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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 16 fehruari 1931.

Ordforande: Bankdirektor GUSTAF LAGER·CRANTZ.

Det for aftonen uppstallda overl~ggningsamnet:

Synpunkter betriiffande hudgetarbetet

inleddes av stadsradet F. Ramrin, som yttrade:

. Det har blivit en tradition eller atmiLlstone en mangarig sed att
vid det forsta samm!antrade, sam Nationalekonomis.ka foreningen
~ordnar for aret, den fungeranlde finansministern inled-e.r med ett
anforande knutet till ,den for riks:dagen fr.amlagda statsb,u,dgeten.
";'. J.ag hade intet haft att invanda ill.Ot den framstallning, som led-
.ningen for forening·en rikt.at till mig att folja de-nna regel. Emeller
tid har det anse:tts Himpligt. .att jag har skulle tala, icke direl\:t Oill
budgetforslaget och ,dess llppsiiillning och innehall, utan fastmer
om nagra ~ynpunkte~ rorande bu,dgetarbe:tet. J.ag skulle dock ha
velat satta som ull,derrubrik for mitt· foredrag eller anforan'de: Hur
~~ budget kommer till, eller nagot dylikt.
. ~. D:et ar en vansklig sak att gora upp ett hallbart bUidgetforslag. Mttll
bar, ,att· rakn.a ;med en massa obestam,da faktorer och ovissa siffror 'i
alltfor stor·ut.strackning. D'etta galler saval inkomster som utgifte,r.
\[~d inkomsterna be,traffar finnes i sjalva verket icke mer.a ~.n en in
komstpost, vilken ar saker, nar forslaget ar fartdigt, och delt ar ril\:~

b'anksvinsten. Ell kort erinran om hur ,det staller sig for ovrigt, klar
gor· den saken.

Praktiskt taget hanfor:a sig staten.s beraknade· inkomste'r for bud
g¢aret till den ekonomisk:a ve:rksamheten i landet unlder en ti1drymd
av 2 1/2 a'r. Betraffande Idet under beh.an:dling varande bu,dgetforslaget
omspanner verksamhetstiden alltsa 1· januari 1930 till 30 juni 19'3~,

d~;.·v.. s. nasta budgetars slut. De tidsperioder, vilkas ekonomis.ka f9r~

1 - Nationalek. For. Fark. 1931
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hAllan'den aro bestamman,de for inkomsternas avkastning, aro spridda
inom namnda tidrymtd. I stort seitt hanfora sig salun,da - for att
blott namn.a de viktigare inkomsttitlarn,a - inkomst oeh formogen
hetsskatt-en samt rikg.ba,nksvinste~ till kalende'raret 1930, inkom
sterna fran parti- oeh ,detaljhanidelsbola.g for rusdryeker samt fran
domanverket avensom utdelning·e,n a statens .aktier i Aktiebolaget
Svenska Tobaksmonopolet till k,alenderaret 1931, samt stampelmedlen,
tullm-edlen, tobaksskatten oeh avkastningen frAn postve.rket, tele
grafverk·et., sta.tens jarnvag,ar oeh state-n.s vattenfallsverk till p·erio
der, som mer eller mindre nara ,ansluta sig till d-et bUidgetar, a vars
riksstat inkomsterna tagas i b:erakning. Inlevereringen av medlen
till statskass,an sker ave.n un!de[' myeket olika ti,de'r, give1tvis beroen,de
pa varifran medlen harflyta. Av ,det sag:da tor,de framga huru manga
oeh obestam·da f.aktorer man maste rakna med betraffande inkom
sterna.

V.aid utgifterna angar aro siffrorna ej heller latta att f.aststalla.,
atminstone betraff.ande manga oeh stora po.ster. D-etta sammanhange'r
Ined anslagens karaktar eller beteekning. Numera kan man fordela
ansiagsposterna under tre rubriker: fasta .a.nsIag, d. v. s. saldana 80m
aro till sitt belopp klart oeh bestamt fixerade oeh ej fa overskridas,
reservationsanslag, vill\:aB be,lopp ej hHller fa o.verskri!daB,. oeh fii'r":'
slagsa,nslag, som Atminstone teoretiskt kunna overskridas hur mycket
som helst. D!eS8a sistllamn!da - d. v. s. forsla.gsanslag - uppga i arets.
bu,dgetforslag under I-XI huvu,dtitlarn·a till ieke mindre an 485,7

.mill. kronor. Hela skatte,bu,dgeten uppgar till 785,9 mill. Forslags
anslage'n bora emellerti,d oeksa upp,delas, ehuru nagon rationell f~r

delningsgrund knappast ka,n angivas. En s,a,dan ar dock mojlig
genom att skilja pa forslags1anslag, vilka utga efter ·av rikS'dagen
faststall,da grun:der, oeh saldana, som till sin storlek aro beroHnde av
lronjunl\ture.rna oeh prisutveeklingen. Dessa sistnamnda ku·nna r 'vi
ju kalla »rorliga» forslagsanslag. Gar jag efter dessa fordelnings~

grun,der, visar statforslaget i ar 394 mill. forslagsanslag att utga
efter faststallda grun,der oeh 92 mill. rorliga forslagsanslag. Till det
for.stnamnda slaget hor t. ex~ 46 mill. Ull,der fe~te huvuidtiteln ut:..
gorande anslaget for pens,ionstillagg. Men detta anslags storlek iir
givetvis beroende pit huru ma·ng.a personHr som skola fA p:8ThSionstill-·
lagg under ett kommantde Aroeh med vilk·a belopp. Aven ,avlonings
anslagen aro i viss utstrackning rorliga.

Om jag betraktar de 80m rorlig.a angivna forslagsanslagen havi
forst oeh framst 48 mill. till dyrtidstillagg. D'enna stora post ·kan
givetvis v~ra synnerligen obestamd. Den klan bli mycket mindre to
verkligheten, men den kan oeksa komma ,at! visa. sig ga till betydligt"
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hogre belopp an va,d man raknat med..Storleken ar givetvis berne-nlde
av konjunktu-rern·a i vart lan:d saval som i he!la varlden. Av s:amma
orsak ar ,det omojligt att ,annorledes an efter sannolikh;etsb·erakningar
llppfor.a vissa andra forslagsanslag t. ex. under IV huvudtiteln, upp·
tagna i ar till nara 16 mill., varav det mest.a avser mat.hallning och
fur,agering vid fOrsv·arsvasendet. Liknan,de forslags-ans,lag finn,as
aven un,der an,dra huvu!dtitlar, f.astan icke pa sa stora be:lopp,.

Det statliga b,u,dgetaret omfattar s"om bekant numer'a ti,den fr. O. m.
den 1 juli t. 0·. m. den 30 juni.

Forarbete.na for Idet vid riks:dagens borjan framlag,da riksstats
forslaget borja re,dan pa sensommaren. Vissa former betraffande
arbetet liro faststall,da; andra aro beroe.nlde pa finansministerns per
sonliga initiative Salunda skala ambetsmyn,dighete-rnas anslags
askanden for det komma,n,de budgetaret vara ingivna till vede~

bora·nde ,dep.a.rtement fore ,den 1 september. Visserligen iakttage-s val
icke alltid ,denn'a datum, men un,der loppet ;av september inkomma
praktiskt taget alIa framstallningar. Meld hansyn till nyssnamnda
bestammelse ar det av vikt att sammanslutningar oeh -e.nskil,da per
soner, vilka ha krav oeh onskemal latt framstalla, ove.rlamna dessa
till vederborantde myn·dighet i sa god tid,att desamma kunna komma
under 'omprovning, innan myn,digheten in·giver sina S. k. petita till
departe:mentet. Sker ed ,detta, kan latt en eljes1t val motiverad fram
stallning bli un1da,ns-kjuten sasom for sent inkommen.

