darfar skulle just genom ett
sadant preferenssystem och ett sadant samgaende man kunna fa majIighet till
en mera strikt tillampning av klausulen an vad f. n. ar fallet. Dessutom ar
det ju sa, att man i Geneve gatt med pa en elasticitet i denna klausul, sonl
kan komma att tagas till intakt far allehanda synnerligen 0 behagliga atgarder.
Ett appet samgaende och en appen preferens yore enligt min mening vida
battre, Jag hal' far min del svart att forsta dem, sam saga, att detta pre
ferenssystem absolut bryter sander ~est gynnad nationsprincipen, Samtidigt
som Sverige stritt far en strikt tillampning av mest gynnad nationsprincipen,
harman ju dock varit med om att farorda ett preferenssystem" i Norden.
Det visar ju tydligt, att ur svensk synpunkt hal' det ansetts mojIigt att dels
vara med om ett preferenssystem, sam medger vissa bestamda undantag fran
Inest gynnad nationsprincipen, dels ocksa halla pa att inom detta system" och
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aven gentemot andra .lander skall man ha den mest strikta tilHimpning av
principen i fraga.

I fraga om vad generaldirektar Orne yttrade om svarigheterna ur prak
tiska synpunkter, sa medger jag garna, att sadana forefinnas. Han ville dock
vara med om en tullunion far sadana varor, som aro latta att identifiera.
Det ar ju mycket, som talar far att man skall ga sakta frame Om man gar
pa den vagen, kan man ju i fraga om vissa viktiga varor SOIn exempelvis
bilar fa den farbattring av produktionsordningen till stand, som man asyftar.
Kan man sedan utvidga detta till aven andra varor, ar det sa mycket battre.
Det ar mojligt att det ar en riktigare vag att ga an att farsaka fa alltsam
mans pa en gang.

Jag maste saga, att det farvanade mig, att professor Heekseher icke mera
tog upp det som var det eentrala i mitt forslag, namligen att man skall saka
astadkomma en battre produktionsordning. Jag tror, att professor Heckseher
missfarstod mig. Nar jag talade om dessa grupper i Europa, var det icke
egentligen fraga om att man inonl varje sarskild grupp skulle fa preferens
behandling. Jag menade endast, att grupperna skulle utgara de olika en
heterna vid forhandlingar om preferensbehandling n1ellan samtliga europeiska
stater, England inbegripet. Det argument, SOln professor Heckscher anforde
mot mig, var av ~ent praktisk art. Han. sade, att det ar sa svart med ur
sprungsbevis O. dyl. oeh att man skulle fa sa manga praktiska oHigenheter,
att dessa skulle uppvaga de fordelar, som kunde astadkommas genom en
battre produktion oeh ett farbilligande av varorna. Amerika har dock redan

· infort detta system med ursprungsbevis, oeh det forekommer ju ganska stor
import till Amerika fran olika lander. Amerika ar den viktigaste kunden far
10 it 12 stater i varlden. England har ocksa infart stan1pling av import
varor far ett icke ringa antal varuslag, oeh detta har dock ieke hindrat in
farseln till England, utan England ar alltjamt den viktigaste marknaden i
Europa. rrrots att man alltsa redan i manga fall har dessa fareskrifter, vill
det dock synas, som om handeln i nagon man kunde fortsatta. Om man
finge ett sadant avtal, som gallde 80 eller 90 % av manga Hinders handel
- far Sverige skulle det atminstone galla 75 % - sa tinge man naturligtvis
komma till vissa praktiska legala presumptioner, sa att varorna kunde pa
nagot enkelt satt styrkas vara fran de deltagande landerna. Det ar klart, att
detta innebar vissa svarigheter - det vill jag icke forneka - men nar det
galler ett stort omrade av naraliggande lander, som faktiskt har ar foreslaget,
tror jag icke, att dessa praktiska svarigheter i fraga om ursprungsbevis o. dyl.
behava sta hindrande i vagen. Jag bestyrkes nog i denlla min uppfattning
darav,att en hel del personer, som sjalva ba varit med om handelspolitiskt
arbete under de sista aren och som haft tillfalle att radgora med praktiskt
verkande perSOller om buru ett sadant p~eferenssystem skulle utformas, ha
komn1it till den uppfattningen, att· .icke behaver det vara omajligt av rent
praktiska .hansyn.

Vad ar emellertid grundvalen far hela den uppfattning, som jag har velat
framlagga? Jo, det ar, att om det ieke kommer till stand en storre marknad
i Europa oeh en battre produktionsordning, da kunna vi ieke fa den stegring
av valstandet, som exempelvis Farenta Staterna uppnatt oeh som skulle vara
Inajlig att genomfora. Vi lida i Europa pa grund av vart politiska systenl.
Om vi fortsatta pa samma satt, fa vi en relativ fattigdom oeb en stegrad
fara for krigiska farveeklingar. Ga vi pa den andra linjen, skulle vi kunna
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undga en massa svarigheter. Vi skulle bli rikare. Vi skulle icke ha sa
manga politiska friktionsytor. Nar det ar sa stora mal, som man anser sig
kunna uppna genom en farnuftig ekonomisk tullpolitik, da bar man jn ocksa
farsaka gara vad man kan far att na fram dartill.

Kartellbildningar innebara ju en vag. Som dr Amark framhall, betyder
detta dock endast, att man i ett tullskyddat land uppehaller en produktion,
som ratteligen borde nedlaggas. Darfar tror jag icke, att den vagen leder
till nagon som' heIst rationalisering, ty rationaliseringen fordrar ett mycket
mera intimt samgaende, nagot narmare en trust an nagonsin en kartell
kan bliva.

Man· behaver faktiskt en farandring och en successiv omlaggning av pro
duktionen i Europa, oeh detta kan man icke na fram till utan att det blir
en farandring i tullsatserna, vilket far de enskilda Hinderna kommer att inne
bara en farandring av deras produktion. Man rna kalla det uppoffring eIler
ieke, det blir dock icke far det allmanna valstandet nagon uppoffring. Det
betyder emellertid, att far v£ssa industrier i olika lander vinstmajligheterna
farminskas, och de ansvariga statsmannen komma naturligtvis att draga sig
far att ga med pa atgarder, sam t. ex. kunna skapa temporar arbetslashet.
Det ar nog icke sa manga i vart land, sam omedelbart skulle vilja ga med
pa en total· nedskrivning av exempelvis textiltullarna, vilket dock naturligtvis
ur allmant ekonomiska synpunkter vore en stor vinning. Det bleve icke nagon
farlust i langden, men det bleve en uppoffring far agonblicket. Far att rent
politiskt fa folk att ga med pa nagot sadant maste statsmannen kunna saga,
att landet i gengald far vissa fordelar. Ha de icke denna majlighet att ga
till sina egna parlament oeh peka pa nagra patagliga fardelar, tror jag icke
farnuftsskalen racka till. Jag har den erfarenheten, att om man icke har
nagqt patagligt att bjuda far att fa till stand en averenskommelse,' far man
'Sannerligen vanta pa den.

Fastan jag erkanner professor Heckschers praktiska svarigheter oeh fastan
jag kan se manga invandningar ur andra synpunkter mot ett kompromissfar
slag sadant som jag framlagt, tror jag anda, att detsamma ur folkpsykologiska
synpunkter med hansyn till den utveckling vi far narvarande bevittna med
begynnande gruppbildningar oeh det stad, sam dessa vunnit fran personer pa
olika omraden, innebar nagot, som man ieke utan vidare bar slanga bart.
Det ar dock kanske en vag, som man bar undersaka, innan man rent hopp..
last sager, att det enda vi kunna gara ar att samrada och protestera, men
nagra motatgarder komma vi ieke under nagra omsHindigheter att vidtaga
.gentemot dem, som dumpa eller haja sina tullar. En sadan politik tror jag
bara inbjuder till atgarder fran andra landers sida. Det gar icke i langden
.att bota, om man icke vill satta sitt hot i verket, oeh darfar tror jag ieke
pa dessa protester i rymden. England' har protesterat i 10 ar, men ingen
'manniska har tagit notis darom. Man far farsaka att finna en annan linje,
som i nagon man anknyter till vissa kanslostamningar. Det ar kanske sa,
.att talet om ett enat Europa ieke mater nagon kanslobotten, men det ar
majligt, att det anda sa smaningom kommer att gara det. Jag har pa sista
tiden last en historisk farfattare, sam professor Heckscher satter mycket hagt,
namligen professor Harald Hjarne, och han talar gang efter annan Oln den
successiva utvecklingen av ett politiskt system i Europa. Far honom atminstone
har Europa tydligen varit en enhet.
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Generaldirektar Orne: Endast' en mycket kort replik till inledaren. Jag
delar fullstandigt hans uppfattning om, att det far de transoceana Hinderna
maste vara till stor fardel, om den europeiska industriella produktionen blir
billigare och samtidigt Europas kapk!aft kommer att okas betraffande kolo
niernas produkter, men jag vet ocksa, att inom dessa andra lander finns det
liksom har vissa politiska partier, som aro ganska aggressiva, och det kan
for vissa sadana partier befinnas taktiskt Himpligt att satta parollen mot ett
preferenssystem i Europa sasom den tornamsta punkten pa ett politiskt parti
program, eventuellt ocksa hissa den som en fana for en revolution mot den
regering, som icke lyckats avvarja systemets antagande.

Professor Heckscher ~ Om inledarens standpunkt betyder, att han for
utsatter en organisation, i vilken alla Europas lander ga med och dar alla ha
hogst 20 % tull med nedsattning' till 10 % sinsemellan, medger jag, att det
'ar en mycket valkommen framtidsbild, men jag tror, att det ligger sa langt
ifran verkligheten som over huvud taget kan tanka~. .Jag ,forstar icke, hur
nagon manniska pa allvar kan mena, att man inom averskadlig framtid skulle
kunna komma fram till en forening av alIa europeiska lander pa ett sadant
program.' Det maste jtt bli en fullkomligt annan mentalitet i Europa, innan
det hander nagot sadant. Da har man icke langre nagot problem, ty da ar
nationalismen dod i Europa, men det ar Gudi klagat langt borta.

Vi ha en helt annan situation att inratta oss efter, om de lander, som
icke aro nationalistiskt betonade, skola forsoka att ordna sig pa nagot hygg
ligt satt. 'I verklighetenkommer inledarens farslag att betyd~, att vissa lander
komma att infara repressalietullar, en differentiering i tullbehandling gentemot
andra europeiska Hinder. Det ar vad forslaget i verkligheten innebar.

Differentialbehandling av varorna har ingen betydelse annat an' nar den
foranleder varorna att ta andra vagar. Infor man emellertid olika hoga tul1ar
for samma vara, beroende pa, fran vilket land den kommer, far man de sva
righeter, som jag forut talade om.

Kanslichefen Jacobsson var myc~et ansprakslas i sitt forsvar, da han
sade, att handeln »i nagon man» skulle kunna fortsatta. Fragan galler val,
icke att handeln skall kunna fortsatta -£ nagon nlanJ utan att den skall kunna
fortsatta biittre an hittilIs, och det ar detta, som jag bestamt vill bestrida blir
resultatet. Vi fa i stallet genom det framlagda forslaget en avgjord' far-
samring. .

Jag vagar uttala den farhoppningen, att inledaren skall visa oss, sina
nleningsfrander, fortroendet att gara en paus, innan han fortsatter att propa
gera for sitt forslag, ty det kan handa, att han efter nagra ar skall finna, aU
i den man han vinner anslutning, skadar han den sak, som ligger bade
honom och mig och manga andra varmt om hjartat.

Kanslichefen Jacobsson: Det ar mojligt, att jag har svart att fatta,' men
jag forstar icke riktigt professor Heckschers invandning rorande de praktiska
svarigheterna. Om 78 % av Sveriges handel gar till lander i Europa, och
det infores ctt preferenssystem mellan de europeiska landerna, finns det ju
ingen anledning for dessa 78 % att ga nagra andra vagar an hittills. Det
skulle endast kunna vara en del av de aterstaende 22 %, som skulle kunna
forryckas. For andra europeiska Hinder an Sverige ror det sig i allmanhet
om ett' Higreprocenttal an 22 %, i Hera fall endast 10 %. En stor del av
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dessa 10 eller 22 % galler ju handel med Argentina oeh Australien' etc., oeh
vid import fran dessa Hinder kan det ieke garna uppsta nagra stora praktiska
svarigheter. Man torde darfor ieke aIls fa nagon sadan enorm forryckning
av handeln som man har velat gora gallande.

Vidare sade professor Heckscher, att om detta forslag kan genomforas,
har det blivit en annan mentalitet, da gar man med pa vad som heIst, och
da aro alIa svarigheter. losta i alIa fall. Jag undrar, am det verkligen for
haller sig sa. Jag tror, att man hellre gor vissa uppoffringar for dem som
sta en nara an for varlden i dess helhet. Atminstone har jag trott mig
finna sadana tendenser. Det ar ocksa just darfor, att man hellre gar tillsam
mans i en mindre grupp oeh i en enhet, SOln man tror pa, en sadan enhet,
som -Europa kanske kan bli, sam detta forslag har framkommit. Ar det sa,
att man vill gora det for hela varlden, ar det ju sa tnycket battre.

Dessutom skulle ju enligt forslaget de deltagande landerna fa sarskilda
fordelar. Antag att Tyskland oeh Frankrike ga med oeh att de skandinaviska
staterna ga med. D£ finge vi i Tyskland oeh Frankrike en tullsats av hogst
10 %, under det att andra lander vid export till dessa marknader skulle fa
betala en tull av 20 %. Man gave pa det sattet de utomstaende landerna
en direkt anledning att ga med, ty darigenom finge de direkta fordelar. Ve
derborande skulle infor sina egna parlament kunna saga, att ga vi med, fa
vi dessa· direkta forde~ar. Man ger harigenom argument i diskussionen at
dem, som man vill hjalpa, oeh det har man sannerligen ieke gjort hittills.
Om man at exportindustrien ger en direkt anledning att verka for ett sam
gaende med andra lander, skapar man vissa politiska argument for en sadan
politik. Personer, sam kanna till hur folk tanker, synas vara av den upp
fattningen, att det faktiskt kan vara politiskt lampligt att forsoka ga fram pa
den linjen. Jagar darfor radd for' att jag icke kan lova professor Heckscher
att avsta fran att tala for en sak, sam anda enligt vad rnanga anse kan be
fordra de onskemal oeh de syften, som han sjalv arbetar for.

# : 'I



'NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 27 november 1930.
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Vid foretaget val av styrelse for ar 193 I utsagos :

till ordforande bankdirektor Gustaf Lagercrantz, till vice ordforande
bankdirektor O. Rydbeck samt till ovriga ledamoter av styrelsen professor
Sven Erisman, fil. dr GustafDalen, bergsingenjor Oscar Falkman, professor
Eli F Heckscher, direktor Sven Palme och generaldirektor Anders Orne.