. Sedan anslagsas,kan,den.a inkommit till de olika dep:artemente-n,
llpprattas inom Idesamma -en forsta tabla over utgifterna. I slutet ay
september b,rukar finansministern i personligt handbrev till sina kol
leger begara in dessa tablae.r. Des,amma avlamn1as numera enligt
upprattade formular, ett for utgifterlla under de olika lluvudtitlarn.a
och ett for utgifter fo,r kapitalokning..1- fraga om dessa senare skall
angivas lanslagens for,delnin,g pit lanemedel oeh s,kattemedel.

Ungefar samtidigt som finansministern infor,drar uppgifter roran
de anslagskraven fran sina kolleger vidtagas inom finans,departe-

. mentet atgarider for .att fa en forsta oversilrt av de inkomsteT, man
har att rakna med. For detta andamal inforskaffas preliminara in
komstberakning.ar fra,n de ambetsverk, vilka ha uppbor1d. Chefern:a
for affatsverken lamna uppgifter om de ov·e.rskott, som resp. verk
anses kunna inleverera, gener,altulldirektoren betraffan,de tullme,dlen,
overdirektoren i kontrollstyrelsen betraffande rusidryeksme:dlen, verk
stallan,de direlrtoren for Tobaksmonopolet angaen'de tob.aksskatte-n och
.chefen for Luossav.aara-Kirunavaara Aktiebolag a,ngaende inkoms
,terna fran namnda bolag. Jag forbigar berakninge'll av vissa min,dre
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inkomstposter sasom t. ex. Ide hehallnin·g:ar a al,dre reservations.anslag,
vilka efter viss tid kunna tagas i aI1Sp.rak for budgetre:gleringe1n.
. Utom dess.a berakningar verkstaller finansmillistern viss.a komplet
terande' uppskattning1ar, bl. a. av den sto'rsta inkomstposten, inkomst-
och formogenhetsskatten.

En god ledning for bedoma,nde av bade inkomsterna och utgifterna
for det bUldgetar, :arb-etet .avser, h.ar ma·n i den till b·orjan av oktober
inom riksrakHnskapsverket upprattrud.'e budgetreidovisningen for nast
foregaen,de bu'dge-tar.

.Nar nu s.amtlig.a dess-a beral{ningar gjorts OCll uppstallning'arna
.~nl{ommit, har finansministern material for att nagot narmare be
dom'a laget.Detta siffermaterial bildar grundvalen for det fortsatta
arbetet.

I re-gel viSta Idessa forsta s.amm.anstallningar betydande brist, d. v. s.
de .beraknade inkomsterna tacka icke utgifterna.. For .att lam,na mina
'lihorare en uppfattning om huru d~t stallt sig de sista are:n k,an jag
namna foljande siffror. Under aren 1923 till 1929 ha,r bristen i forsta
uppstallningen v.arierat mellan 98 mill. OCll 77 mill. Forra hos,t'ens
forsta oversikt visa,de en b-rist pa 115 mill. Dessa valdiga un,derskott
forefalla en nytilltradan,de fin,ansminister skramm,anide, om han icke
l{anner till myndigheternas v,a.na ,att »ta till»' or,dentligt, nar .de fr:am
stall1a sina forslag. Gor han Idetta, sa ve,t han att kraven aro berak
nade i overk,anteller meld storre eller min,dre prutman. .Personligen
har jag erfare:nh-et av att mynidigheter det ena aret begart ansla.g till
stadigvarande behov, vilka., Ida de icke upptagits i Idet slutliga bud
getforslaget fran regeringens. si;d~, ej aterkommit aIls e1tt folj'an,de are

Av praktiska skal brukar m,an utmonstra dels hela lane-bu,dgeten,
dels ocksa viss,a delar av skattebu~geten, sarskilt .automobilskatte
'meldlen :g·a-mt den del av rusdrycksmedlen, vilken enligtriksdagens
beslut -ej far anvandas till ,allmant budge1tandamal. De forstnamnda
inkomsterna ga som bek.ant 'oavkortade till bestridande ,av kostna
derna for vara vagar -Dch overskottet av rusdrycksmedlen till fonden
for st.atsskul!dens ,amortering utom nagon min,dre del, som ·avsattes
till rusdrycksmedelsfon,den.

Vild' ~enna tidpunkt elle:r i medio av ()ktober' manad brukar ett for
sta me"ddelande lamna.s till pre-ssen, varav framgar i v,ad man myn
digheternas askan:den overstiga mots:v,aran!de anslagsp'oster i lopande
bu,dget.

Nu borjaB det verkliga .arbetetfor att soka bring,a ne:d utgifte1rna i
den man dett.a ar no,dvandigt {)chanses bora ske. Do oiika departe
·mentsche.ferna· f~ ytterligare mott:aga eltt personligt bray fran finans-'
ministern mer eller mindre fargat av tidens ekonomiska forhallan-



SYNPUNKTER BETRAFFANDE BUDGETARBETET 5

~den. En sovring sker forst inom v,arje departement under departe
mentschefens egen ledning' och overins.eende. Detta ar dock meren~

dels~cke tillrackligt. Finansministern viII ocksa ha sitt ord moo.: i
~agetoch gora sitt inflytande gallande. D'etta sker genom de s. k.
'finansberedningarn·a. I dessa beredningar deltag.a alltsa de bada
departeme1ntscheferna och der,as narmaste medarbetare, statssekrete:"
rarna, sa-mt deHslltom -en ellerann·an tjansteman fran de b,atda ,dep!ar
tementen. Inoill vissa regeringar ull,de,r de senaste aren lar det ha
P!aktiserats, ,att jamval statsministeTn sjalv regelbundet deltagit i
finansberedningarna. N,aturligtvis sta ull1der alIa forhallanide,n de..
partementscheferna i kontakt med regeringschefen un,der detta ar~

be~e, och h'an faller utslaget, da tvist uppstar, eller upptra'der som
forlikning,sman och· kompromissarie.. D'et va·r med hansyftning pa d·essa
finansberednillgar som en ·av mina foretradare forra hosten yttr3Jde
att >?,det 'ar en finansministers ofrankomliga ode .att bli osams med
alIa sina kolleger». Detta ar ocksa g.anska n.aturligt. Finansmini~

stern sekun,derald av ,sin statssekreterare inriktar i reg~1 sina mest
energiska anstrangningar pa att pressa ned anslagsaskan:dena ellet
att motsatta sig fo:reslagna hojning.ar och framfor alIt ·att hintdra
uppforanldet av nya anslag, vilka ickeanses sasom ofrankomliga~

Vede.rboran,de fackminister och hans statsselrreterare daremot for
svara meld storre eller mind.re framgang vald hon'om un,derlydande
myndigheter begart eller vad som uppforts pa h.ans eget initiativ,
Att det vid Idessa overHiggningar gar gansl{,a hett till har jag redan
.antytt. Nar konflikt uppstar far frag.an sta oppen till ett se-nare till
faIIe och i yttersta fall hanskjutes 'avgoran,det till den s.amlade rege;.:
ringen. E,n en,da forman har .allti,d en finansminister, namligen att
han sjalv i regel icke ar un,de-rkast3;d granskning betraffande sina
lluvudtitlar.

, De nu omnamn!d·a fina.ns.beredningarn:a fortga un,der en stor del av
oktober ochhela november. Resultatet blir att atskilliga tiotalsmil~

lioner prut.as bort. Trots allaanstrangningar och god vilja hos bada
parterna bruka dock atskilliga millioner bli kv:ar, som 'utgora steg:.
ring' vild jamforelse med lopande budgetar. Detta sammanhanger
givetvis med ,den normala 'ansvallningen av utgifterna, som ar natur
lig betraffan:de en framatgaende stats hushallning. Icke minst beror
det .p.fl de 8. k. ,automatisk:a stegringarna :av vi-ssa forslagsanslag.
Slutresliltatet blir darfor tamligen uildantag.slost, att utgiftssidan i
det nya bUldgetforslaget med ett storre eller minldre antal millioner
overstiger d-et lopan,de Areta budget. Millionrullningens storlek be~or

ytterst pa'det lallmanna ekonomiska lag'et och det a.nsv.ar en regering
kanner infor detsamma. . '.
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Under Ide manader, som behan'dlingen av utgiftssi'dan pagArt kan
icke mycket atgoras betraffan:de inkomstsidan i annan man an att
viss,a uppslag, vilka avse att skaffa state.n okade inkomster, under
sok.as och beh'andlas inom finansdepartementet, for ,den handelse det
skulle visa sig ofrankomligt att tillgripa sarskil,da atgarde,r for att
astwdkomma balans i b,u,dgeten. Omkring den 1 december brukar
numera finansministern hemstalla till letdande man inom narings
livets omra,de, nation.alekonomer, ehefe'rna for riksbanken och riks
rake-nskaps.verket att sammantra,da till en overUiggning. Jag ar
overtygad om att mina foretradare i likhet med mig fn·nnit denna
anortdning synnerligen var1deful1. D'et lamnas tillfalle for de samman
lrallade att uttala sina meningar roranlde det ekonomiska laget unde-r
det snart tilland'alupna aret och angaende lltsiktern.a for framtiden.
Finansministern fAr dA ocksa mojlighet att bli informerad betraf
fan!de forhallan,dena pAspeeiella omra,den av ekonomisk verksamhet
saval i vart land som i -an,dra lande,r.

Enligt sin instruktion inkommer riksrakenska.psv·erket till den 10
december med sin officiella berakning ·av inkomsterna for nastkom
manlde bu·dgetar. Dessa berakningar omfatta praktiskt taget samt
liga inkomsttitlar utom riksbanksvinsten, vilken senare rik8banken
sjalv anmaler oeh uppgiver. Rarmeld intra,der bUidgetarbetet i sitt
sista s:kede. En ny uppstallning upprattas inom. fin,ansdeparte-
mentet upptagande inlromsterna enligt riksrakenskapsverkets forslag
jamte riksbanksvinsten och utgifterna enligt de overenskommelser,
vilka traffats un,der finansberedning.arna i de olika departeme:nten.
Denna samma.nstallnin·g ser n.aturligtvis battre ut an den forsta och
forut omnamnda. Siffrorna pit debet- och l(reditsildorna ha betydligt
narmat sig va.r.andra, men en skillnad eller brist b,rukar dock regel
massigt foreligga. Det har Idoclr som b·ekant forekommit un,de.r sista
aren att vild denna tidpunkt en ny situation uppstatt, som bestatt
dari ,att finansministern fatt borja overvaga vilka skatteUittnader
han har mojlighet att foresla. lett sald.ant lage har han ocksa kun
nat utdela »julklappar», ,d. v. s. h,an. har fAtt nojet me,d'dela sina kam
rater, att ett storre eller min/dre belopp kun,de fA disponeras till
trangan:de behov eller sarskilt onskvart andamal.

Tyvarr var laget ett ·ann.at vi,d jultiden forra aret. D1epressionens
harda han,d vilade anda till slutet ov·er budge.tarbetet, och det blev
ingen julklappsut,delning ,aIls. Icke nog med att utgiftssidans ok
ningar'maste tillgodoses; inkomstsidans minskningar IDaste ocksa
utfyllas. Det gallde ,darfor att undersoka pa va,d satt och meld vilka
medel halet i budgete-n skulle fyllas. En slutlig 'avvagning av in
komstberakningarlla och sattet for asta1dkomman1de av jamnvikt blir
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en finansministers plikt. Att detta skedde i ar genom ,anlitande av
vissa besparingar oeh rese1rvera,de medel kanna vi alIa.

Jnfor de;n samlade regeringen framlagger sa finansministern vid
jultiden resultatet av arbetet oeh forslaget till riksstat. Fran denna
tidpunkt ar bU1dgeten »last», ,d. v. s. nagra nya ansprak fa e.j· fram
stiillas, oeh finansministern avvisar okrude krav. Trots »laset» for
8ol{~r ,dock en eller ann.an missilojd kollega att fa plats for ett storre
eller mindre belopp i bu,dg·eten. Ayen personer utom regeringen gora .'
ett forsok i samma riktning. Det har ryktats om att ett av en myn
d'jghet begart ,anslag ieke ille,dtagits eller att ett forut utgaende
sadant satts ned, oeh d-et blir besok i lang,a rader meld atfoljande
overtalningsforsok. Tyvarr IDaste sa gott som alIa avvisas meld ett
uttalan,de ·av en forhoppning om »battre lyeka nasta gang».

For-e bUldgetforslagets anmalning i konseljen foredrages detsamma
av finansministern infor konungen.

D·et lilla hafte, som i sjalva verket utgor riksstaten, omfattar i ar
kn.appa 100 si'dor, under det att h'ela den s. k. statsverkspropositionen
upptar tillsammans over 3,300 si,dor. Huvu'dt.itlarna ut.gor:a 80m b·e...
kant bilagor till bu~dgeten. Sasom en sarskild ,del ingar dari upp
satsen om forutsattningarn,a for statsregleringe:n oeh finansplanen
oeh darmed samm.anhangande aktstyeken. Dessa innehalla motive
ringen for och inriktningen av bu,dgeten. Det blir finansministerns
s-ak att mer ·eIler mindre satta sin personliga pragel pa innehAllet.
Han har harutinnan en god vagledning av,de nppgifter oeh upplys
ningar,' som jag forut 'omniimnt oeh vilka han fran skilda hAll in
hamtat franambetsverken oeh ledan'de ma.n inom naringslivet. Olika
ekonomiska ti,dskrifter lamna ocksa vardefulla bi!drag i detta han
seende.

.Inom alIa departe,menten pagar in i det sista ett febrilt arbete pit
att motivera oeh utforma detaljerna i statsverlrspropositionen, sA att
alIt -;skall bli sa fullstandigt 80m mojligt.

En randanmarkning harutinnan ar pa sin plats. Ej sa ovasentliga
besp,aringar avarb·ete oeh tryck borde kunna vidtagas. Vidlyftig
statistik oeh historia aterl{ommer ar efter are Omfanget .av stats
v.erkspropositione:n svaller pa grun,d harav. Nagot g,ammaImodigt.
forefaller oeksa sjalva s'kriv:sattet. Skulle ldet i verkligheten ga till
sa som or1dalageln .angiva i inle'dningen till varje huvu1dtitel, torde en
foredragning i konseljen av statsverkspropositionen m,ed bilagor taga
en,rundlig tild. D-et heter namligen att statsra'det N. N. anmaler fol-'
j.anl.de arende oeh yttrar eller anfor darefter - - - .. Det bleve ett
anstrangan·de arbete for t. ex. hr Staidener om han skulle lasa upp sin
huvudtitel pa nara 1,000 sidor. I pr.aktiken gar det enkla.re till. Finans-
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ministern anmaler forslaget ti.ll riksstat med angivande av summorna
oeh fortsatter med forsta huvudtiteln, varefter de olik.a departe'
mentscheferna anmala slutsiffrorna fo·r r,esp. huvudtitlar. Finans-
miilistern slut-ar med elfte huvu,dtiteln, pensionsstaten. ' f:.