Herr ordforanden rneddelade, att styrelsen till sekreterare efter fil. dr
K. Amark, som avsagt sig uppdraget, utsett fil. dr Ka1'zn Kock.

Det for aftonen uppstallda overlaggningsamnet

De nationalekonomiska verkningarna av
cilderdomsforsakringens finansiering enligt

fondprincipen

inleddes av professor Bertil Ohlin, som yttrade:

Nar jag nu gar att framlagga nagra reflexioner om de national
ekon~miska verkningarna av alderdomsforsakringens finansiering enligt
fondprincipen, ar jag angelagen att betona, att jag uteslutande kommer
att hiUla mig till en beskrivning av verkningarna av detta system utan
att darvid uttala mig om vad sam ar nyttigt eller skadligt fran den ena
eller andra synpunkten. Vidare vill jag garna reservera mig av det
skalet, att tnan vid behandling av ett sadant amne sam detta tvingas
att rora sig med en rnangd osakra faktorer och att man darfor icke .
kan komma till annat an mycket osakra resultat. Det forefaller mig
emellertid sam om den omstandigheten ingalunda fritoge ifran plikten att

I2-3IIII. NationaJekon. Foren. FOrk. I930.



146 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 27 NOVE:MBER 1930

forsaka bedama dessa faktorer och att forsoka komma till ett resultat
rarande det onskvarda eller ieke onskvarda. Denna plikt galler dock
uteslutande dem, som aro de bestammande. For min del ar jag helt
oeh hallet fri fran en sadan forpliktelse oeh kommer darfor som sagt
uteslutande att, farsoka utreda fragan.

En beskrivning av de nationalekonomiska verkningarna av alder
domsforsakringens finansiering enligt fondprincipen maste innebara en
jamforelse .mellan a ena sidan situationen, nar detta s)!'stem tillampas,
oeh a andra sidan situationen, da nlan har ett annat system for. alder
dornsforsakring. Det ar endast genom en sadan jamforelse som lnan
kan se vilka drag oeh vilka sidor i det ekonomiska laget, som bero pa
denna finansieringsprincip. Ville man jamfora med Higet under helt
andra forhaHanden, exempelvis da man ieke aIls har nagon alderdoms
forsakring, skulle man daremot behova undersaka aven verkriingarna av
en alderdomsforsakring som sadan, vilket ju har ieke ar meningen.

Da . det finns £lera olika mojligheter bade vad fondsystem och icke
fondsystem betdiffar, sa kan en jamforelse g~ras pa atskilliga olika satt.
Jag valjer har i forsta hand det fondsystem, som man kan kalla for ell

rent premiereservsystem med jinansiering enligt avgiftsprincipen, och jam
for darmed ett rent fordelni?gssystem, dar alltsa ingen fondering ager
rum utan dar man l1zed skattemedel tacker utgifterna for de varje ar
utgaende pensionerna. Forst efter det jag gjort en sadan jamforelse
kommer jag att nagot berora kombinerade system och finansiering pa
annat satt. I Sverige ha vi som bekant far narvarande en kombination
av de bada systemen. Jag vill ocksa framhalla, att nar jag talar om
verkningarna av fonderings- resp. fordelningssystemen, tanker jag mig
darvid, ,att man star infor valet att paborja en alderdomsforsakring an
tingen enligt det ena eller det andra systemet oeh att. man da farsaker
bilda sig en uppfattning om vilken skillnad det skulle bli mellan dessa
bada system. Da denna skillnad till stor del bottnar i fonderingeJ;l, far
man darigenom fram vilka v~rkningar fondprincipens tillampning for
med sig.

Det ar alldeles klart, att narman vill gara en sadan jamfarelse, far
man lov att beakta situationen vid olika tidpunkter. Far att bli sa kort
fattad sam mojIigt tvingas jag att darvidlag begransa mig till tva tid
punkter, namligen dels laget under de forsta decennierna, dels laget
sedan systemet har kommit i full gang. For att vidare gara en janl
farelse sa overskadlig som mojligt tvingas jag ocksa att anvanda nagra
siffror som illustrationsmaterial, ehuval dessa ej kunna bli annat an i
viss man godtyckligt valda. Jag har givetvis darvid utgatt fran de fak
tiska forhallandena sadana som de ha varit har i Sverige eller sam de
kunna tankas bli under sannolika farhaHanden.
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Om jag alltsa nu overgar till att saga ett par ord om laget under
de forsta decennierna av en alderdomspensionering anordnad antingen
efter premiereservsystemet, alltsa med fondering, eller efter fordelnings
prineipen utan fondering, sa forefaller det mig, som om man forst oeh
framst maste fraga sig vetn det iir som betalar. Det ar ju fraga 'om att
vissa ratt stora belopp skola overUimnas till dem, som ha overskridit en
viss alder, t. ~x. 67 are Vid premiereservsystem har man forst oeh
framst en' hel klass av avgiftsbe'talare, namligen alIa personer over en
viss alder, exempelvis over 16 ar. Dessa betala i Sverige for narva
rande in ett arligt belopp, sam uppgar till omkring 25 miljoner kronor.
Vidare betalar ju till att borja med fattigvarden myeket stora belopp.
Eftersom med ett premiereservsystem de utgaende pensionerna under
de forsta artiondena bli myeket sma, sa kommer ju inte fattigvarden att
betala namnvart mindre an vad den hade fatt gora utan alderdomsfor
sakring. Jag har i min illustration valt att satta, att fattigvarden, d. v. s.
kommunalskattebetalarna" arligen utge 40 miljoner kronor. Det ar en
relativt hog siffra, som jag ieke skall narmare inga pa, da det inte
spelar nagon roll for det foljande resonemanget, am den nagot hojes
eller sankes. Hartill kommer, att en tredje kategori av manniskor, alltsa
'ieke blott avgiftsbetalare oeh kommunalskattebetalare, tillhandahalla vissa
belopp for underhall, av' de gamla. Jag tanker harvid pa de privata,
som hjalpa slaktingar, vanner oeh andra. Huru start sistnamnda belopp
ar, valgorenhetsforeningars utgifter for samma andamal inbegripna, ar
omojligt ett saga. Det spelar ieke heller nagon storre roll for det fo~·

jande resonemanget. Jag har satt siffran'sa hog som 15 miljoner kronor,
vilket sannolikt ar i overkant. Med mina antaganden inbetalas alltsa
sammanlagt 80 'miljoner kronor, varav 55 miljoner ga till de gamla oeh
25 miljoner fonderas. '

Bygger alderdomsforsorjningen i stallet pa ett fardelningssystem
utan fondbildning, sa komma ju de gamla, sa snart ett sadant system
tratt i funktion, att fa lika stora underhall sam de fa, nar ett premie
reservsystem tratt i full verksamhet. Resultatet av ett sadant system,
som man e?Cempelvis har i Danmark, blir darfor att fattigvardens ut
gifter minskas mycket starkt. Kommunalskattebetalarna fa darfar en
avlastning. I stall~t for 40 miljoner fa de kanske till dessa man
niskor betala 10 miljoner kronor om aret. D'e privata understoden
komma oeksa att minskas, darfor att de gamla fa sa pass my~ket storre
pension, att de ieke i samma grad behova anlita slaktingar oeh vanner
eller valgorenhetsforeningar. Lat oss saga, att det kvarstar 5 rniljoner
kronor. De som betala skatt till staten, fa daremot naturligtvis bara
vasentligt hogre bidrag, ty skall man efter fordelningssystemet kunna
betala ut lik,a stora bidrag, som man skulle fa, nar premiereserv-
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systemet kommit i full gang, sa maste skattebetalarna redan fran borjan
inbetala icke 25 utan minst 100 miljoner kronor om aret. Vilken siffra
man kom.mer till, beror naturligtvis pa vilken rantefot och aldersfardelning
man raknar med etc. I detta fall inbetalas alltsa fran fattigvarden 10

miljoner kronor, fran privata 5 miljoner och fran dem, som betala skatt
till staten, 100 miljoner kronor, tillsammans I 15 miljoner kronor, eller
vasentligt mer an i det Farra [allet, da summan var 80 miljoner kronor.
Pensionstagarnas inkomster av forsakring o"ch hjalp vaxa fran 55 till I 15

miljoner kronor. Fonderingen av 25 miljoner kronor om aret bortfaller.
Det ar nodvandigt att rakna med att de gamla vid ett fordelnings

system under de forsta artiondena fa vasentligt mera an vid ett premie
reservsystem, darfor att i det senare fallet fa de mycket litet fran far
sakring-en, och fattigvarden ar, som statistiken visar, pa de fiesta hall
icke sa liberal, att den fyBer i med hela skillnaden. Jag faster alltsa
ganska stor vikt vid att siffrorna i <;letta avseende aro riktigt valda.

Enligt det nu sagda konlma inbetalningarna att stalla sig pa fol
jande satt:

Av skattebetalare

» privata ...

) avgiftsbetalare

Enligt premie
reservsystemet,

milj. kr.

4°
15

25
Summa 80

Enligt fordel
ningssystemet

milj. kr.

110

115

Resultatet blir alltsa, att vid premiereservsystemet understadstagarna
fa vasentligt mindre kapkraft, men a andra sidan far man till stand en
fond. Man skulle ju kunna uttrycka detta sa, att det ar understods
tagarna, som spara in fonden, ty de fa vid premiereservsystemet en
vasentligt samre stallning under den forsta tiden. Vidare far man vid
premiereservsystemet vasentligt mindre skatter och avgifter, men man
har till gengald nagot storre privata bidrag.

Ov.ergar man nu till att betrakta fragan hur dessa system kunna tankas
verka pa kapitalbildningen , sa forefaller det sjalvklart, att vid fardelnings
systemet under ovan angivna forutsattningar sparandet blir mindre an
vid premiereservsystemet. For det forsta minskas det' privata sparandet
ju mera pengar som uppkravas. Pensionstagarna konsumera vad de
erhalla och en del av de inbetalda medlen skulle, om de lamnats kvar
pa annat hall, ha sparats. Ju mer av dessa pengar man tar fran de
mest valsituerade i samhallet, desto mera kommer sparandet att minskas.
Det privata sparandet blir darfor enligt fordelningssystemet mindre an
det skulle bli enligt premiereservsystemet. Det ar emellertid icke nog
harmed. Hartill kommer namligen, att den fond, som man far vid
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premiereservsystemet, vaxer med ett belopp, som forsta aret ar lika
.stort som inbetalningarna, oeh sedan ar lika med inbetalningarna minus
utbetalningarna plus ranta pa fonden. Med. de siffror jag angav kommer
fonden alltsa forsta aret att vaxa med 25 miljoner kronor oeh sedan
med ant storre belopp, tills man efter ett par deeennier kommit upp till
en okning av 50 miljoner kronor om aret. Kapitalbildningen i landet blir
salunda med premiereservsystemet storre an vad den skulle bli, om man
hade ett fordelningssystem, oeh skillnaden blir till oeh med nagot storre
an sjalva fondens tillvaxt.

Om man nu i stallet for de siffror, jag har har anvant, anvander
de siffror som ligga till grund for pensionsforsakringskommittens utred
ningar, d. v. s. raknar med en forhojning av beloppen till en grundav
gift av 9 kronor oeh en motsvarande forhojning av avgiften for de
hogre inkomsttagarna, sa bli avgifterna 106 miljoner kronor am aret
oeh fondens tillvaxt kommer att svanga mellan 100 oeh 200 miljoner
kronor om aret. Om man alltsa gar in for sa hoga avgifter, sa kom
mer man att fa ett. sparande, som overstiger sparandet vid ett fordel
ningssystem med nagot sadant som fran 100 till 200 miljoner om aret.
Till jamforelse kan man ju namna, att vart nuvarande sparande beraknas
till 600 a 800 miljoner kronor om aret.

Nar systemet har kommit i full gang, sa ter sig naturligtvis en
jamforelse nagot annorlunda. Fattigv3xden kommer i bagge fallen att
vara likstalld, eftersom understodstagarna fa lika myeket. Den privata
valgorenheten likasa. Daremot har man den skillnaden, att vid premie
reservsystemet kommer 3/4 eller 4/5 av understoden att taekas genom
ranteinkomsterna pa fonden. Vid fordelningssystemet far man alltsa
taga ut fyra eller fern ganger sa myeket i skatter varje ar, som man
efter fanderingssystemet varje ar tar in genom avgifter. Fonden ar ett
offentligt kapital, vars rantor ga till att minska skatter oeh avgiftsinbe
talningar. Fanden upphor naturligtvis nu att vaxa, oeh skulle befolk
ningens sammansattning andras, kan den till oeh med tankas komma att
minskas. Men det privata sparandet far antagas aven efter det systemet
kommit i full gang vara nagot storre an vid fordelningssystemet, darfor
att skattebelastningen blir mindre oeh darfor att de, som fa mindre
offentliga paJagor, sannolikt kQrnma att spara nagot av skillnaden.

Med pensionsforsakringkommittens avgiftsberakning av 9 kronor i
grundavgift o. s. v. skulle man komma upp till en fond pa nagot sa
dant som 6 a 7 miljarder. En sadan okning av kapitaltillgangen konl
mer naturligtvis att utova ganska langt gaende verkningar pa det eko
nomiska Higet.

Forst oeb framst kommer en riklig kapitaltillgang att tendera till
att verka hojande pa lonerna oeh sankande pa kapitalrantan. Vilka
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loner som stiga ar en fraga, som kanske ieke har behover narmare
analyseras.- I langden blir det naturligtvis alIa loner, som tendera att
stiga, men i forsta hand blir det de kapitalprodueerande industriernas
loner, savida ieke arbetskraften ar myeket rorlig. Exempelvis byggnads
industriens arbetare komma alltsa att fa kanna en vasentligt okad efter
fragan oeh komma kanske oeksa att fortfarande som hittills vara i stand
att pressa upp sina loner. Vilka rantor komma att falla? Ja, forst oeh
framst rantan pa sakra plaeeringar, eftersom fonden sannolikt kornmer
i alldeles overvagande gra~ att plaeeras i relativt sakra papper. Relationen.
mellan rantan pa obligationer oeh pa aktier kommer darfor att andr~s,

sa att rantan pa de forra papperen sankes i jamforelse med rantan pa
de senare. Detta innebar med andra ord, att riskbarandet far en hojd
ersattning, ty aktieagaren ar dels sparare liksom obligationskoparen men
dessutom aven riskbarare. Denna nedprutning av kapitalrantan maste,
fore faller det mig, komma att leda till kapitalexport. Eftersom sparandet
i Sverige av andra anledningar ar ganska stort i jamforelse t. ex. med
farhallandet i Danmark eller Norge, skulle en sadan okning av vart
sparande sakerligen farstarka den tendens till kapitalexpo~t, som redan
finns. En sadan okad kapitalexport kommer givetvis att motverka den
farut berorda tendensen till hojning av lonerna oeh till sankning av
rantan, men kan naturligtvis ieke helt uppvaga cless bada verkningar.

Rantans fall har oeksa ett alldeles speeiellt intresse, darfor att am
rantan skulle falla starkt dels pa grund -av den allmanna ekonomiska
utveeklingen oeh dels pa grund av fondens tillvaxt, sa kan fonden bli
insolvent. Man har byggt berakningarna pa en viss rantefot, oeh gar
rantan under denna rantefot, blir fonden ur stand att betala de hoga
avgifter, sam den har forpliktigat sig att gora.

Hur myeket rantan faller ar naturligtvis alldeles omojligt att saga
nagot am, aven am man staller myeket blygsarnma ansprak pa ett an
givande av storleksordningen. Jag kan ju namna, att var nationalfor
mogenhet for narvarande - tyv~rr ar den sista undersokningen ieke
publieerad - haller sig omkring 30 miljarder kronor. Darav ar en del
naturatillgangar. Man kan saga myeket lost, att det sparats nagot sa
dant sam 25 miljarder. Det sparade, sam vi nu ha i landet pa 600

a 800 miljoner kronor am aret, innebar en naturlig tillvaxt av vart
sparade kapital med 2 a 3 % om aret. Det ar darfor klart, att am 50 ar
kommer var nationalformogenhet att vara kolossalt myeket storre an nu,
s3-vida ieke de tendenser, vi nu ha att rakna med, skulle avbrytas. Da
kommer en fond pa 6 a 7 miljarder ieke pa langt nar att forefalla sa
star som nu. Man kan darfor kanske ieke vanta sig en sa star verkan
pa rantenivan, som man ar bojd att tro, nar man jamfor den [orut
namnda siffran pa 6 a 7 miljarder med de 25 miljarder, sam for nar-
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varande utgora var hopsparade nationalformogenhet. Den sam ar road
av matematik oeh spadomar, kan ju rakna ut hur star var nationalfor
mogenhet skulle bli am 50 ar med den nuyarande tillvaxthastigheten.

En fraga, sam blivit myeket diskuterad, ar fordelningen mellan
generationerna av den borda, som det innebar att under~alla de gamla.
Man fragar sig hur bordan skall fordelas mellan de olika generationerna.
Skall varje generation underhalla sina gamla eller skall det ordnas pa
nagot annat satt? Vad innebara de olika systemen i detta avseende?
Jo, vid fordelningssystemet stiger bordan undan for undan ant eftersom
antalet aldringar vaxer i forhallande till antalet betalande. Om fyra-fem
artionden skulle vi enIigt pensionsforsakringskommittens oeh andras be
rakningar ha nara dubbelt sa manga aldringar i relation till hela antalet
invanare som nu, eller narmare bestamt en aidring pa fyra betalande,
medan vi nu ha en aIdring pa sju betalande. Bordan konlmer darfor
enligt fordelningssystemet att stiga med eirka 75 proeent per betalande
medborgare. Tanker man sig premiereservsystemet anvartt, sa vaxer
bordan givetvis mindre, men den komnler i alIa fall att vaxa darigenom,
att understoden efter 30 a 40 ar skulle tankas vara'uppe i nastan samma
belopp sam enligt fordelningssystemet. A andra sidan har ,man vid'
premiereservsystemet den verkan, att den okade kapitalbildningen maste
tankas ha hojt lonenivan oeh att man alltsa ieke kan saga, att detta
alderdomsforsakrin,gssystem vilar tyngre pa framtida an pa den nuva
rande generationen.

Nar man talar am belastningen pa generationerna, gor man van
ligen den tysta forutsattningen, att formagan att bara bordan forblir
oforandrad, eller med andra ord att levnadsstandarclen stannar pa nu
varande niva. For min del tror jag, att man kan rakna m~d att den steg
ring av levnadsstandarden, som har agt rum under det sista halva
arhundradet, kommer att fortsatta, oeh att man alltsa i framtiden far
en vasentligt hogre levnadsstandard an man har for narvarande. Det
ar jn en omstandighet, sam man far taga hansyn till. Den engelske
nationalekonomen Keynes har just skrivit en artikel, dar han utyecklar,
att levnadsstandarden am ett par generationer myeket val kan vara fyra
eller fern ganger sa hog som nu.

En av de fragor, som man tvingas att taga standpunkt till, ar alltsa
den: Skall man vidtaga nagra speciella atgarder for att forhindra, att de
belopp, sam utbetalas till aldringarna fran ovriga medborgare, komma
att vara storre i framtiden an nu? Skall man gora nagot for att for
hindra en i sjalva verket rent forrnell tillvaxt avo bordan eller skall
man icke gora detta? Allt eftersom man ger det ena eller andra svaret
pa den fragan, kommer man till ratt olika slutsatser rorande den onsk
varda organisationen av finansieringen. Av hansyn till levnadsstandar-
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dens sannolika tillvaxt tvingas man ocksa att taga stallning till den
fragan: Kommer ett behov av att justera storleken av bidragen till de
gamla att upptrada i framtiden eller skall man rakna med att medan de
yngre arsklasserna, sam aro under 67 ar, kornrna att fa en vasentligt
hogre levnadsstandard an nu, sa skola de, som aro over clenna alders
grans, fortfarande ha samma stallning, som f. n. forefaller oss vara ett
rimligt minimum? Om man besvarar den fragan sa, att man sager, att
det ar sannolikt, att allt eftersom levnadsstandarden andrar sig, kommer
ett behov av justering av understodens storlek att gora sig gallande, sa
ar det klart, att detta ar ett skal for inforande av ett rorligt system av
ett eller annat slag.

Det system, som for narvarande tilHimpas i Sverige, ar sam jag
redan namnt en kombination av ett premiereservsystem med avgifts
finansiering och ett fordelningssystem med skattefinansiering. Stat och
kommun betala arligen in mycket betydande bidrag, nagot over 50 mil
joner kronor, medan avgifterna uppga till ungefar 25 miljoner kronor.
Det ar klart, att ett sadant system jamfort med ett system utan fonde
ring kommer att verka pa samma satt sam ovan antytts, for ett rent,
premiereservsystems vidkommande fastan i mindre grad.

Man kan naturligtvis ocksa tanka sig helt andra fonderingssystem.
Pensionsforsakringskommitten har ocksa raknat med nagot, som kallas
for kapitaltackningssystemet, ett system liknande det som anvandes i
olycksfallsforsakringen. Vid olyckstillfallet, d. v. s. i detta fall nar en
person blir 67 ar gammal, inbetalas en fond, sonl ar tillrackligt star for
att tacka understoden under vederborandes aterstaende livstid, vilken in
betalning kan goras av staten eller av kommunen eller av nagon annan.
I sa fall far man en mycket hastig tillvaxt av fonden men ocksa en
mycket hastigare kulmination. Fonden blir vasentligt mindre an vid
premiereservsystemet. Den kommer att halla sig vid ett par, tre mil
jarder men vaxer upp till detta maximum pa 20 are Man far alltsa
under de forsta artiondena en arlig kapitalbildning, som blir annu storre
an enligt premiereservsystemet, men som sedan upphor. Jag skall icke
narmare inga pa detta systetn, ty det fore faller mig bli alltfor invecklat,
om man i ett muntligt anforande skall jonglera med flera olika system.
Problemet forefaller mig framtrada betydligt klarare, am man haIler sig
endast till a ena sidan premiereservsystemet och a andra sidan fordel
ningssystemet.

Att i vart land uppsamla en fond, uppgaende kanske till 6 eller 7
miljarder kron'or, ar en sak, sam har manga andra konsekvenser an jag
forut vidrort rorande prisbildningen pa arbetskraft och kapital. Forst
och franlst far man en mangfald problem, sam berora sjalva fondens
forvaltning. Vilka granser skola uppdragas for fondmedlens placering?
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Drar man dessa granser mye~et snava, far man i hog grad sankta din
tor for de riskfria plaeeringarna. Speeiellt de andamal, sam falIa inom
de for fondplaeeringarna tillatna, komma att stimuleras i mycket hog
grad. 'Byggnadsverksamheten har i landet· skulle exempelvis premieras
synnerligen kraftigt jamfort med annan ekonomisk verksamhet. Det
ar nog fraga om, huruvida man ieke de sista fern eHer sex aren redan
i nagon man sparat verkningar av den nuvarande fonden pa detta om-,
rade. Hur pass stor elastieiteten i efterfragan pa kapital fran byggnads
verksamhetens sida ar, skall jag ieke inga pa, men det forefaller, sam
om deona elastieitetsgrad kommer att bli i hog grad bestanlmande for
storleken av rantefotens fall. Om det blir en stark okning av efterfragan
pa kapital for byggnadsverksamhet nar rantan faller, sa motverkas givet
vis .rantefallet. - Naturligtvis kommer rantan aven for andra mera
riskabla plaeeringar att nedpressas nagot, men alldeles givet kommer
riskmarginalen att vidgas.

Pa ,tal om plaeering av dessa medel hor man understundom anforas,
att saken ar ganska 1att, sa lange vi ha en stor statsskuld oeh ganska
stora kommunala Ian. Da kan namligen fonden helt enkelt lagga sig
till med samtliga stats- oeh kommunala obligationer. Ja, det ar ju en
losning, sam ar sa enkel, att man -redan fran borjan misstanker, ,att det
maste vara nagot galet med den. Man inser oeksa 1att, att detta skulle
medfora en fullstandig desorganisation av hela vat kapitalmarknad oeh
skulle leda till en alldeles kolossal import av stats- oeh komniunala
obligationer fran andra lander. Vill man ha en betydande kapitalexport,
ar detta sakerligen ett effektivt medel att tillgripa.

Om man a andra sidan gor gransen for fondplaeeringarna myeket
vid oeh tilla~er fonden exernpelvis att kopa aktier, ar det klart, att en
sadan fond kommer att fa ett myeket start inflytande pa naringslivet.·
Man kan latt tanka sig vad det skulle betyda, om fonden skulle ha ett
par tre tusen miljoner plaeerade i aktier i Sverige. Jag skall ieke ut
tala nagon mening om huruvida detta ar onskvart eller ieke, men det
ar alldeles sjalvklart, att det kommer att medfora ett visst ambetsmanna
inflytande over det ekonomiska livet.

En annan fraga, som sammanhanger med den forsta, ar den, hur
det kommer att forhalla sig med kapitalforvaltningens effektivitet, nar
den skall skotas av ett offentligt organ pa detta satt. Naturligtvis kan
man tanka sig en rnangd olika konstruktioner av fondforvaltningen, vilka
aro sins emellan ganska olika oeh darfor oeksa bli myeket olika i fraga
om sin effektivitet. Plaeeringarna av fondens medel kunna skotas av
en konlmitte, sasom faBet ar med den nuvarande svenska fonden. Har
i Sverige skotas sam bekant en massa saker av kommitteer. Man kan
oeksa tanka sig, att fonden delas upp i ett start antal offentliga fonder,
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som var oeh en skotes av sin lilla kommitte. Vidare kan fondens for
valtning mer eller mindre overHimnas till privata organisationer, sadana
som anses sta mera fria fran det rena profitintresset som exempelvis forsak
ringsbolag oeh dylika institutioner. Den fragan kvarstar i aHa fall, om
man har anledning vanta, att fonden efter en sadan forde~ning av mak
ten oeh ansvaret kommer att forvaltas med onskad effektivitet. Vissa
sidor av det ekonomiska livet· kunna Hitt bli pren1ierade pa ett sadant
satt, att kapitalinvesteringarna dar ieke aIls komma att tillgodose lika
viktiga sidor av' samhaIlslivet, som de skulle kunna gora pa annat hall.

En annan fraga, som direkt anknyter sig till denna, ar naturligtvis
den: Bar man efterstrava maximal ranta pa fon.den, d. v. s. efterstrava
att fa sa hog ranta SOlD lnan over huvud kan fa inom de sakerhets
granser, som fran borjan blivit angivna, eller bor fonden lamna kredit
till en ranta, som ar lagre an vad man skulle kunna (a, darfor att man
anser det onskvart att stimulera t. ex. byggandet av sjukhus, hospital,
skolor oeh dylika. institutioner? Skall man alltsa blanda ihop fondens
forvaltning med allehanda soeiala synpunkter av skilda slag?

Till andra fragor, sam jag har ieke vill ga narmare in pel, darfor
att det endast ar min mening att saga nagra ord sam en diskussions
inledning, hor exempelvis fragan' am prisnivans framtida variatione11'.
Det ar klart, att am penningvardet forandras, medfor det for all fondbild
ning mycket allvarliga konsekvenser. Fondens reella yarde kommer att
variera pa samma satt sam penningens kopkraft. Om prisnivan stiger
till det dubbla, alltsa am penningens kopkraft sjunker till halften, kom
mer ocksa 'vardet av fonden att sjunka till halften , savida man icke pla
cerat fondmedlen i aktier eller pa sadant satt, att tillgangarna behalla
sitt varde. Man kan oeksa tanka sig den utvag, sam professor Heek
scher nagon gang forordat, att man skulle infora obligationer, vilkas
nominella belopp justeras efter prisnivans vaxlingar eller nagot sadant.

En annan fraga, sam kanske fortjanar observeras, galler kapital
investeringarnas lokalisering. En sadan fond kan komma att foredraga
att placera medel pa punkter, sam aro nagorlunda latt overskadliga oeh
kommer 'darfor ieke att tillgodose de manga smabehoven av kapital ute
i bygderna. Detta ar naturligtvis en punkt, som kommer att stalla
mycket stora krav pa fondforvaltningens organisation.

Nu galler det naturligtvis om allt jag har sagt, att aHa dessa pro
blem komma att vaxa i langt storre utstrackning an fonden sjalv. En
fordubbling av fonden kommer att oka svarigheterna harvidlag till mye
ket mer an det dubbla. Onskar man emellertid h~ en fond, ar det
klart, att dessa forvaltningssvarigheter kunna tankas mer eller mindre
undanrojda, aven am det ar lika klart, att deras existens bor be-
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aktas, nar man fattar beslut, huruvida man an.skar en sadan fondering
eller icke.