En fore·nkling avuppstallningen .av statsverkspropositionen oeh
minskning av trycket h.ar nagon gang debatteT:ats i riksdagen, men
fran mots.att utgangspunkt an den jag forordat. Man viII ha arendets
historia samlaid, och klander har uttalats mot v,arje forsok att minska
pa uppgifter och upplysningar. Det jag sett av aUldra lan1ders rege:
rlngars framstallning.ar till parlame,ntet vittnar om en annan upp~

fattning an yare Emellertid, - med en lattnadens suck - kanske
oftare med onda aningar - overlamnar finansministern ett exem~

plar av riksstaten till var och Hn av t.almannen pa rikssalen. Redan
dagarna forut ha ex'emplar lamllats tidningarna un,der tysthetsfor
binidelse for att satt.a pressoens man i stan:d att pa forhand taga del
av innehallet.

D;en fo,rsta skarsel!den genomgar budgetforslaget, 80m vi alia
kanna -till, vid den s. k. remis8debatten. Har i vart land h,ar denna
dock kommit.att mera r~ra sig om allting a.nnat an de ekonomis·ka
fragorna. I atskilliga·.an,dl'a lander koncentreras motsval'ande debat.~

ter huvu,dsakligen kring sjalva' budgeten. I Norge t.. ex. foregas
finansdebatten av en preliminar kommittebehandling av finans~

planen, oeh de olika partiernas representanter fa tillfalle att avgiva
yttran·de over buodgetforslaget. I Tysklan,d ha vi i dagarna sett huru
som redan vid riksstatens framHiggande vissa votering,ar verkstall
des, och darefte.r. antogs state.n preliminart i klump, innan detalj~

gransknillg agt rum.
I den svenska riks1dagen paborjas detaljbehandlingen omedelbart.

D-enna behandling sker Born bel\:ant inom stats-, jordbruks- oc·h banko- .
utskotten betraff.a.n,de ut:gifterna. Utskottsledamotern,a saval 80m

regeringen fa tillfalle, att ti,d efter ,annan folj,a dett.a arbete rent
siffermassigt genom de tablaer, vilka u,pprattas over beviljadeanslag
och npptag.a a,kITing,ar resp. minskningar under tde olika' huvud7"
titlarna.

Frampa varsi,dan kan laget nar~are overblickas savill b-etraffande
utgifter som inkomster. Med avseentde pa' inkomsterna foreligger
mojlighet att b'erakna utfallet for det lopan,de budgetaret och avkast
ningen a,v inko'illst- och formogenh·etsskatten under nasta bud:.
getar. Taxeringsresultaten aro i viss utstrackning kanda oeh
aven sjalva .konjunkturlaget kan sakrare bedo'Inas. Ett samarbe,te
mellan finansdepartementet och bevillningsut.skottet agel' ocksa rum
med :avseen,de pa berakningarna av en del inkomsttitlar~ Slutligen
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sammantrada ,delegationer fran stats- och bevillningsutskotten for
att. faststalla Ide belopp, vartill inkomsterna skola u.pptagas. Och till
sist fattar, rik8dagen beslut i ,dessa riksdagens viktigaste fragor mer,'
endels i uppbrottets sista timme, savitt det icke rent av sker se,dan
90 % av riks:dagens ledamoter rest ·hem. ' D'et sistnamn,da ar kanske
regel. Darefter aterstar for departementen .att utfarda kungabrev
.om a~van!danjdet lav de anslagn,a beloppen.

Jag skall sluta med att yttra nagra fa orid om tale-t om sonderbry
tande av budgeten, som terlnen lyder. Det har framgatt .av vad jag
sagt att vild uppgoran,de ,av en bu'dget maste man rakna med en
mangid osakra faktorer. En ,del av de-ssa bli l\:anda un!der riksdags
behandlingens gang. Det ar sjalvfallet att ,detta inverkar pa slut
resultatet. Visar ,det sig att. inkomsterna kunna slutgiltigt upptagas
till storre belopp an v3Jd som flera manader tiidigare beraknats, fin~

nes utrymme for nya eller hogre anslag eller foreligger av samma
anled~ing mojlighet till skattesankning, savida e:j ho·gre anslag be
viliats an i budget~n beraknats. Ar motsatsen fallet, d. v. s. att in
.komstberakningen visar sig icke halla, och tillrackliga besparingar
ej vidtagits, maste nya inkomstl\:allor. anlit.as'. Det ena med Idet an,dra
gor, att annu har altdrig ett budgetforslag framla,gts i riks,dagen, som
icke rubbats atskilligt un,der arbetets gang av nu antyd,da anled
ningar. En sund regel bor,de vara' att utskotten icke framlade forslag
om Iilera vasentliga hojningareller sankningar av anslag, da fraga
,darom uppkommit .antingen genom moti-oner eller pa yrkan·de inom
utskotten, forran inot rikstdagens slut. Savitt jag kan forsta skulle
ingens intressep. darmeid tra,das for nara. Som en illustration hartill
kan. jag namna, att i ar kraves motionsledes omkring 90 millione:r
mera an budgetforslag,et upptager. D'a har jag endast raknat meld de
belopp, vilka fixerats i motionerna. Hartill komma emellerti,d un
slag'sl\:rav sasom en folj,d ,av an,dra!de' grunder och belopp for dyrtids
tillaggen at befattnings'havare. Savitt vi kunna fin.na i finans'depar
tementet, skulle ett bifall till den langst gaen,de motioneD. innebara
en okning ,av ut.gifterna pa ieke mindre an 30 mill., till en annan
motion med cirka 21 mill. ,och 'till en tredje meld omkr. 10 mill. kronor.
Jag 'h'ar -e-j heller raknat mBd motioner om nya eller hogre pensioner,
understo,d och gratifikationer, ej heller med andra,de grun;der for
statsbidrags utgaen,de etc. Slar jag tillsammans alIa framstallningar
om· nya eller hojda anslag, torde siffran springa upp till nagot om
kring 120 mill. Naturli.gtvi~ har jag ej raknat mera a.n en motion 
,den langst gaenide - ·av motionerna om hoj,da dyrtidstillagg.

Utan vi!dare ar jag dock beredd att borteliminera halften: den kom
munistiska motionen om 50 mill. till arbetsloshetens lindrande och
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likasa 10 mill. av ,de·t belopp p'it 30 mill., som kraves fran samma hall
i o·kade dyrti,dstillagg. De ovriga maste jag rakna sasom allvarligt
menade och ,stoJdda av s.tora och inflytelserika grupper inom rikB
dag·ens ba'da kamrar. Ett bifall till aterstode:n innebure, att procent
talet for inkomst- och formogenhetsskatten maste hojas moo bortat
60 enhet.er.

Kanske ja.g ocksa vagar ·erinra om att enligt R.O. tillkommer det
statsutskottet att gora no:diga in'dragningar och besparingar. Samma
uppgift aligger jorldbruksutskottet. Det forefaller understundom som
om 'denna grun,dlagsbestamme,lse tratt ur funktion.

Harefter yttrade sig:
Profes,sor E_ Heckscher: Jag viII till statsradet Ramrin uttala min

ftaeksamhet for att han givit oss en sa intim bild av hur budgetarbetet
tillgar. Det foreligger en mycket stor brist i var litteratur pa sadana
framstallningar, som tala om hur statsarbetet v·erkligen ar beskaffat. .A
andra sidan maste emellertid goras det sorgliga tillagget, att det var all
deles for litet att invanda mot h,an,s anforande, vilket gor det svart att
fa en diskussion i gang.