Den stora fragan farefaller mig i aHa fall vara den:. L£gger det nagot
£ alderdomspens£oneringens natur, som leder till krav pll en fondb£ldn£ng;
AUt vad jag forut har sagt har mycket litet att gara med alderdoms
pensioneringen i och for sig. Vad jag sagt am fondforvaltningen galler
naturligtvis alla offentliga fonder. Den nyssnamnda fragan har i nagon
man ofartjant kommit i skymundan, darfar att vi i Sverige haft ett sy
stem av alderdomsforsakring, byggt pa fondprincipen. Man undgar
emellertid ej att fraga sig, om det verkligen ligger nagot i aJderdoms
pensioneringens 'natur, som leder till krav pa en fondbildning, eller' om
det ar helt andra synpunkter, som icke ha med pensioneringen att gora,
sam motivera en fond. Jag maste erkanna, att jag far min del icke har
kunnat upptacka nagra sadana synpunkter. Jag betonar annu en gang,
att jag i mitt foredrag icke tar stallning till det onskvarda eller icke
onskvarda, utan att jag bara forsaker fa tag pa synpunkterna. Det har
dock icke lyckats mig att upptacka nagon sadan synpunkt, som skulle
leda fram till den konklusionen, att det i alderdomspensioneringens natur
ligger nagot, som kraver en miljardfond. I sa fall ledes man till att
uppstalla en andra fraga: Ar det sa, att man onskar en fondbildning
har i landet av andra skal Qch sedan bara anser det praktiskt Himpligt
att kombinera ihop den med alderdomspe'nsioneringen, ehuru de bada
sakerna i och far sig ieke ha nagot nodvandigt narmare sammanhang,
eller ined andra ord, bar staten ingripafor att oka kapitalbildningen i
landet? Jag har farut understrukit, att det forefaller mig alldeles avgjort,
att kapitalbildningen okas genom premiereservsystemet. Betraffande nu
denna fraga, huruvida staten bor ingripa for att oka kapitalbild~ingen i
landet eller ieke, skulle jag vilja gora nagra observationer.

Den forsta observationen ar den, att om man bor gora det eller
ieke bor gora det, darom kan en objektiv undersokning icke uttala sig;
den kan blatt peka pa vissa omstandigheter sam fran de fiesta syn
punkter forefalla relevanta, t. ex. den tendens till okad produktion per
inva~are, d. v. s. stegrad levnadsstandard, som finns har i Sverige. Tror
man, att ·denna stegring kommer att fortsatta, sa har man givetvis dari
ett argument emot uppfattningen, att det allmanna skall ingripa aeh taga.
ifran nn levande i medborgare ,en del av vad de skulle kunna konsumera
for att framtida generationer skala fa det battre stallt. Tar luan vidare
hansyn till, vilket ar sa gott sonl absolut sakert, att fran och med 1940

talet en tid framat antalet nyinkommande pa arbets'nlarknaden blir mindre
an antalet avgaende, sa att alltsa kvantiteten arbetskraft har i landet
kommer att minskas, under det att vi far narvarande arligen fa mottaga
ett tillskott pa ungefar 20,000 arbetsfora manniskor om aret, sa maste
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man naturligtvis ocksa hari se ett argument mot den uppfattni1).gen, att
staten skall behova framtvinga en sadan fondbildning. Ty det blir da
lattare i framtiden att hoja levnadsstandarden an nu.

Den andra observationen, jag skulle vilja gora, ar denna: Om man
anser, att staten bor i nuvarande Hige ingripa for att under de narmaste
generationerna aka kapitalbildningen i landetJ leder detta till ett krav
pa fondbildning just i samband med alderdomsforsakringen, eller kan
man kanske lika garna tanka sig en offentlig kapitalbildning av annat
slag? Kan man kanske till och med tanka sig, att det allma-nna skulle
stimulera till okat privat sparande? Det forefaller mig, eftersom jag
icke kunnat upptacka nagot skal, varfor alderdomsforsakringen skulle
kombineras med denna kapitalbildning, att man star fullkomligt fritt till
dessa fragor. Svenska staten bedriver ju sedan ganska lange en ratt
kraftig uppsparningspolitik. Ehuru det icke framtrader med full klarhet
i . budgeten, har svenska staten under de senaste aren haft ett ganska
stort overskott av inkomster utover utgifter. Man kunde ju tanka sig,
att om man ville stimulera kapitalbildningen., staten ginge in en Hten
smula mera malvedvetet for den politik, som faktiskt redan bedrives, for
att man pa det sattet skulle uppna det resultat, som man vill komma
franl till. Man kan ju ocksa tanka sig, att man skulle kunna utfundera
nagot system med en nagot effektivare sparpropaganda an som hit~ills

har bedrivits, varigenom det privata sparandet skulle i vasentlig grad
kunna okas. Skillnaden mellan det offentliga sparande, som man far ge
nom att anvanda fondprincipen vid finansieringen av alderdomsforsak
ringen, ocb ett offentligt sparande av annan karaktar ar naturligtvis va
sentligen den, att det blir hel~ olika kategorier av nlanniskor, som be
tala. Det sparande, sam staten nu direkt bedriver, betalas av skatte
betalare, d. v. s. i stor utstrackning av de mera valsituerade ocb endast
i mycken liten omfattning av de fattigCl:re klasserna. Det sparande, som
man far darigenom, att man har ett premiereservsystem i staUet for ett
fordelningssystem, presteras, som jag forut forsokt visa, i mycket hog
grad av de gamla, vilka enligt detta system ha det sarore sta11t an en
ligt fordelningssystemet. Vill man' icke acceptera denna min konstruk
tion, maste man andock saga, att detta sparande presteras av avgifts
betalarna, vilka i hog grad tillhora de fattigare klasserna. Det sparande,
som fondsystemet medfor, kommer darfor, hur man an vrider pa saken,
fran de fattiga klasserna, under det att det sparande, som staten presterar
genom att skaffa sig overskott pa budgeten, framfor allt presteras av de
mera valsituerade.

Jag skall i detta sammanhang icke inga pa de psykologiska fakto
rerna, exempelvis att det kan vara en. fordel att vederborande vet, att
han betalar in tre kronor om aret for sin egen alderdom. Tillfogas bor,
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emellertid att skatter och avgifter pa de fattigaste klasserna maste an
tagas nagot minska deras prestations- och arbetsformaga. Jag tror for
min del, att en sadan avgift som 9 kronor i kontant inbetalning per ar
ar en ingalunda foraktlig summa for manga av de allra fattigaste av
landsbygdens manniskor. Jag tror, att det kommer att kannas ganska
hart den veckan eller manaclen, da denna avgift skall betalas. Om man
tar hansyn till att det i Sverige finns en mangd manniskor, sam ha
mindre an 1,200 kronor om aret, far man nog erkanna, att trots att
denna summa av 9 kronor fore faller ass har vara ganska liten, den
dock sakerligen kommer att verka ganska tryckande pa de fattigaste.
Alldeles samma skal, som tala till forman for frihet fran inkomstskatt
for inkomster under 800 kronor - i England har man som bekant
skattefrihet upp till den fyrdubbla inkomsten - tala givetvis for att man
icke lagger pa en pensionsavgift pa dessa samma manniskor, vilken ur
deras synpunkt, alldeles oavsett kanslan av tillfredsstallelse etc. over att
betala for sin egen pensionering, maste betecknas som en skatt och en
tvangsavgift.

A andra sidan far man naturligtvis saga, att det sparande, som
staten presterar genom overskott pa sin budget, vilket overskott kom
mer fran inbetalningar fran de valsituerade, naturligtvis nagot minskar
det privata sparandet, eftersom man da haIler skatterna hogre an cle
annars skulle behova vara. Man far darfor rakna med att det statliga
sparande, sam sker pa detta satt, icke helt och hallet motsvaras av ett
lika start okat nettosparande. Nagon annan svarighet uppkommer dar
emot icke, forefaller det mig, pa denna punkt.

Av alla de fragor, som jag nu har berort, forefalla mig foljande
tre vara de praktiskt viktigaste eller i varje fall av mycket stort in
tresse.

Onskar man, att det offentliga skall stimulera kapitalbildningen i
landet?

Onskar man, ~tt detta skall ske genom en extra offentlig kapital
bildning eller genom stimulering av det privata sparandet?

Om man onskar ett okat offentligt sparande, hur bor da cleona
sparborda fordelas pa de fattiga och de mera valsituerade och bor kapi
talbildningen organisatoriskt sammankopplas med alderdomspensione
ringen?

Harefter yttrade sig:

Bankdirekter o. Rydbeck: Det ar icke utan en viss tvekan, som jag
tar till orda i ett amne, som efter inledarens foredrag sa tydligt visat sig
vara sardeles komplicerat. Om jag gor det, ar det darfer, att det berer stora
omraden av vart ekonomiska liv pa ett sa ingaende satt, att jag anser, att
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det kan vara skal i att aven en person, sam ieke direkt ar faekman pa Oln
radet, ger tillkanna sina reflexioner.

Professor Ohlin bemodade sig om oeh lyekades med stor framgang genonl
fora en nationalekonomisk, am jag sa far saga, dissektion av detta amne.
Han betonade darvid, att han icke onskade ge tillkanna nagon egen uppfatt
ning. Det kan jn handa, att vi vid nagot kommande tillfalle skulle kunna
fa reda pa hans uppfattning, da det givetvis. skulle vara av yarde far oss.
Jag tillater Inig dock att med ledning av de slutsatser, som professor Ohlin
fran olika utgangspunkter kom till angaende fondbildningens innebard, kon
statera en bestamd tveksamhet has faredragshaJlaren emot fondbildningen sa
som medfarande overvagande naekdelar. Jag vill genast tillkannage, att jag
for min egen del i ntomordentligt hog grad delar denna betanksamhet, for
den handelse det nu var en betanksamhet fran inledarens sida.

Jag tror) att vi har sta infor ett problem, vars betydelse man kanske
icke annu har riktigt klargjort for sig. Det ar ocksa ett problem, som mye
ket hastigt vaxer i betydelse for varje ar som gar. Alldeles sakert torde vara,
att nar man en gang beslot att ge sig in pa det system, sam nn ligger till
grund for var alderdomsforsakring, hade man ieke gjort klart for sig vad
detta skulle komma att innebara i framtiden. Det forefaller mig vara nagot
ganska anspraksfullt i att tro sig kunna infora ett system, som skall tankas
utan andringar reglera var verksamhet pa ett utoillordentligt viktigt omrade
[or praktiskt taget all .fralntid. Man vet ju sa ofantligt Utet Oln hur den
ekonomiska situationen utveeklar sig, oeh det kan icke farefalla annat an
egendomligt, att man skulle vagat sig pa att for all framtid fastlagga ett
system for forsorjandet av vart svenska folk, nar det passerat en viss alder,
oeh att basera detta pa en fondbildning, vilken, sam professor Ohlin har pa
visat, forutsatter en oforandrad levnadsstandard atminstone for dessa aldringar,
son1 skala atnjuta avkastningen av fondbildningen. Om man ieke vid etable
randet av detta system var pa det klara med den saken, borde man efter
de vaxlingsrika ar, som vi sedan dess upplevat, ha hunnit lara sig inse, att
n1an ieke kan pa det sa-ttet losa ett problem av denna art.

Professor Ohlin tyektes emellertid anse det sasom tamligen axiomatiskt,
att fondbildningen sa tillvida ar till [ordel, att den okar kapitalbildningen.
Jag gar da ut ifran, att professor Ohlin anser det vara en fardel att kapital
bildningen akas. For min del skulle jag emellertid vilja satta ett stort frage
teeken for huruvida. fondbildningen verkligen har denna verkan. Det ar
visserligen lTIajligt, sam professor Ohlin framholl, att en okning av kapital
bildningen sannolikt skulle uppsta darigenom att fondbildningen innebar en
inknappning av de gamlas inkomster, atminstone under de forsta deeennierna
av systemets tillampning. Han ansag uppenbarligen, att am _vi betala ut till .
dessa gamla d~ 25 miljoner kronor, sam nu ga till fonden, skulle dessa
gamla konsumera hela detta belopp. Det ar mojligt, men jag tror dock, att
det endast delvis ar sant. Forst oeh framst veta vi jn, att gamla manniskor
i synnerhet pa landet ofta forfalla till en sparsamhet, sam man skulle kunna
kalla for gnidighet eller girighet, oeh jag tror darfor ieke att dessa 2 5 mil
joner skulle i sin helhet komma att konsumeras. For det andra ar det val
ieke sa alldeles sakert, att ieke den konsumtion, sam skulle aga rum fran
deras sida, am de kunde farbruka exempelvis 25 miljoner kronor mera, moj
ligen kunde astadkomnla en storre kapitalbildning pa andra hall. Slutligen
skulle jag vilja saga oeh det ar det viktigaste, att det val ieke ar sa alldeles
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sakert, att icke denna fondbildning i oeh far sig verkar 'kapitalfarstarande pa
ett satt, som kan uppvaga den eventuellt akade kapitalbildning, som vi kunna
fa genom att satta va.ra aldringar pa sva1tst~t.

Vi kunna ju se pa hur det redan nu farhaller sig. Det antyddes ju
ocksa av inledaren, att man redan nu torde kunna se en del verkningar av
fondsystemet, ehuru de komma att bliva annu mera framtradande i framtiden.
Ju mera denna fond vaxer, desto storre svarigheter maste den fa att kunna
plaeera sina medel. Den har begransade placeringsomraden, namligen stats
och kommunallan oeh inteckningar. Statslanen tillhara snart det fargangna.
Nagra nya statslan emitteras icke, de gamla amortera vi t. o. nl. med an
litande av skattemedel. Kommunallanen ha sedan flera ar tillbaka konsume
rats sa gott som helt oeh hallet av pensionsfonden, detta i trots av att pen
sionsfonden far narvarande har en relativt liten storlek j~i.lnfort med vad den
kommer att vaxa till i framtiden. Den har far avrigt redan nu en enorm
storlek enligt min uppfattning, i det att den redan uppgar till cirka 500

miljoner kronor.
Aterstar alltsa endast inteckningar, men om inteekningar ar det manga

som konkurrera. Dar ha vi farsakringsbolagen, som i stort sett aro hanvisade
till samma placeringskategorier som pensionsfonden. Far avrigt vill jag i
detta sammanhang papeka den akade tendens till att 'insnara farsakringsbo
lagens placeringsmajligheter just till dessa kategorier, SOln allt mer och mer
gar sig gallande oeh som enligt min uppfattning ar av hagst tvivelaktig nytta.
Vidare' ha vi vara hypoteksbanker, vilkas verksamhet vaxer far varje ar, oeh
vi ha pa sistone oeksa fatt en ny sadan hypoteksbank, namligen den s. k.'
bostadshypotekskassan, som visserligen saker ett annat slag "av inteckningar
men som i alla fall vander sig aven den till fastighetsmarknaden. Till alla
dessa institutioner kan man oeksa Higga postsparbanken oeh postgirot, bada tva
nya kategorier av statliga uppsamlare av kapital, vilka oeksa naturligtvis maste
vara hanvisade till ett myeket begransat urval av plaeeringsobjekt. Slutligen,
oeh det ar icke det minst viktiga, ha vi sparbankerna, som oeksa konkurrera
om placeringar pa detta oinrade. Tack vare den egendomliga rantepolitik,
som har forts har i landet under ett tiotal ar, har som bekant en betydande
del av for Hinge sedan inbesparat kapital averflyttats fran affarsbankerna till
sparbankerna, ehuru dessa senare egentligen skulle taga hand endast om det
kapital, som haUer pa att sparas ihop. Under det att far IS ar sedan spar
bankernas behaUning ieke uppgiek till en tredjedel av de insattningar, SODl

funnos i de privata bankerna, sa uppgar sparbankernas behallning far nar
varande till lika mycket elIer mera an affarsbankernas. Jag kan ieke uppge
nagon bestamd siffra, darfar att sparbankernas statistik tyvarr icke utvecklats
i samma takt som deras inlaning.