Visserligen vadrade jag en stridssignal i slutet av inledningsfore
draget, da stat-sradet talade nagot om budgetens sondersprangning. Jag
trodde namligen, att det betydde nagot helt annat an vad herr ,statsradet
i det sammanh.anget asyftade. Han menade att motionarer oeh utskott
oeh riksdagen over huvud taget forstora enheten i budgeten. For min del
tankte jag verkligen pa den sonderbrytning av budgeten, som gores i
finansdepartementet oeh som bestar dari, att budgetens enhet icke res
pekteras, alltsa att man later budgeten ga sander i bitar genom att ha
olika fonder, till vilk.a··vissa inkomster skola foras, vilka inkomster ieke
fa anvandas for andra' utgiftsandamal. Det forefaller mig vara en fraga
av central betydelse. Vi veta alIa, att statsradet Ramrin visat en verk
ligt ekvilibristisk skicklighet genom att pa samma gang respektera en
budgets verkliga principer· och satta sig over dem, eller kanske rattare
sagt, att han skenbart satt sig over dem men i verkligheten respekterat
dem. Man hade kanhanda kunnat komma nagot Uingre genom att res
pektera bade form oeh innehall. Med andra ord sagt, det vore myeket
onskvart, om man kunde konlma ifran den hittills outrotliga tendensen i
svensk finansforvaltning att sa att saga klippa sander budgete,n, .sa att
man far for mycket inkomster pa ett stalle och for myeket utgifter pa
ett annat. Man har icke tillrackligt med inkomster for vissa utgifter,
samtidigt sam man pa andra punkter har inkomster, som man icke fal"
anvanda for dessa utgifter. Detta forefaller vara bland det m'est oprak
tiska som kan tankas.

Nu var situationen, som herr statsradet oeksa namnde, den att det fore
lag stora svarlgheter att fa tillraekliga inkomster for de utgiftsansprak,
som av ·en eller annan anledning ieke kunde nedpressas, samtidigt som
man overforde tiotals millioner kronor till ett andamal, som ingen vet
vari det bestar. Jag syftar naturligtvis med detta pa rusdryeksmedels
fonden. For min del anser jag, att alIt som kan goras bor goras for att
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komma bort fran detta oefterrattlighetstillstand. Lyekligtvis ar det ju
oeksa ,sa, att nasta riksdag kommer att vara obunden av vad en fore
gaende riksdag i detta avseende beslutade, oeh man far val hoppas, att
darefter saken blir ordnad sa, att alIa inkomster skola kunna anvandas
for alIa utgifter. For min del maste jag oeksa saga, att jag ar myeket
tilltalad av de motion·er, som i denna sak blivit framlagda vid arets riks
dag~ Savitt jag for-star, ar kammarrattsradet Carlesons den i detta av
seende mest hoppfulla, da den begar en andring med detsamma. .A.ven
det soeialdemokrati,ska forslaget om en utredning forefaller emellertid '
beaktansvart, darfor att en sadan utredniing, som det innebar, bor lata
hela anord·ningen forsvinna snarast mojligt.

Jag kan ieke neka till att det skulle vara av stort intresse att fa hora,
vad statsradet Ramrin ,sjalv menar i denna fraga, oeh om han verkligen
anser, att den losning, som han pa denna punkt kommit till i ar, mot
svarar rimliga fordringar pa hur ett budgetarbete ,skall vara beskaffat,
eller om han delar min uppfattning om att alIa bora hjalpas at att fa
bort den forvirring, som i tilltagande grad borjat utmarka den svenska
budgeten. Detta forefaller mig vara den avgjort viktigaste principiella
fragan rorande budgetarbetet for narvarande.

Statsminister C. G. Ekman.: For att fa diskussionen i gang skall jag be
att fa Himna ett forsvar for det av professor Heckscher sasom oanvand
bart beteeknade system·et. F'aktiskt ar namligen, att om vi se pa den
reala verkan, som atgarden att reserv·era vissa statsinkomster till fon
der med vissa speciella andamal medfor, sa visar det sig - aven om jag
garna viII erkanna, att en sadan fondering ur formella oeh andra syn
punkter. kan vara olamplig - att den dock for staten oeh medborgarna
Iran medfora vissa bestamda fordelar. Tar jag t. ex. anvandningen av in
komsterna av automobiltrafiken for vagarbeten, yare sig det galler byg
gandetav nya vagar eller underhall av gamla, kan man vara fullkom
ligt overtygad om, att darest dessa medel intagits- pa vanligt satt i bud
geten oeh anslag i stallet skulle ha getts- till vagvasendet, sa skulle endera
av tva 'saker alldeles uppenbart ha intraffat. Anting·en hade man fatt ett
vagarbete, som ieke tillnarmelsevis uppfyllde landeis fordringar pa ett
forbattrat vagvasende, eller skulle' man ha kommit fram till vagskatter
av sadan beskaffenhet, att de redan forut samst stallda skattedragarna i
landet hade' kommit att digna under bordorna. Redan nu ar det ju ISa,
att d-et finns ·en mangd sma skattedragare ute i orterna, for vilka vag
skatten i forhallande till den ny;ta de ha av vagvasendet ar av fullkom
ligt oproportionerlig storlek. Darigenom att man nu pa detta omrade
forfarit irrationellt - jag skall garua anvanda det ordet - har man
sakligt sett kommit fram till ett resultat, som ur vagvas-endets oeh
skattedragarnas synpunkt alldeles ostridigt varit battre an om man for
farit pa vanligt Isatt. Det ar namligen fullkomligt sakert, att om man pa
vanligt satt skulle ha tagit upp anslaget till vagvasendet pa utgiftssidan,
hade det ieke ·ens tillnarmelsevis kommit att mot.svara det belopp, som
de nu hastigt stigande automobilskattemedlen ha mojliggjort, utan andra
delar av budgeten skulle i stallet ha kommit att, profitera av detta.
Genom ·ett annat forfaringssatt an d-et nu tillampade hade varken dessa
inkomster blivit anvanda pa ett ur det helas synpunkt battre satt eller
d-e, enskilda skattedragarnas skyldighet att deltaga i samhallets utgifts-
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borda blivit rattvisare oeh' riktigare. Jag vagar darfor saga, att pa
denna punkt har, om man tanker pa hur saken utfallit i praktiken, den
a detta omrade t.ilHimpade irrationella anordningen· visat sig vara for...
enlig med :s-amhallets intresse.

Betraffande de -sa forkattrade rusdryeksmedlell oeh vad darmed sam-
manhanger viII jag saga, att darest man foljt den' i -oeh for sig erkan~

llansvarda prineipen, att varje ars budget skall myeket snavt ansluta'sig
till arets allmanna ekonomiska stalining, d. v. s. att berakn·eliga inkom~

ster oeh utgifter varje ar ,skola ,strangt svara mot varandra, sa skulle
det ju ha kommit att resultera uti, att en forsamrad konjunktur alltid
maste atfoljas av okade skattekrav, varigenom man ytterligare skulle
under daliga tider forsamra stallningen for naringslivet. I goda' tider
skulle man daremot fa Higre skatter, alltsa i tider, nar laget i det hela i
alIa fall ter sig mera Hitt oeh flott for naringslivet. Nu har man atmin
ston·e i nagon man kunnat undga en tillstrypning i skattehan,seende vid
den forsamrade konjunkturen. Man ma saga hur mycket man viII, att
det tillampade systemet ul" formella -synpunkter ar olanlpligt, sa aro nti
angivna verkningar i 'alIa fall ett resultat, sam varken ur samhal1ets
el1er naringslivets synpunkt forefaller mig sa klandervart.

Jag vagal" salunda gora gallande, att det kan anforas at-skilligt. till
forman for de vidtagna atgarderna, Rven om moan ieke viII godkiinna
den synpunkt, som var bestammande for riksdagsmajoriteten den gang,
nar den faststalId-e de nuvarande foreskrifterna for rusdryeksmedleIi,
namligen att man har hade en skattekaIla, som man pa :allt satt ville
soka undvika att aka, darfor att detta slag .av inkomster enligt d-en~_a

majoritets mening utgjorde de -dyraste p·engar, sam ett samhiille kan
taga ut yare :Big for stats- el1er andra andamal.

Professor E, Heckscher: Det ar nlyeket giadjande att hans exeeliens
stat,smini-stern omed·elbart velat ta till orela i denna fraga. Han tog oeksa
upp manga flera synpunkter an jag gjorde i nlitt korta inlagg, oeh jag
skall med storsta noje folja hon·om i sparen.

Automobilskattemedle'n, ,sam han borjade med, hade jag for nlin. del
ieke aIls i tankarna, darfor att jag ieke b-etraktar de·nl som skatter q
samma mening sam vanliga skatter. I sjalva. verket utgora -de namlig-el.1
en betalning for anvandnlngen av landsvagarna, sam ar fullkomligt pa
rallell med den betalning som utgar for anvandning 'av jarnvagarn~,

d. v. s. parallell.med stat-ens jarnvagars bruttoinkomster.. De-t finns en
del tekniska olikheter, men i prineip utgora automobilskatterna betal-:
ning for anvandningen av vagarna, liksom staten·s jarnVaga~8 brutto
inkomster uppsta genom hetalning for-'anvandningen av jarnvagarna.
Ingen satter i fraga, att statens jarnvagars bruttoinkomster skola inga i
budgeten, utan dar ingar sonl bekant endast nettoinkomsten efter avdrag"
av utgifterna for jarnvagsdriften, oeh darfor kan oek,sa fragan om auto
mobilskattemedlen efter mitt forstand lamnas h·elt asido i denna dis
kussion.

r Nasta punkt i statsministerns plaidoyer hestod i den synpunkten, att
det var bra, att staten hade for stora inkomster under de goda aren, dar~

for att d-etta mojliggjorde, at.t man kunde noja sig med for sma' inkom
ster under de daliga. Detta galler alltsa ,statsverkets kassafond. Det be-
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tyder~ att man skall ha mojlighet -att under daliga ar tacka en del utgif
ter pa andra vagal" an skattevagen oeh samtidigt att man under 'de fore
gaende goda aren skall ha storre inkomster an man behover. I sjalva
ve,rket ar det emellertid ieke sa, att man tar de pe.ngar ur luften, som
utover skatterna disponeras, utan man tar dem ur landets kapitaltill
gangar; oeh argumentet betyder alltsa att det ar bra, om man und·er de
da1iga aren okar sin efterfraga.n pa landets kapitalresurser. Det kraver
Atminstone narmare motivering.
,:. Daremot forefoll det som om herr statsministern giek val latt over det,
som jag talade om, namligen rusdryeksmedelsfonden. Det ar namligen
rippenbart, att de argument, som han a.nforde, icke med nagon rimlighet
leda till konsekv'ensen 'att aka statsskuldens amortering under daliga aI",
alltsa just da man har Isvart att fa tillrackligt med inkomster for de
nodvandiga utgifterna. Det ar emellertid just vad anslaget till rus
dryeksmedelsfonden for narvarande betyder. D,et betyder, att man dri
yer fram en skuldamortering, som i oeh for sig kan vara lamplig, men
$om absolut ieke har nagot ,att gora med den fragan~ hur mycket 80m
handelsevis flyter in av ru-sdrycksmedel. Darfor kvarstar det :som ieke
b.ara formellt utan aven reellt sett fullkomligt irrationellt, att darfor att
NJssa skatteinkomster aro av viss 'storlek, sa skola vissa utgifter oeksa
,v,ara 'av samma storlek. Det ar vad saken betyder. Darfor att man far sa
oeh sa mycket i rusdryeksmedel, skall man ha -sa oeh sa stor skuldamor
tering. Det ar -en fullstandigt menin~slos forbindelse.
, Statsministern hade vlsserligen ·ett sarskilt ,skal for den nuvarande an
ordningen, men, det forstod jag icke aIls. Han sade namligen, att det har
gallde ovaniigt ,dyra pengar. Varfor skall ,det forhallandet, att en skatt
ar ovanligt betungande, emellertid vara nagot skal att anvanda pengarna
till statsskuldens amortering' Skatten gar ut, yare sig man gar pa" det
en.a sattet eller pa det andra. Me-nar man, att skatten icke ar lamplig,
skall man avskaffa den. Menar man, att den' ar Himplig, bar den pa van
ligt satt inga bland statens inkomster, oeh det finns ieke minsta allled
ning att behandla den annorlunda an -andra delar av statsinkomsterna.
Man kan icke saga bade ja och nej till rusdrycksmedlen. Om man hal" in
fort en sadan ordning i Sill rusdryckspolitik~ att man farvissa stats
inkomster, sa far man oeksa tag,a kon,sekv,ensernaav de-tta. Anser man
det daremot vara en form av rusdryekspolitik, som icke ar lamplig, far
man avskaffa systemet och se ·till att man icke ·far dessa inkomster. Men
nar man far dem, skall man ieke hltsas som om man ieke finge demo
Det hela foref·aller sam sagt bade formellt och reellt vara en, myeket
olyeklig anordning.

",' Statsradet F.. Hamrin: Da jag blev anmodad att tala -i afton 'av en av
styrelsens medlemmar, fragade jag, om jag pa vanligt satt skulle redo
gora for budgetforslaget, men jag fick dA det svaret, att det endast
skulle ge anledning till ett aterupprepande av remissdebatten oeh att
man darfor borde undvika att komma in pa den fraga, som professor
Heekseher har tagit upp. Detta val" alltsa anledningen till att jag ieke
·berorde denna ·sak i mitt inledningsforedrag.
~.Nar jag forsta gangen horde professor Heekseher, trodde jag, att han
gjorde sig skyldig till en missagning,nar han talade om rusdrycks-:-
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medelsfonden. Av hans a.ndra anforande forstod jag emellerttd, att sa
icke matte ha varit fallet. Nu forhaller det sig i verkligheten sa, 'att
nagon avsattning till rusdrycksmedelsfonden hal" icke foreslagits med
storre belopp an 400.000 kronor. Diirtill kommer sedan avkastningen pa
fonden, 4.000.000 kronor, alltsa tillsammans 5.000.000 kronor. Sedan har
jag foreslagit att taga tillbaka tillsammans 5.400.000 kronor, och jag har
darvid helt och hallet foljt samma linje som' mina foretradare. Jag har·
icke heller hort, att yare sig professor Heckscher eller nagon annan forut
gjort anmarkning haremot. Riksdagen har icke heller haft nagot att
invanda mot saken. Vad man i detta avseende skulle kunn'a kritisera ar
val endast, att det belopp, som tages ur fonden, ar storre an ranteavk.ast
ningen plus den foreslagna avsattningen.