Summerar man ihop placeringsbehoven far alIa dessa institutioner, spar
banker, postsparbanken, postgirot,' hypoteksbankerna, riksfarsakringsanstalten,
som ocksa har hit, oeh pensionsstyrelsen, far man i sjalva verket en enorm
summa. De maste alIa yanda sig huvudsakligen till de av mig narnnda tre
kategorierna av placeringsobjekt. Statslanen okas ieke och kommunallanen
barja oeksa lyekligtvis at~ bli mindre. Det ar saJunda endast inteckningarna,
sam atersta.

Det ar under sadana forhallanden sannerligen ieke underligt, at~ vi ha
fatt uppleva det sam vi upplevat under de sista aren pa fastighetsomradet,
d. v. s. att det har stralnmat kapital till byggnadsverksamheten pa ett satt,
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som har gjort det majligt for den grupp av vara medborgare, vilkas verksam
het bestar i att bygga hus, att fullstandigt n1onopolisera sitt fack och begara
fantastiska ersattningar far sina arbetsprestationer, ersattningar som icke pa
nagot satt sta i farhallande till vad som betalas pa andra omraden. Det
rna nu vara en sak for sig, vilken innebord detta har pa det sociala ornradet,
men vad jag vill komma till ar, att detta icke kan innebara annat an direkt
kapitalforstaring. Darigenom att vi fa betala i arbetsloner inom byggnads
verksamheten manga ganger mera an vad som betalas i laner pa andra on1
raden, fa vi ju ett mycket rnindre antal bosUider an vad vi enligt i avrigt
gallande prisniva skulle fa. Skillnaden rnaste ju i detta samrnanhang betraktas
sasom en kapitalforstaring. Om det ar en fullstandig kapitalfarstaring, dar
om vagar jag icke 'yttra mig - det averlater jag at herrar professorer i
nationalekonomi att avgara - men jag tror i alla fall, att fenomenet ar sa
pass allvarligt, att man ar berattigad att fraga, huruvida icke den ekonomiska
olagenhet, som foljer med dessa olyckliga konsekvenser av bI. a. fondbild
ningen, kunna vara av sadan storleksgrad, att de helt eller till starsta delen
uppvaga den okade kapitalbildning, som pensionering enligt fondsystemet
skulle astadkomma.

Jag vill i detta sammanhang ocksa papeka en annan ornstandighet. Pro
fessor Ohlin namnde, att en akad fondbildning sannolikt skulle fora med sig
en sankning av rantan pa de sakerheter, i vilka fonden kan placeras. Ja,
det torde vara alldeles otvivelaktigt. Han framhall vidare, att riskprocenten,
d. v. s. marginalen mellan denna ranta och den ranta, som kommer att ford
ras for placering i aktier, kommer att bli mycket starre an for narvarande.
Kan man icke ocksa uttrycka detta pa ett annat satt? Kan man icke saga;
att kapitalbildningen kommer att ensidigt dirigeras till vissa omraden far fore
tagsamheten, under det att andra omraden av faretagsamhet for att kunna
tillgodoses med tillrackligt kapital maste bjuda mycket haga rantor? Detta
maste ju medfora en nedgang i annan faretagsamhet, men vad betyder icke
detta for Sverige, vars utveckling huvudsakligen ar baserad just pa framgangar
pa dessa andra omraden, pa utvecklingen av vara industrier och av var ex
port? Det betyder om icke annat, att var aktiemarknad skulle kqmma att
befinna sig standigt i ungefar samma tillstand som i dag, da de mest forst
klassiga aktier avkasta 6, 7 eHer 8 %. Med en sadan aktiemarknad bygger
man icke upp en industri, utvecklar man icke ett samhalles ekonomiska bygg
nad. Aktien1arknaden och barsen aro darvidlag de, som skola mottaga och
·standigt halla vid liv intresset for kapitalinsatser direkt till naringslivet. Om
vi skata vara ekonomiska angelagenhe'ter pa det sattet, att allt intresse for
denna del av faretagsamheten forsvinner, tror jag nog ocksa, att var formaga
,att betala till och med alderdomspensioner kommer att sa smaningom bli
ganska liten, och jag tror, att den akade Ievnadsstandard, som vi annars
skulle kunna motse, kommer att utebliva.

Slutligen skulle jag vilja framhalla, att vi genom en sadan exorbitant
fondbildning, som pensionfonden representerar, i hela vart offentliga, sociala
·och ekonomiska liv infora en faktor av alldeles oberaknelig beskaffenhet. Vi
fa dock icke glamma, att farvaltningen av denna fond ligger narmast i vara
politiska myndigheters hander. Vi veta, att Sverige hittills har kunnat gladja
sig at ett ovanligt farnuft i det politiska handhavandet av vara affarer ---:
vilket parti som an suttit vid makten - men vern kan garantera, att detta
,ocksa blir fallet far frarntiden? Man kan dock komma in i sadana tider, da
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det kan uppsta en politisk makthavare, det rna vara en diktator eller ett
kommunistiskt parti, som kan tyeka, att det ar alldeles utomordentligt trev
ligt att fa spela pa detta instrument, att ha till sitt farfogande en fond pa
tusentals miljoner kronor. Vad hindrar en sadan politisk lnyndighet att helt
enkelt besluta en .avergang fdin fondprineipen till fardelningsprineipen oeh
anvanda den uppsamlade fonden far ett eller annat andamal, som ligger den
om hjartat? Over huvud taget kommer har alltid att finnas ett stort risk
lnoment, oeh det ar darfar, som enligt lnitt farmenand~ statsmakterna bara
utan drajsmal underkasta denna fraga en fornyad pravning.

Hur .fragan skall lasas ar jag ieke mannen att kunna saga, TIlen det
finns dock en utvag, som synes mig ligga ratt nara till hands. . Nar man
strider om vilketdera som ar det basta, att staten skall lata varje ar far sig
enligt fardelningsprineipen taga bardan far alderdomsfarsarjningen, eller om
man skall genom en fondbildning sarja far fi-amtiden, sa synes det mig, att
har skulle kunna finnes en medelvag, som ligger sa myeket narmare till hands,
som vi ju redan ha ett blandat system. Jag tanker mig harvid den los
ningen, att man skulle lata fondbildningen fortga endast en viss tid, till en
viss grans, oeh att man sedan tillampade fordelningsprineipen i ovrigt. Denna
grans skulle jag i motsats till professor Ohlin vilja draga vid statsskuldens
storlek, d. v. s. jag skulle vilja oka fonden varje ar med amorteringarna pa
statsskulden. I den man vi upptaga nya Ian kunde dessa laggas i fonden
oeh. andra plaeeringar till motsvarande belopp lasgaras. Detta skulle fort
satta, till dess att vi efter ett antal ar salunda hade a ena sidan i vara bae-

. ker som skuld pensionsfonden oeh a andra sidan som tillgang fordringar pa
staten, vilken darefter i avrigt yore skuldfri. Da hade vi i sjalva verket kom
mit aver till fardelningsprineipen endast Ined den skillnaden, att en del av
de utbetalda pensionsunderstaden komme att utga sasom ranta pa statsskulden.
Harigenom skulle man oeksa undvika den av mig nyss papekade eventuella
politiska faran, att en politisk Inakthavare skulle platsligen kunna satta sig i
besittning av hetydande varden, som han skulle kunna realisera. Finns dar
ingenting annat an en inskrivning i sta~sskuldboken, larer det vara svart att
gora nagot annat an att ga den vanliga vagen, d. v. s. att emittera statslan,
oeh mojligheten hartill kommerhelt oeh hallet att vara beroende pa det far
troende folk har till den statsmyndighet, som far tillfallet regerar.

Det ar, synes det mig, synnerligen opportunt oeh lampligt, att National
ekonomiska Foreningen har bragt fram detta amne pa dagordningen. Det
arbetas ju far narvarande i en kommitte pa nya linjer far var pensionsfar
sakring, oeh fondprineipen har val antagligen oeksa varit faremal far dess
overvagande. Jag tror dock, att det ar nyttigt, att det genom denna diskus
sion blir understruket, att fondprineipen har en betydelse, som straeker sig
vida utaver sjalva pensionsproblemet.

Fil. dr Filip Lundberg: Jag har tidigare liksom oeksa professor Cramer
varnat far att okritiskt overfara den privata forsakringens teknik pa den soeiala
pensionsfarsakringen. Vart argument har darvid varit ett ekonomiskt over
vagande. All farsakringsteknik innebar en ekonomisk plan, grundad pa var
statistiska oeh ekonomiska kunskap. Vad man vanligen betraktar sasom tek
nikens innehall, namligen avgifts- oeh fondbildning, ar ju endast korollarier
till denna ekonomiska plan. Det ar ju darav oeksa tydligt, att forsakrings
tekniken har precis sam1l!a raekvidd oeh ieke storre rackvidd an vad som
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ar farnuftig tilHimpning av var statistiska oeh ekonomiska kunskap. Jag an
ser det darfar ganska ofarsvarligt att, sasom ofta sker, gara farsakringstek
niska berakningar langt utanfar denna marginal oeh sa att saga lata dessa
trada i stallet far nationalekonomiska resonemang. Det ar ju framfar alIt
en sadan felanvandning av farsakringstekniken, som har lett till de varsta
orimligheterna vid tillampningen pa pensionsfarsakringen.

Jag kan i detta sammanhang ieke underiata att saga, att man aven betraf
fande den privata farsakringen ieke kan vara farsiktig nog, nar man sasom
sker i pensionsfarsakringen raknar sig till ,ekonomiska farhaHanden, vilka
ligga Inyeket langt fram i tiden. Mig farefaller det som om man aven maste
vara betanksam mot privata pensionsanstalters ljusa optimism, da de med
ranta pa ranta rakna sig till ekonomiska farhallanden, vilkas tyngdpunkt ligger
kanske 40 eIler 5° ar fram i tiden. Man farlitar sig da naturligtvis pa att
samhallet liksom nu skall ba farmaga oeh samma intresse som tidigare att
skydda de s. k. riskfria plaeeringarna emot kapitalfarluster oeh samtidigt
oeksa pa att de produktiva krafterna i samballet skola kunna sarja far en
farrantning efter en sa pass hag rantefot som 4 % elIer mera, ",armed man
brukar rakna. Vi h,a dock bevittnat, burusom en rad av nationer skakat av
sig krigstidens skuldbarda helt enkelt genom en valutadepreeiering. Om den
nuvarande generationen lagger. pa kommande generationer en barda, som ar
myeket stor, oeh om denna barda ieke konvenerar en ny generation med
avseende a alderdomsfarsarjningen av invalider, kan man gott tanka sig, att
en reduktion blir vidtagen, om oeksa ieke i sa bryska former.

Det ar ieke aIls sa sakert, att vad vi nu bestamma som alderdomspen
sioner far vara 16-aringar, saledes 50 ar framat i tiden, yare sig till form,
innehall elIer till sattet far finansieringen passar far de ekonomiska farhaI
landena efter dessa 5° ar. Vi veta) att etter all sannolikhet proportionen
menan de aktiva i samhalIet oeh alders- oeh avriga invalider kommer att bli
en helt annan i framtiden an nUt Man kan darfar till oeh med ifragasatta,
huruvida alderdomspensioneringen med tiden blir oeb kan bli en alderdoms
pensionering. i var mening, utan fragan blir val, buruvida det ieke blir en
invaliditetspensionering aven efter den nuvarande gransaldern. En hel del
av vara nuvarande invalider aro ju trots ana lagbestammelser mera ekono
miska invalider an invalider pa grund av sjukdom eller olyeksfall. En
minskad ny tilIgang av aktiva i var mening kan jtt gara sadana personer till
en mera eftersakt arbetskraft an nu ar fallet, vilket helt sakert kOIIlmer att
tttomordentligt starkt kasta om den lluvarande proportionen.

Jag tyeker det ar nastan rarande naivt, att var generation nu vill be
stamma hur den kommande generationen skall sarja far sina aldringar oeh
sina invalider. Man kan ju gara den invandningen, att det ar de farsakrade
sjalva, som gora detta atminstone delvis genom sina avgifter. Jag menar i
alIa fall, att detta ar en fiktion. Den nuvarande generationens anstrangningar
bara ga ut pa i farsta hand att skaffa basta majIiga farsorjning i vardiga
former far vara aldringar oeh vara invalider, darvid naturligtvis ieke ute
slutet att man dessutom genom fondering vidtager rimliga forberedelser far
framtiden, sasom sker pa sa manga andra omraden av ekonomisk verksan1het
- sadana farberedelser namligen, att man ieke behover befara, att den kom
mande generationen blir starkare belastad an den nuvarande utan am InajIigt
mindre starkt belastad. Jag tror oeksa, att en sadan ekonomisk farberedelse
for framtiden lampligen kan ges formen av en fondering av mattliga dimen-
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sioner efter forsakringstekniska grundregler. Man skall emellertid darvid
komma ihag, att denna fondsamling, aven om den i formellt avseende bestar
av individuella reserver, dock" i det vasentliga ar en kollektiv fonder,ing,
Vidare bor icke glommas, att den forsakringsteknik, sam man anvander och
som naturligtvis skall motsvara hogt stallda bade vetenskapliga och rent
praktiska krav, icke kan galla for all framtid, utan att man maste redan
fran borjan lagga in i tankegangen, att den successivt behover justeras och
reformeras efter andrade forhaJlanden i ekonomiskt och statistiskt avseende.
Det ar namligen icke pa det sattet, att osakerheten i berakningarna bara
okas proportionellt med avstandet till forutsagelsen, utan den okas mycket
starkare, ja sakerligen sa st~rkt, att de forutsagelser, sonl goras till den tid
punkt, da fonden beraknas bli stationar, kunna skattas lika med noll.

For oss forsakringsmatematici ar det ett stort bekymmer eller borde 3.t
Ininstone vara" det, att man forsoker anvanda vara kalkyler utan att noga
halla pa de forutsattningar, pa vilka de vila. Det ar med forsakringstekniken
pa samma satt som med statistiken. Den ar oumbarlig saval for den sociala
forsakringen som for den privata, men den blir vilseledande och osann, om
den icke anvandes med sakkunskap och om dess resultat tilHimpas utan ur
skillning eIler med tendens .

Direktor Trygve Loven: Nar man har talat am pensionsfondens pla
ceringsomraden, synes det mig som om man hoppat aver ett placeringsobjekt,
som kan komma i fraga i detta sammanhang och sonl kan fa stor betydelse,
namligen industriobligationer. Inledaren talade om vad man brukar kalla far
guldkantade obligationer och om inteckningar, men han namnde ingenting
om industriobligationer. Daremot talade han om aktier; jag formadar med
hansyn till den storre majligheten till avkastning. Emellertid fareligger be
traffande' dessa den faran, SOln ocksa anfardes av inledaren, att om man pla
cerar fondens tillgangar i aktier, man darigenom socialiserar samhallet. Skulle
man da icke, far den handelse statsmakterna nu bestamma, att vi skola ha
en sadan fondering, kunna ga en medelvag och tillata, att industriobliga
tioner finge overtagas av fonden? For narvarande ar visserligen detta icke
tillatet, men det finns ju ingenting som hindrar, att bestammelserna andras.
Samtidigt skulle industriobligationerna kunna laggas upp pa ett sadant satt,
att de finge karaktaren av att sta pa gransen till preferensaktier.

Inledaren uppstiillde som en fraga, huruvida, om det nu ar statsmakternas
onskan, att det skall sparas, just alderdomsforsakringen ar den enda .formen,
och han framkastade darvid rIlojligheten, att det skulle kunna finnas andra
omraden, dar det kunde vara lampligare att spara. Jag undrar om det over
huvud taget finnes nagot lampligare att spara for an sin alderdom.

For min egen del vill jag icke aIls upptrada som nagon faresprakare far
fonderingen. Jag ar fullt pa det klara med vilka allvarliga konsekvenser den
for med, sig bI. a. med hansyn till rantan. Den som har hand om place
ringar vet hur svart det ar att fa en nagorlunda hygglig avkastning pa
pengarna. Jag &kulle i detta sammanhang ocksa vilja framhalla ytterligare
en sak, som bekraftar faran av att ha denna stora fond, och det ar, att
ingen vet, huruvida vederbarande bli belatna med de pensioner, som de
komma att fa efter 50 ar. Vi behova ju bara se pa deri, sociala olycksfalls
forsakringen, dar man under tio ar forandrat lagen icke mindre an tre ganger
och darvid hojt ersattningsbeloppen.
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Fil. dr K.-G. Hagstrom: Jag skall endast tillata mig att saga nagra
ord i anslutning till de farsakringstekniska synpunkter, som farut ha fram
halljts. Nar man diskuterar fragan om fondering oeh pensionsfarsakring,
tror jag, att det hander, att man - SOUl sa ofta i diskussioner, nar man ar
oense - talar Oln olika saker under samma namn. For att farklara tad jag
menar blir det nadvandigt att jag for in nagra enkla farsakring'stekniska
grundbegrepp i diskussionen. Jag skall emellertid farsaka att lagga dem sa
lattfattligt som det ar mig majligt, [astan de kanske verka litet underliga for
den, som ieke dagligen sysslar lued dessa saker.

001 en person A [arsakrar sig i ett bolag B, sa innebar detta, att det
.ingas ett avtal mellan de bada kontrahenterna. A farbinder sig att vid vissa
tillfallen under vissa betingelser betala vissa premier, oeh B forbinder sig· att
under vissa betingelser oeh vid viss tid betala en viss farsakringssumma,
vissa livrantor etc. till A. Detta star fixerat i ett juridiskt bindande farsak
ringsavtal mellan de bada parterna. Pa detta satt flyta nu premier in till
bolaget oeh utbetalningar garas. Det hela kommer i gang.

Vid varje tidpunkt under farsakringstiden ar det mojligt oeh nodvandigt,
att farsakraren gar upp en balansrakning. Dar upptrader da vad vi farsak
ringstekniei kalla far premiereserv, vilket i sjalva verket ar nagot myeket
enkelt. Vi berakna alla premier som flutit in. Vi draga ifran alla utbe
talningar vi haft far dadsfall o. s. v. Vi farranta de inbetalta .premierna
oeh beloppen efter den ranta, vi ha haft. Det ar klart, att vi da fa [ram
hur myeket vi ha kvar av vara prenlier. Detta kallas for den retrospektiva
premiereserven.

Vi gara vidare sa, att vi se fran1at i tiden. Vi [raga oss vad vi skola
ha att betala under de kommande arena Vi ha ju i avtalen preeiserat vad
vi under givna betingelser skala betala. Vi tanka vidare efter vad rantan
kan tankas komlua att bli oeh rakna darvid sa farsiktigt sam vi anse nadigt.
Vi taga reda pa vardet av dessa utbetainingar oeh draga darifran vardet av
de premier, som vi komma att fa in enligt de lopande avtalen. Vad vi da
fa fram ar en differens, som kallas far den prospektiva premiereserven, efter
sam den har avseende pa framtiden.

Ar det nu sa, att man alltid har samma rantefot oeh allting sker efter
premieberakningarna, maste den retrospektiva oeh den prospektiva premie
reserven sammanfalla. Da ar det naturligtvis detta belopp, som av ass maste
fonderas. Vi skola satta av den som en skuld i den baIansrakning, SOUl vi
gara upp. I verkligheten blir saken naturligtvis litet mera kornplieerad, dar
for att den prospektiva uppskattningen oeh den retrospektiva inte stamma
med varandra, men jag farbigar detta, darfar att det endast innebar rena
uppskattningsfragor ~ Man maste i alIa balansrakningar uppskatta vardet av
sina tillgangaroeh sina farpliktelser. Detta kan aldrig garas exakt, men
felgranserna aro i vart fall ieke sa stora, som man skulle kunna forestalla
sig, utan man far verkligen fram ett hyggligt yarde att satta som skuld i
balansrakningen. Detta ar ett reellt, juridiskt faktum. Detta belopp skaff
helt enkelt avsattas i foretagets balansrakning som skuld. Det ar ju klart,
eftersom det beror pa de juridiska farpliktelser, som bolaget har ik}att sig.
Det ar alltsa ieke nagon formellt juridisk farpliktelse (beroende pa att det
star i landets lagar, -att man skall avsatta en fond pa visst satt), utan en
reell juridisk skuld. - Detta am premiereserven i ett privat forsakrings
faretag.
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Antaga vi sedan, att exempelvis Stoekholms stad atager sig att' betala
pensioner till sina befattningshavare, sa sker detta i allmanhet pa vissa villkor,
exempelvis sa att man drar av vissa lonebelopp el. dyl. Om detta ar klart
oeh tydligt formulerat, innebar det oeksa en juridisk forpliktelse. Oni staden
vill gora upp en balansrakning, ar det darfor nodvandigt, att staden SaSOlll
skuld i denna berakning tar upp ett forsiktigt beraknat yarde av sin juridiska
forpliktelse. Staden kan hlta bli att gora upp en balansrakning ~. det ar
ett myeket enkelt satt att slippa ifnln saken - men gores det upp en ba
lansrakning, bar denna klara oeh tydliga juridiska forpliktelse finnas upptagen
dar oeh vara varderad.

Sa komnla vi till staten. Om staten skriver en lag oeh i denna lag
star, att varje medborgare i detta land skall fran oeh med 65. ars aIder ha
sa oeh sa mycket pengar 3V staten om aret, intill dess han dor, oeh att
varje medborgare i landet skall mellan I 5 oeh 65 ars alder arligen betala
ett visst belopp, ja, vad har da staten gjort annat an iklatt sig en reeIl,
juridisk forpliktelse? Naturligtvis beror det pa hur dessa premier aro fixerade.
Man har kanhanda tagit till premierna sa hoga, att det i sjalva verket ieke
blir en skuld utan tvartom en tillgang att uppfora i statens balansrakning. I

Ar det emellertid sa, att staten vill farsoka ordna pensioneringen far sina
medborgare lika farmanligt som i' ett privat farsakringsbolag, dar premierna
raknas ut under hansynstagande till att bolagets forpliktelser forfalla forst'
50 ar [ramat i tiden, sa ar det tamligen naturligt, att staten anser, att den
ieke bor satta sina premier hagre an det privata farsakringsforetaget. I sa
fall blir det en reell juridisk forpliktelse for staten att i sin balansrakning,
om den vill gora upp en sadan, upptaga sasom skuld precis samma belopp
som det privata forsakringsbolaget skulle gara.

Detta ar vad somliga forsakringsteknici mena, da de saga, att fondering
ar nodvandig. Da farsakringstekniei ater saga, att fonderingen ieke ar nod
vandig, mena de nagot helt annat. Da mena de namligen sa: det finns val
i all rimlighets namn ieke nagon anledning, varfor staten skall far denna
skuldpost i sin tankta balansrakning sasom tillgang upptaga obligationer,
utgivna av stat eller' kommun o. s~ v., vilka skola ligga som sakerhet
for skulden. Statens sakerhet maste val anda vara tillraeklig. Dessutom
kan man ju saga sig, att visserligen ar en lag en lag, men en lag kan
andras, oeh det ar darfor ieke ratt att rakna exakt sa som man gar i de
privata foretagen.

Jag menar alltsa, att yare sig luan tar det ena eller det andra forsak
ringstekniska systemet, sa kan man i statens balansrakning uppfora sasom
skuld den forsakringstekniskt beraknade fondens belopp utan att det darror
finns det ringaste tvang att satta i gang med en motsvarande 1nateriell fond
bildning. Det ar .endast, ifall staten anser det vara lampligt ur en eller
annan synpunkt att overlata forsakringsansvaret pa en forsakringsbarare, annan
an staten, som denna forsakringsbarare naturligtvis har skyldighet att· redo
visa sin ekonomi infor staten pa samma satt som ett annat privat foretag.
Ar staten sjalv forsakringsbarare, ar det alldeles tillraekligt att konstatera, att
staten har en skuld,. som uppgar till ett visst belopp oeh for viIken ingen

I Vid en pensionering enligt fordelningssystemet ar premien sa hogt beraknad, att

premiereservernas sannolika varde blir o. (Dr Hagstro1Jzs an1JZiirknz'ng.)
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fondering behaver aga rum, ifall man i stallet vill lata medborgarna betala
de motsvarande rantorna pa den tankta fonden.

Jag har med dessa ord endast velat undanradja misstanken far oenighet
bland farsakringstekniei i fonderingsfragan, utan att darfar taga stallning till
realfragan om det pensioneringssystem, som ar att foredraga. Det torde
framga av vad jag sagt, att man myeket val kan tanka sig ett system, dar
det farsakringstekniska kravet pa fondering ar· fullt tillgodosett, ehuru nagon
materiell fondering av obligationer o. s. v. ieke forekommer. Att i detalj
inga pa hur detta kan ordnas, skulle emellertid taga alItfor myeken tid i
ansprak.

Professor B. Ohlin: Bankdirektor Rydbeek namnde, att man har an
ledning antaga, att det konjunkturlage, som har ratt pa byggnadsnlarknaden
under de sista aren med den uppressning av lonerna oeh byggnadskostnaderna,
som dar har agt rum, till vaseptlig del skulle bero pa pensionsfondens till
vaxt oeh den latthet, sonl darav har foljt· att finansiera en kolossal byggnads
verksamhet. Han drog darav den slutsatsen, att en del av denna kapital
bildning gar upp i rok, d. v. s. att en direkt kapitalforstoring ager rum.
Emellertid' kan det val ifragasattas, huruvida det icke ar litet far djarvt att
antaga, att lanenivans uppressning inom byggnadsindustrien till vasentlig del
har berott pa denna kapitalriklighet. Det forefaller mig, som om hyresnivan
skulle vara sa hag, att aven en mindre fordyring av byggnadskostnaderna pa
grund av hogre obligations- oeh inteckningsrantor ieke skulle ha kunnat
minska denna byggnadsverksamhet i DagOn nanlnvard grad oeh val ieke hel
ler skulle ha vasentligt redueerat byggnadsarbetarnas majligheter att pressa
upp sina loner. Jag tror alltsa far min del, att man har storre anledning
att lagga vikt vid arbetskraftens rorlighet, bI. a. den slutna faekfarenings
politiken, nar det galler att forklara den saken, an vid kreditforhaJlandena,
aven om det ar givet, att det finns en tendens i den riktning, som bank
direktor Rydbeek angav.

Bankdirektar Rydbeek namnde oeksa, att de omraden av faretagsamhet,
som icke kunna tillgodoses med kapital fdin pensionsfonden oeh forsakrings
bolagen, inteekningsbankerna, postsparbanken, riksforsakringsanstalten etc.,
komma att bli svaltfodda med kapital, am det nuvarande systemet far fort
satta, och komma att fa betala exorbitanta rantor. Nu lamnar jag fragan am
postsparbankens oeh de privata sparbankernas utveckling pa affarsbankernas
bekostnad asido -' den saken hor ju ieke till det foreliggande amnet 
men vad fragan om pensionsfonden betraffar, maste jag for min del anmala
en avvikande mening. Om pensionsfonden utgor ett nettotillskott till landets
kapitaltillgangar, kan clenna nettookning, aven om den endast disponeras for
sakra placeringar, ieke minska det kapital, som ar tillgangligt far de mera
riskabla placeringarna, utan tvartom kommer den nedpressning av rantan,
som ager rum tor de mera sakra placeringarna, att fora over en del kapital
till de mera riskabla placeringarna. En del kapital, som icke skulle ga till
mera riskabla placeringar, nar det dar endast far I/2 procent mera, kommer
att gIl over, nar det far en proeent mera. Verkan av en sadan okad kapi
talbildning genom en pensionsfond maste darfor, savitt jag ser, narmast bli
en tendens till nagon sankning aven av rantesatserna pa de mera riskabla
placeringarna, ehuru riskpremien, marginalen, kommer att bli storre an nUt
Jag tror, att bankdirektor Rydbeck, naf han talade om detta, ieke sa ~ycket
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hade i tankarna pensionsfonden som sadan utan den allmanna tendensen till
overflyttning oeh koneentration .av landets sparkapital hos myndigheter, som aro
hanvisade till riskfria plaeeringar. Det ar klart, att om postsparbanken oeh
de privata sparbankerna, vilka ieke oka det totala sparandet i landet, fora
over kapital till mindre riskabla plaeeringar, intrada verkningar av det slag,
som bankdirektor Rydbeek angav, men om man for riskfria placeringar an
vander alldeles nytt sparande, forsamrar man darigenom ieke laget for de .
grenar av foretagsamheten, som krava kapital mera villigt att taga risker.