I detta sammanhang viII jag emellertid fran1halla,att rusdl"ycks
medelsfonden ar inga pengar, sam sta fardiga att tagas i ansprak nar
som heIst. Efter en uppgift, som lamllats mig, ar omkring 75 % av fon
dens tillgangal" placerade i bostadslan, som tillkommit delvis atminstone
av sociala ,skal. Darutover ar ett belopp pa'ungefar 12.000.000 kronor pla
cerat pa· annat satt. Jag menar alltsa, att fastan vi ha en rusdrycks
medelsfond, finns det dar icke mycket att taga ~or budgetandamal, om
man icke sk·a.:ffar in dessa pengar fran annat hall for det hinebehov, .8om
blivit tillgodosett genom rusdrycksmedelsfondens placering. Professor
Heckschel" hal" tydligen sammanblandat rusdryck,smedelsfonden med den
s. k. amorteringsfonden. Annu i dag sel" jag ocksa den 'ena tidningen
eftel" den andra halla pa att tala om att jag tagit 13 millioner fran rus
drycksmedelsfonden, vilket beror pa ren okunnighet om vad saken galler.

Fonden for statsskuldens amortering aremellert.id icke heller kon
struerad pa det satt, som professor Heckscher gjorde gallande. Denna
fond anvandes namligen ocksa for avskrivningar av det i affarsverken
investerade kapitalet, d. v. s. for att fa ned det belop·p, som man kraver
skall forrantas. Jag kan namna, att just nu foreligger for-slag om att fa
nedskriva det investerade kapitalet i vattenfallsverken med 28 millioner
kronor eller halften av vad som finns i 'amorteringsfonden for narvaran
de. Nar jag namner detta, viII jag dock icke darmed !lava tagit stallning
till ifragavarande krav.
· Man kritiserar, att jag velat taga ett belopp' av 13.400.000 kronor :ur

denna S. k. amorteringsfond. Granskar manemellertid de utgifter, 80m
skulle tillgodoses med detta belopp, hal" jag svart att forsta kritiken.
Under foregAende Ar hal" tagits vissa belapp ur amortering'sfonden, som
tidi'gare bestritts av skattemedel. D·et hal" emellertid dA icke gallt sa stor
summa som nu. Nar berakningarna visade brist,' un,dersokte jag, vilka
poster man skulle kunna taga ur amorteringsfonden med tillampande av
samma principer, som forut foljts. Jag kom da till- det resultatet, att
man kunde taga dessa 13,4 millio.ner. Den storsta posten, 5 inillianer kro
nor, skulle tacka forluster pa Kreditkassan. Invandninga.r kunna. natur
ligtvis goras, men det ar andltfaktiskt sa, att staten hal" en forpliktelse
gentemot Kreditkassan. Staten hal" en skuld, som ar mycket storre an
dessa 5 millioner plu-s vad som forut blivit avsatt for samma andama.1.
At.t gora en sadan avsattning matte val vara fullkomligt overensstam
mande med vad man menar med att amortera sina skulder. Daro'm
tycker jag alIa kunde vara ense.
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Den till storleken nast storsta posten avser anslag till fortsattande av
Inlandsbanan. Under de sista aren har riksdagen dess battre gatt in for
den principen att taga av lane-medel, vad som anses kunn,a bli rantabelt,
och att taga resten av skattemede1. Hade det varit tidigare, hade dessa
pengar tagits av lanemedel, oeh amorteringsfonden hade fatt anvandas
for amortering av skulden.

J-ag menar, att gar man igenom hela den rad av utgifter pa detta satt,
.somskulle tackas med dessa 13,4 millioner kronor, skall man finna, att
det hela ter sig pa ett heIt annat satt an vad som i den allmanna di.skus
sionen gjorts gallande.

Betraffande den fraga, som professor Heckseher riktade till mig, skall
jag icke gora nagot uttalande. Jag vet ju varifran pengarna komma oeh
viII icke sticka under stol med den saken. J'ag tror emellert.id, att den
fraga, 80m nu aterigen diskuteras om borttagande av sparren for rus
drycksinkomsterna, har maUga sidor. Den behover darfor noga skar
skiidas mer an fran den, jag tillater mig anvanda uttrycket, enkla sida~

sam professor Heekscher har g~jorde, oeh jag .tror oeksa, 'att man i sa fall
skall komma till en i viss man annan slut-sats. Jag har oeksa i riksdagen'
sagt, att nar man giek in for den nuvarande anordningen, skedde det
under vissa forutsattn.ingar, ett visst inkomstlage o. s. v., som man far
taga hansyn till. Ingen kunde garna tanka sig, att man fern ar efterat
skulle befinna sig i det lage, som vi nu gora i avseende a dessa inkom
ster. Jag har emellertid gjort gallande, ,att man i detta f,all likaval .som
i andra borde respektera ett fattat beslut. Jag k'anej heller finna det
vara sa forfarligt skadligt att skjuta uppavgorandet, till dess den fast
stallda tiden har gatt ut.

Statsminister e,l Gil Ekman: Jag viII forst konst-atera, att professor
Heck-scher medgav, att den anordning, som man ·eljest i allmanhet kland
rar, namligen att vissa statsinkomster avsattas for vissa andamal, at
minstone vad gallde inkomsterna pa landsvagstrafiken, yore en riktig'
oeh Himplig anordning. For dem, som utan vidare vilja gora gallande,
att varje sadan anordning innebaren avvikelse fran normala budget
principer och att man siilunda maste forkasta varie allsats i den rikt
ningen, maste professor Hecksehe-rs upptradande pa den punkten utgora
en besvikelse.

Staller man sig emellertid pa den standpunkten, blir da icke den darpa
foljande slutsatsen den, att det i varje sarskilt fall beror pa de-t uppnae
liga resultatet, huruvida man skall forfara pa det sattet eller icke. Jag
kan icke av professor Heeksehers erkannande'n draga nagon an·nan slut
sats an denna. Det hander ju ratt ofta, att ·en avvikelse fran klara oeh
ostridigt i oeh for sig sympatiska ,oeh kanske i allmanhet riktiga prin
eiper kan forsvaras, darfor att denna avvikelse praktiskt sett astadkom
mer ett battre resultat an ett fullfoljande av .en renodlad prineip.

Vad betraffar fragan om rusdrycksmedlen, var ju huvudmotivet for'
den anordning, som man inforde pa detta omrade, att man icke ville hos
staten skapa ett intresse av att ok,a statsinkomsterna genom att pa olika
satt underlatta k.ansumtionen av spritdryeker. Att massor av lander'
genom att anvanda rusdryekerna som skatteobjekt skapat for folken
olycksdigra forhaJlanden, tror jag icke jag behover diskutera med pro-
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fessor Heckscher om. Medger professor Heck-scher emellertid detta, blir
ju utgangspunkten for den nuvarande anordningen'icke sa ilIa vald, som
man manga ganger, nar man diskuterar budgettekniska principer, anser
vara fallet.