Betdiffande lampligheten att placera pensionsfonden i statsskulden maste
jag vidhalla den uppfattningen, att det skulle vara mycket olampligt. Det
skulle jn vara ett sardeles effektivt satt att oka kapitalexporten fran Sverige.
Jag nndrar, om bankdirektor Rydbeek verkligen anser, att det for det svenska
naringslivets expansion ar onskvart.

Dr Lundberg talade am att framtiden ar sa osaker. Jag skall ieke inga
pa detta, ty jag kan i det stora hela instamma med honom. Jag understrok.
kanske ieke tillraekligt i mitt foredrag, att fran1tidens osakerhet givetvis talar
emot varje system, som ar bestamt for lang tid [ramat.

Direktor Loven namnde, att bankdirektor Rydbeek oeh jag forbigatt
fragan om industriobligationer som placeringsobjekt for pensionsfonden. For
egen del n1aste jag forsvara mig med, att jag bara talade ett par minuter
om denna sak, oeh for att fa fram den prineipiella skillnaden mellan riskabla
oeh sakra placeringar talade jag endast om offentliga obligationer a ena si
dan oeh om aktier a den andra sidan. Industriobligationer intaga jn en
mellanstallning, men man torde fa ungefar samma fenomen, ehuru i forsvagad
form, om man tillater en statlig fond att plaeera sina medel i industriobliga
tioner som am man -tillater den att plaeera i aktier. Jag trpr att om en sa
dan fond ager nagra tusental miljoner i industriobligationer, kommer det
ieke att erfordras nagot storre snille hos fondens ledning for att den skall
kunna utova ett ganska stort inflytande pa industrien i landet.

Pa den fraga, jag tillat mig framsUilla, huruvida det finns nagon anIed
ning att sammankoppla en eventuell onskan om offentlig kapitalbildning med
fragan am aJderdomsforsakringen, svarade direktor Loven med motfragan om
det finns nagot lampligare att spara for an for· sin alderdom. Detforefaller
mig vara ett synnerligen intressant uttalande. Emellertid kan man val saga,
att det har ·utpraglat privatekonomisk karaktar. Den enskilde medborgaren
spar for sin alderdom, men staten sasom representant for sig standigt for
nyande generationer har ingen alder. Ser man fragan ur synpunk~en av vad
som sker med inkomst, konsumtion oeb kapital i landet, ar det klart, att
understodet till de gamla i varje fall utgar av nationalinkomsten. Den enda
verkan man far av att lagga upp en fond ar, att man far en okad mangd
kapital oeh sa tillvida en storre nationalinkomst, oeh av denna storre natjo
nalinkomst tar man sedan en del till understod. Alldeles samma sak ager
rum, om man okar kapitaltillgangen i landet genom nagon annan offentlig
kapitalbildning oeh av den darigonom okade nationalinkomsten uttager en
viss del i skatter sasom understod at de gamla efter fordelningssystemet. Ur
samhallets synpunkt - for att anvanda denna ofta kritiserade term - sker
alldeles samma sak, om man har det ena slaget av kapitalbildning som am
man har det andra.

Dr Hagstrom forklarade pa ett myeket belysande satt fragan om hur den
privata forsakringsrorelsen ser pa fondbildningen. Han sade, att detta galler
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ocksa for staten. Om man dar vill gora upp en balansrakning, skall man
taga upp nuvardet av sina forpliktelser pa debetsidan. Det forefaller mig
dock, som om dr Hagstrom darvid glomde bort en sak, namligen att am
staten vill gora detta, sa skall staten ocksa pa kreditsidan taga upp det nu
varande vardet av de framtida skatter, som staten kan taga ut for att dar
nled betala dessa understod. I sa fall kommer ju staten. att ha det nojet att
Hi en storre balansrakning, darfor att man' okar summorna pa bada sidorna,
nlen nagon annan inverkan pa statens ekonomiska politik kan jag.. icke se,
att det far. Man kan mojligen saga, att det bidrager till storre klarhet, men
det blir val narmast en smaksak, huruvida man vill skriva upp mera i ba
lansrakningen pa bada sidor elIer icke.

Riksdagsman B. Erikssori, Grangesberg: Jag skall endast tillata mig att
gora ett par reflexioner. Det har har talats om att den nuvarande pensions
fondens utlaning till byggnadsverksamheten skulle kunna ha haft en skadlig
inverkan. For min del har jag mycket svart att tro, att nagot sadant varit
fallet. Jag vill minnas, att fran pensionsforsakringsfonden utlanats for bo
stadsandamal under alIa dessa 15 ar ett samnlanlagt belopp pa. 70 a 80 mil
joner kronor, varav icke mer an ett tjugotal miljoner gatt till Stockholm.
Sistnamnda belopp har gatt dels till sadan byggnadsverksamhet pa ofri grund,
dar Stockholms stad star i garanti, dels som bottenlan till bostadsforeningar.
For \Ilig ar det ofattbart, att denna utlaning skulle kunna i namnvard man
ha stimulerat den vanliga byggnadsverksamheten. Man kan ju invanda, att
kapitalmarknaden genom pensionforsakringsfondens utlaning for detta anda
IDa] lattats pa annat hall, sa att man darifran kunnat lana ut mera pengar
till bostadsprodu.ktion, men det ror sig ju har om ett sa relativt litet belopp,
att jag icke tror, att det kan ha haft nagon betydelse. Darelnot ar jag icke
blind for att i framtiden, da fonden blir mycket stor och far Inycket stora
belopp att placera, det kan intrada en viss inverkan i den riktning, som bank
direktar Rydbeck angav. Att den nuvarande fonden skulle kunna ha verkat
i den riktningen i nagon namnvard grad tror jag daremot icke.

For min d~l ar jag mycket tveksam i fraga om fondbildningen, atmin
stone om det galler att uppbringa en mycket stor fond, och jag ar det dar
for att man icke vet, hur framtiden kommer att 'te sig. Till foljd av for
andringar i penningvardet kan det ju bli sa, att de nu bestamda pensions
beloppen om 50 ar icke komma att ha ens halften av det yarde de ha i
dag.. Eme.11ertid har jag svart att forsta bade i kvall och vid andra tilIfalIen,
att de sam kraftigast kritiserat fondbildningen ur olika synpunkter just aro
de, som i sin dagliga garning, som forsakringsman, satta in all sin kraft pa
att skapa' stora fonder for de affarsmassigt drivna forsakringsbolagen. Jag
har vid upprepade tillfallen under liknande diskussioner fragat mig, om det
icke ar samma lagar, som galla aven for dessa fonder. Man lagger ned
mycken energi pa en kraftig nyanskaffning och soker t. o. m. att fa barnen
farsakrade redan fran fodelsen, vilket jag icke vill kritisera, men man har
val far dessa insamlade pengar samma riskmoment, samma fara att penning
vardet kommer att farandras o. s. v. Jag skulle darfar vilja saga, att jag
kan forsta bankdirektar Rydbeck, men jag kap. icke forsta de framstaende
forsakringsman, som komma med kritik mot pensionsfonden i dettaavseende.

Jag skulle ocksa vilja gara en reflexion om fondens politiska innebord,
som man har har talat om. Jag kan ju farsta, att om man har en stor
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fond i ett enda farvaltningsorgans hander, kan man hysa betankligheter for
maktmissbruk, eller att statens hagsta myndighet far far stort inflytande over
forvaltningen. Att luan daremot skulle kunna sa latt forfoga aver fonden
sam bankdirektor Rydbeck formenade ar otankbart. Han synes hysa far
hagar far att om det blir en fascistisk elIer kommunistisk regim har i landet,
skulle m'an kunna tanka sig, att regeringen helt enkelt lagger beslag pa hela
fonden oeh bestamrner, att for framtiden skola pensionsbeloppen i stallet
tackas genom arliga uttaxeringar. Nu bestar ju fonden av fordringar. Om
vi ha en fond pa lat mig saga 6 miljarder, skulle. det vara intressant att fa
veta, hur man pa kort tid skulle. kunna driva in densamma. Det kan man
kanske gara pa 30, 40 eller 50 ar, men pa 10 ar ar det absolut omajligt.
Det kan ju handa, att en sadan regering kan realisera genom belaning i
utlandet inteekningar for en 5° eller 100 miljoner, men myeket mera Hirer
det icke kunna bli. am fonden lanat exempelvis Stoekholms stad 100 mil
joner pa 3oar, sa lar inte staden ha nagon rnajlighet att utan vidare pa
anfordran betala tillbaka lanet. Har fonden plaeerat pengar i skog, larer det
ieke ga for sig att driva ned skogen pa en gang for att fa ut kapitalet.

Det ar givet, att fragan am fondbildningen ar en mycket allvarlig fraga,
oeh jag ar darfar oeksa farvissad om att den kommitte, som har att behandla
pensionsfarsakringen, skall synnerligen noggtant prava, hur man skall ordna
denna fraga for framtiden, oeh att man darvid oeksa kommer att noggrant
avervaga professor Ohlins synpunkter.

T~ll sist skulle jag vilja fraga, om de personer, som sa starkt kritisera
fondbildningen, aro beredda att i stallet taga fordelningsprineipen. Aro ni,
mina herrar, beredda att i stallet taxera ut sa myeket som skulle behavas
far att ge ordentliga pensioner? Mahanda ar ieke heller den. vagen rnajlig
enligt eder mening? Pensionsfarsakringen har hittills byggt pa att alIa for
sakrade skola erlagga en am oek ringa pensionsavgift sasom ett visst mo
ment sa att saga av subjektiv ideell betydelse. Professor Ohlin giek icke in
pa den sidan av sparsmaJet, som han uttryckligen sade ifran, men det ar
dock ett moment, som var myeket vagande da pensionsforsakringen utforma-'
des sa som skedde. Emellertid kan det ju diskuteras, om det egentligen ar
av nagon storre betydelse att driva in dessa grundavgifter pa tre kronor, da
de betyda sa litet ur pensionssynpunkt.

; 1
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CARLGREN, M., jagmastare.

CARLSON, M., direktor.
~ARLSSON, L., jagmastare.
CASSEL, E., f. d. justitierad.
CASSEL,!., bankdirektor, Jonkoping.
CASSEL, I. E., revisor.
CASSEL, K., fil. och jure kand., Djursholm.
CAVALLIN, 5., bankdirektor.

CEDERLUND, C. F.) direktor.
CELSING, F. VON, bankdirektor.

CERVIN, T., bankir.
CRAMER, C. R., direktor.
CRAMER, H., professor, Stocksund.
CRONEBORG, 0., f. d. kanslerssekreterare,

Djursholm 2.

DAHL,S., revisor.
DAHLBERG, K., f. d. haradshovding, direk

tor.
DAHLIN, A., sparbanksinspektor.
DALEN, G., fiL doktor, Lidingo 2, ledamot
. av styrelsen.

DAVIDSON, D., professor emeritus, Uppsala..
DEGERSTEDT, Hj., direktor.
DICKJ\1AN, K., f. d. byrachef, Rasunda.
DICKSON, C. R., bankdirektor.
DILLNER, G., kommerserad, Djursholn1 I.

Du RIETZ, G., direktor.
Du RIETZ, G., grosshandlare.

EDIN, K. A., docent.
EDSTROM, 0., kanslisekreterare.
EGNELL, F., civilingenjor.
EGNELL, H., revisor.
EISEN, A., byrachef.
EKEBERG, L.B., f. d. justitierad.
EKMAN, C., bankdirektor.
EKMAN, J. L., direktor.
EKMAN, S., advokat.
EKVALL, W., kontrollor.
ELFBORG, K., revisor.
ELIASSON, K., direktor.
ELLIOT, N., hovrattsnotarie.
ENBOM, O. F., t. f. chef for forsakrings-

radet.
ENEBORG, H., forste aktuarie, Lidingo I.

ENGESTROM, J. VON, ·v. haradshovding.
ENGFORS, G., sekreterare.
ENGLUND, K., forsakring-sdirektor.
ENGSTROM, G., direktor.
ENSTROM, A. F., kommerserad.
ERICSON, E. C.,- byradirektor.
ERICSSON, Y., e. O. hovrattsnotarie.
ERIKSON, A., revisor.
ERIKSSON, J. A., bankokommissarie.
ERIKSSON, J. B., pensionsfullmaktig, Gran-

gesberg.

ERNBERG, J., regeringsrad.



LEDAMOTSFORTECKNING 173

FAGERLUND, A., direktor, Djursholln.
FALKMAN, 0., direktor, ledamot av styrelsen.
FANT, G. M. F., borgmastare, Nykoping.
FEBVREL, E., bankdirektor.
FEHR, M., professor.
FITGER, E., redaktor. '

FITGER, P., fi1. doktor.
FORSGREN, B., direktor.
FORSSELL, 0., auditor.
FOUGSTEDT, .L., f. d. kamrer.
FRANCKE, N., lojtnant.
FRANCKE, 0., grosshandlare.

. FRANSEN, H. D., forste byraingenjor.
FREDELIUS, Hj., aktuarie.
FRIESEN, F. VON, kamrer..

FRISELL, E., direktor.
FRISK, C., v. haradshovding, f. d. bank-

direktor.
fRYXELL, K. A., generaldirektor.
FRANCKEL, C., direktor.
FUNCH, F. W., sekreterare.

GABRIELSSON, A., direktor, Goteborg.
GAHM, G., direktor.

GEIJER, E., assessor.
GIBSON, J., revisor.
GIHL, T., forste arkivarie.

. GILLJAM, A., 1. f. taxeringskon1mi~sarie.

GJORES, A., redaktor.
GRAFSTROM, S., attache.
GRANHOLM, H., direkt.or.
GRANQVIST, M., t. f. domankamrerare.
GRIPENSTEDT, C., friherre, v. haradshov-

ding.
GRONWALL, F., generalkonsul, Djurshohn I.

GUINCHARD,. J., fil. doktor, direktor.
GUINCHARD, P., fil. kandidat.
GUMPER:r, N., grosshandlare, Saltsjobaden.

HAGSTROM, K>G., fil. doktor.
HAGSTROM, S., revisor.
HAHN, B., bankdirektor.
HALLBERG, I., fi1. doktor, direktor.
HALLSTROM, :H., ingenjor.

HAMMARSKIOLD, L., generalmajor.

HAMMARSKJOLD, B., statssekreterare.
HANSON, L~, bankdirektor, Djursholm I.

HANSSON, J., bokforlaggare.
HASSELROT, P., dispaschor.

HAUPT, 0., direktor, Saltsjobaden.
HEDBERG, A., sekreterare.
HEIMBURGER, H., notarie.

HELLNER, J., f. d. justitierad.
HELLSTEDT, L., civilingenjor.
HERLITZ, K., v. haradshovding.
HERSLOW, C., fil. doktor, Malmo.
HESSLER, A., sekreterare.
HEYMAN, B., direktor.
HEYMAN, G., kopman.
HEYMAN, H., sekreterare.

HILDEBRAND, K., fil. doktor, riksgaldsfull-
maktig.

HIRSCH, A., direktor.
HIRSCH, E., direktor.
HIRSCH, 0., direktor.
HIRSCH, 0., ingenjor.
HOLMBLAD, .D., grosshandlare.

HOLMSTROM, J., ingenjor.

HOLSTI, P.O., ingenjor, Saltsjobaden.
HOLTERMANN, 0., kabinettskammarherre.
HULDT, K., direktor.
HULTMAN, G., direktor.
HULTMAN, I., bankdirektor.
Huss, E., fil. doktor.
Huss, G., generaldirektor.
HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare,

Djursholm I .

HAGGLOF, R., v. haradshovding.
HOGLUND, K. J., kopman.
HOGLUND, O. M., fil. doktor.
HOJER, K., fi1. licentiat, t. f. aktuarie.

IHRFORS, A., fi1. magister.

IHRFORS, C. G., juris doktor, lansassessor,
Vasteras.

JACOBI, N. A., forste aktuarie.
JACOBSON, G., bankir.

J ACOBSSON, P., jura licentiat, kanslichef.
JANSSON, E. T., fiI. doktor, forste revisor.
JANSSON, M .., fiL doktor, kommerserad.
JEANSSON, TH., direktor..

JOCHNICK, J. G. A. AF, f. d. generaldirektor.
JOHANSSON, A., fil. licentiat.
JOHNSON, A. A:SON, generalkonsul.
JOHNSSON, W., disponent.
JONASSON, 0., docent.
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JONSON, T., professor, Djursholm.
JONSSON, A. V., stadsmaklare.
JOSEPHSON, H. S., grosshandlare.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JOSEPHSSON, 0., fi1. licentiate
JUHLIN DANNFELT, C. G., direktor.
JARTE, 0., bynichef.
JONSSON, T., redaktor.

KAMPH, A., direktor.
KEMPE, S., bruksagare.
KEWENTER, A., e. o. hovrattsnotarie.
KEY, H., fi1. doktor, chefredaktor.

KINNANDER, 0., V. haradshovding.
KJELLBERG, E., bankdirektor, Saltsjobaden.
KJELLBERG, J., f. d. bankdirektor.
KLEMAN, C., civilingenjor.
KOBB, G., f. d. professor, riksgaldsfullmaktig.
KOCH, F. VON, fil. licentiate
KOCH, 0., notarie.
KOCK, KARIN, fil. doktor.
KOtRSNER, S., kamrer.
KORAEN, A., f. d. ombudsman.
KRUSENSTJERNA, F. VON, bankinspektor.
KUYLENSTIERNA, C. W. D., juris doktor,

kammarrattsnld.
KUYLENSTIERNA, K., godsagare, Tronninge.

LAGERBJELKE, J. G., greve, f. d. byrachef,

Alvsjo.
LAGERCRANTZ, C., kapten.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor, ledamot

av styrelsen, Djursholm I.

LAGERCRANTZ, M., herr.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAMBERTH, C., notarie.
LAMBERT-MEULLER, F., direktor.
LAMM, E., bankdirekt·or.

. LANDBERG, C. E., kommerserad.
LANDEN, O'-W., f. d.landskamrer, Linkoping.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LARSSON, 0., borgarrad.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarrAd.
LAURIN, P. J. G., f. d. overdirektor, Djurs-

holm I.

LAURITZEN, H., bankdirektor.
LAVAL, G. DE, fi1. och jure kandidat.
LEFFLER, H., direktor, Goteborg.
LEFFLER, S. H., revisor.

LEIJONMARCK, G., assessor.
LILIENBERG, A., fil. doktor, forste aktuarie.
LILJA, C. B., bankdirektor, Djursholm I.

LINCK, W., grosshandlare, Djursholm I.

LIND, A., e. o. hovrattsnotarie.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm I.

LINDAHL, G., revisor.
LINDBE~G, J., forlagschef.
LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBLAD, A., fil. doktor.
LINDEBERG, E., 1. f. byrachef.
LINDER, TYRA, amanuens.
LINDH, H., bankdirektor.
LINDMAN, A., konteramiral.
LINDNER, J., kapten, Djursholm 2.

LINDSTEDT, A., f. d. president.

LINDSTROM, Y., forste byrainspektor.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor, Goteborg.

LJUNGBERG, 0., kammardittsrad.
LJUNGGREN, A. A., sekreterare.
LJUNGLUND, L., chefredaktor.
LOOSTROM, B., 1. f. kanslisekreterare.
LOVEN, E., grosshandlare.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUBLIN,. 1., direktor.
LUND, R., fil. kandidat.

LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor, Salt-
sjobaden.

LUNDGREN, TH., konsu1.

LUNDQVIST, E., bankdirektor.
LUNDVIK, V., handelsrAd.
LUBECK, S., landshovding.
LYBERG, S., e. o. hovrattsnotarie.
LYTTKENS, Y., advokat.
LOFGREN, B., direktor.
LOWGREN, J. G. F., landskamrer, Saltsjo

baden.

MALM, P. L., f. d. stadskamrer.
MALMFORS, N., civilingenjor.
MALMSTROM, S., bankdirektor.
MANNERFELT, C., statssekreterare, Stock-

sunde

MANNERHEIM, J., friherre, direktor.
MARCUS, M., fi!. doktor.

MARIN, S., auditor, Gavle.
MATERN, C. R. VON, bankdirektor, Vaners

borg.

MATTON-SJOBERG, N., bankdirektor.
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MATZ, S., juris doktor, kommerserad.
MELIN, H., bankkamrer, Gavle.
MODIG, E., envoye.
MONTGOMERY, B. G., fil. doktor, Djurs-

holm.
MORSSING, 1., advokat.
MARTENS, H., direktor.
MaRNER, K. A. G., greve, landshovding,

Halmstad.

NANNESON, L., direktor, Djursholm 2.

NEHRMAN, A. W., bankdirektor.
NERELL, A., direktor.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORDENDAHL, E., civilingenjor.
NORDENFELT, P., civilingenjor.
NORDENSON, H., fiI. doktor.
NORDIN, J., chef for a~betsrade1.

NORDLINDH, A., fi1. doktor, kanslirad.
NORDSTROM, A., ingenjor.
NORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., kamrer.
NOREN, H. L., disponen1.
NORRMAN, S., byrachef.
NORSTROM, C., advokat.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, B., fil. doktor, 1. f. byrachef.
NYSTROM, E., sekreterare.
NALSEN, F., bankdirektor.

ODHE, T., redaktor.
OHLIN, B'., professor.
OLSSON, A. F. N., advoka1.
OLSSON, 1., bergsingenjor.
OLSSON, K., t. f. forste kanslisekreterare.
OSTERMAN, 1., f. d. kapten.
OTTERSTROM, N., revisor, Vasteras.

PALME, G., direktor.
P ALME, INGEGERD, froken.
PALME, S. T., direktor, leda11tot av styrelsen.
PALMGREN, H., regeringsrad.
PALMI, S., lbjtnant.
PALMQVIST, G. R., fi1. doktor, aktuarie.
PARMENT, G., revisor.
PADES, E. V., direktor.
PERSSON, E., direktor.
PETREN, V., hovrattsrad.
PHILIPSON, M.,. f. d. bankdirektor.

PHILIPSON, W., v. haradshovding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktor.
PLANTING-GYLLENBAGA, E. J. C., rege-

ringsrad.
PRAWITZ, G., juris doktor, sekreterare.
PRIPP, L., v. haradshovding.

RAAB, S., friherre, e. o. hovrattsnotarie.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, E. H:SON, sekreterare.
RABE, G., bankombudsman.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektor.
REGNSTRAND, J. 0., revisor.
RIBEN, K. A., v. haradshovding.
RICHERT, S., e. o. hovrattsnotarie.
ROBERG, T., konsul.
RODLING, E., overingenjor.
ROHTLIEB, C., juris doktor, forste kansli-

sekreterare.
ROOTH, 1., bankofullmaktig.
ROOTH, 0., direktor.
ROS:MAN, H., fit doktor, direktor.
RoswALL, A., riksgaJdskommissarie, Soder-

torns villastad.
RUDBERG, 1., advokat.
RUNEMARK, P. S., t. f. byrachef.
RYDBECK, 0., bankdirektor, foreninge1Zs

vice ordjOrande, Djursholm I.

RaING, E., grosshandlare.

SACHS, J., generalkonsul.
SANDEBERG, F. AF, k:ontorschef.
SANDLER, R., overdirektor.
SANDSTRO~f, G., v. haradshovding.
SANNE, K., forste aktuarie.
SCHENKE, N., undervisningsn\d.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SEDERHOLM, G., landshovding, Nykoping.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redaktor~

Goteborg.
SETH, P. VON, justitierad, Djursholm I.

SETTERGREN, G., v. auditor.
SETTERWALL, A., kapten.
SIDVALL, S. R., sekreterare', Lidingo I.

SIEURIN, E., overingenjor.
SILEN, G., t. f. notarie.
SILFVERSWARD, E., revisor.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. \VESTIN, professor, Gote

borg.
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SIMONSSON, K. G., kamrer.
S]ODAHL, J., grosshandlare.
SJOGREN, A., disponent.
SJOGREN,' G. W., fil. licentiat, t. f. forste

aktuarie.
SJOGREN, I., forsakringsdirektor.
SJOGREN, 1. W., jure licentiate
SJOGREN, P. A., ingenjor.
SJOSTEDT, C. H., f. d. bankdirektor.
SKOGH, S., t. f. byraassistent.
SMERLING, G. W., V. haradshovding.
SMITH, 0., fil. doktor, Karlshamn.
SOMMARIN, E. F. K., professor, Lund.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA, ad-

vokat.
STEFFENBURG, R., forste byrainspektor.
STEN, H., bankdirektor.
STENBECK, H., advokat.
STERKY, C. E., krigsrad.
STIEBEL, B., forsakringsdirektor.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktor.
STJERNBERG; N. F., professor.
STOCKMAN, S. :K., forste aktuarie, Saltsjo-

Storangen.
STOLPE, H., fil. kandidat.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYRMAN, G. A., direktor.
STALFORS, H., professor.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SWARTLING, J., bankdirektor.
SVENSSON, C. E., overdirektor.
SVENSSON, S., revisor.
SYDOW, HJ. VON, v. haradshovding.
SYDOW, O. VON, landshovding, Goteborg.
SALLFORS, T., overingenjor.
SODERBERG, G. W., bankdirektor. '
SODERBERG, K. G., fil. doktor.
SODERBERG, O. A., generalkonsul.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLING, H.,' revisor.
SODERLUND, G., borgarrad.
SODERMARK, P. G., f. d. generaldirektor.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., arbitragor.
SORENSEN, E. F., ryttmastare.

TAMM, H. S., bankdirektor, riksgaldsfull
maktig.

THIEL, A., direktor, Djurshohll I.

THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, R., bankir, Saltsjo-Duvnas.
THOREN, S., overstelojtnant.
THORSTENSON, A. G., statskomlnissarie.
THRONE HOLST, H., dispqnent.
THYGESEN, R. C., kanslisekreterare.
TIGERSCHIOLD, A. amanuens.
TIGERSCHIOLD, H., f. d. kanslirad.
TONDEN, A., bynichef.
TOPELIUS, G. Z., amanuens.
TaTTlE, H. K. H., statskommissarie.
TRANCHELL, C. F., ingenjor, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm I.

TRYGGER, C. E., kamrer.
TRAG.A.RD.H, R. O. E., bankdirektor, Gote

borg.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare.

ULMGREN, P., forsakringsdi'rektor.
URVARN, H., kamrer.

VALENTIN, 1., direktor.
VENNBERG, E.,' t. L forste aktuarie.

WADSTEIN, T., f. d. bankokomluissarie.
WlERN, F., direktor, Djursholm.'
W lERN, 0., advokat.
WAHLGREN, H. R., revisor.
WAHLIN, C. A., kanslirad.
WALDENSTROM, M., direktor.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
WALLENBERG, K. A., bankdirektor.
WALLENBERG, M., v. haradshovding.
WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLER, H., regeringsrad.
WALLNER, J., aktuarie.
WANBERG, T., kamrer, Djursholm 2.

WENNERHOLM, G., advokat.
WERNER, CH., direktor, Djursh~lm.

WESTERBERG, S., direktor.
WESTIN, E., bankkamrer.
WETTER, S. P:SON, advokat.
WICH:MAN, C. P. 0., bankdi~ektor..
WIDEN, P. G., f. d. kammarrattsra~.

WIDLUND, S., kamrer.
WIGFORSS, E., lektor.
WI]KMAN, A., landskamrer, Orebro.
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WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILHELMSSON, E., revisor.
WILLGREN, C. G., t. f. taxeringskon1missarie.
WILLNER, N. G., direktor.
WINKLER, N., grosshandlare, Maln1o.
WISTRAND, K. K:SON, sekreterare.
WOHLIN, N., generaltulldirektor.

ZEIPEL, V. VON, direktor.
ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirektor.
ZETHELIUS, F., f. d. overdirektor.
ZIELFELT, A., bankdirektor, Stocksund.

AKERLINDH, G. direktor.
AKERLUND, E., godsagare.
AKERMAN, G. R. J., generallojtnant.
AKERMAN, J., fil. doktor, Djursholm I.

AKERMAN, J. G., docent, Lund.

14-31111 • NationaJekon. Fo"en. FOlk. I930.

AKESSON, O. A., fil. doktor, overdirektor.
AMARK, K., fil. doktor, kanslichef, ~fiirenin-

g-ens sekreterare.
AQVIST, T., disponent, Orebro.
ASTRAND, 1., fil. kandidat, Ystad.
ASTROM, A., juris doktor, Mahn6.
ASTROl\f, A. M., bankolnbudsman.

OBERG, A., banktjansteman.
C)HMAN J:OR, E., bankir.
ORNE, A., generalpostdirektor, leda1J2ot av

styrelsen.
OSTERBERG, B., bankdirektor, Karlstad.
OSTERBERG, S. E., statssekreterare.
OSTERGREN, A., f. d. statskonsulent.
OSTERGREN, T., t. f. sekreterare.
OSTERLOF, A., haradshovding.
OSTRAND, D., byrachef, Stocksund.