Nu viII jag ocksa framhalIa, .att om dessa inkomster ieke hade okatspa
satt som sk·ett, skulle detina atgard ieke ha fallit folk sa mycket i ogonen.
Varfor den fallit i ogonen har ju berott darpa, att det uppsta:tt en
:inyeket stor inkomstokning oeh att darfor de reserverade beloppen bli-
vit ovantat stora. "

Nar man ,sista gan·gen beslot folja den nuvarande anordningen, att
dessa medel skulle anvandas till hetalning av statsskulden, sa far man
val anda saga, att man darmed icke i oeh for sig valde ett olampiigi
andamal. J.ag har visserligen en gang diskuterat denna sak med en
nationalekonom - det -var icke professor Heck,seh.er - Isom slutligen i
sitt resonemang kom till det resultatet, att det galnaste en manniska
kunde gora var att betala sma skulder. Jag kan icke se saken pa det
sattet. J,ag kan visserligen medge, att det kan finnas situationer, i vilka
aven ett samhalIe kan gora en battre affar genom att ieke betala'skulder
utan genom att pa annat satt anvanda tiligangliga medel. Men a andra
sidan tror jag ieke, att det ar ·oHimpligt, att medel, som avsattas for"detta
andamal, i sarskilt fall kunna bli foremal for omedelbar konsumtion.
Om vidare vid en Iagkonjunktur skat-temedel icke behova anvandas for
betalning av de normala amorteringarna pa stats:skulden, eller om en' del
av for detta andamal reserverade medel genom anvandning for budget
andamal kunna miuska skattebehovet, kan jag icke heller se, att det R.r
nagot ur det allmannas- intresse sa sardeles anmarkningsvart eller skad
ligt. Darav foljer namligeri, att en lattnad uppstar for skattedrag~rnai
det ogonblick, .nar de ur olika synpunkter ha den minsta skattekraften.

Jag viII alltsa ,saga, .att jag maste alltjamtanse, att det klandrade for
faringssattet, aven om det kan finnas atsk~lligt att erinra daremot, ioke
ar sa forskraekligt. Dr deuna synpunkt viII jag fasthalla vid att aven
om man .anser det vara ·en viktig princip, 'att en budget skall omfatta
bland de ordinarie illk·omsterna alIa inkomster oeh bland de ordlnarie
utgifterna alIa utgifter, sam lata sig av statsmakterna ar for Ai- obundet
bestammas, sa tror jag dock, att det kan finnas avvikelser ocksa fran
ett sadant forfaringssatt, som viiI lata sig forsvaras.

Direktor E.. Lyberg: Jag begarde ordet i..anledning av en ofta forekom
mande missnppfattning av syftet med den :s. k. amorteringsfonden, en
missllppfattning som i viss man aven professor Heckscher gjorde sig
skyidig till oeh som beror darpa, att fonden fatt ett viiseledande' namn.

"Emellertid viII jag forst saga, att det torde naturligtvis icke vara
nagon., som viII bestrida, att det i och for sig ar obehagligt fran teknisk
synpunkt att ha att gora med Isa manga sarbudgeter som d·eIll, sam ga in
bar oeh var i den stora allmann·a budgeten. Den rent tekniskaolagen
heten av detta system ligger i oppen dag. Jag har i detta sammanhan.g
egentligen ingenting annat att lsaga an att en del av dessa »kommunice
rande ror» - som vi bruka kalla dem - ha h·aft en alldeles specielI moti
vering, och for att prova, om. d'essa kommunicerande ror bora finnas
kvar,' far. man loy att s-e efter vad som ursprungligen varit anledningen
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till att man velat pa detta satt reserve.ra vissa inkomster for vissa anda
mal. Ibland har det varit det intima samband mellan inkomster oeh ut
gifter, som professor Heekscher an·ser vara ett tillraekligt motiv for att
man ordnar med ·ett sadant kommunieerande ror, ibland har det dar
emot varit en uppfattning, som ,egentligen ieke aIls haft deuna inne:bord
- jag tanker harvid sarskilt pa rusdryeksmedlens anvandning - utan
man har velat na ett enligt mangas uppfattning stort politi-skt syfte,
sam ieke direkt har hort ihop med det, som man beslutat. Iblan.d tror
jag, att man tyckt, att det kunde vara bra att reoservera inkomst.er for
ett andamal, som snart n.og !skulle ovillkorligen komma att krava stora
utgifter, for vilka man icke skulie ha nagra medel, ifall man icke i for
vag reserver.at dem, och pa det sattet hindrat !~arskilt riksdagen fran att
under tiden Higga sig till med dem for andra andamal.

.Emellertid forefaller det mig, som om man atminstone betraffande den
tekniska olagenheten skulle kunna astadkomma en battre ordning genom
ett forfaringssatt, som jag tror, att riksrakenskapsverket, indirekt at
minstone, antytt i arets' berakning av inkomster och utgifter,' namligen
.att man har dels nagot, sam kallas for den allmanna budgeten, och dels
specialbudgeter. Jag ha'r ieke tankt pA den utvagen forut, men det fore
faller mig, 80m om man darigenom atminstone .skulle fa litet battre over
sikt over budgetstallningen. Detta ror alltsa den rent tekniska sidan av
saken.

Det ar upp·enbart, att det finns en del sadana kommunieerande, ror,
sam icke ha nagot tillraekligt reellt underlag. Jag erinrar mig exempel
vis fran min tid, hurusom totalisatormedlen flodade over oeh hur man
icke riktigt visste, vart man iSkulle dirigera p·engarna for det andamal,
vartill de fingo anvandas. Nu har man sa smaningom plockat bort en
del till nya andamal, men jag tror, att det anda rader overflod. Det ar
klart, att ett ,sadant arrangemang ar aven reellt sett av ondo.

Sedan finns det -en speciell form av kommunicerande ror, som bestar
dari, att inkomsterna ieke blott reserveras for vissa utgiftsandamal utan
rent av aro avsedda att fonderas, oeh det ar ju sarskilt detta arrange
mang, som varit foremal for myeken kritik. Darvid har man forst oeh
framst, som tydligen ocksa prof·essor Heckscher gjorde, sammanblandat
tva' fonder, namligen rusdrycksmedelsfonden oeh den fond, sam kallas
fonden for statsskuldens amortering. Statsradet Hamrin har redan
indirekt sagt, att med rusdrycksmedelsfonden forhaller d,et sig numera
sa, att den i det narmaste foder- sig sjalv. Till denna fond skall enIigt
gailande regler varje ar avsattas rusdryeksmed·el utover vad 80m till
kommer i form. av ranta pa fonden, sa .att ett sammanlagt belopp av 5
millioner kronor tilifores densamma. Ranteavkastningen racker emelIer
tid nu till att i det narmaste fylla ut detta belopp. Nu har finan,sminis
tern i ar for diverse andarnal tagit over 5 millioner kronor ur fonden, sa
att nagon fondering kan det i realiteten ju icke bli tal am, utan tvartOnl
min'skas enligt dessa dispositioner kapitalet. Det rna vara hur sam heIst
med upp,komsten av 1926 ars fonderingsbestammelser, men ,sakert ar, att
numera kan man ieke garna tala om att nagon namnvard kapitalavsatt·
hing gores till ,denna fond.

Harefter kommer jag in pa det, som j.ag egentligen ville !saga nagra
ord om, namligen ,amorteringsfonden. Jag hade ar 1928 sar.skild anled-

2 - Nationalek. FOr. FOrk. 1981.
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ning att syssla med delis vara gamla lan, dels statsmakternas tidigare
uppfattning om hur man borde soka nedbringa dem, dels slutligen aven
med hur det val" stallt med vara s. k. produktiva fon,der, d. v. s. med vara
inv'esteringar for olika andamal. Jag viII forst bringa i atanke, att fore
kriget, da statsskulden val" relativt liten, beslot riksdagen i sjalva ver
ket ,en gang i tiden, att man skulle arligen avsatta myeket betydande
belopp for statsskuldens amortering, men detta beslut strok kriget ett
brett streck over med den pafoljd,att under krigsaren okades ,statsskul
den oerhort - av,en genom upplaning for icke produktiva andamal 
och utan att det avsattes nagot utover v'ad som atgick for enligt laneavtal
faststalld amortering av ett mindretallan. Man ma nu ha vilken uppfatt
ning Isom heIst am det sedermera fattade beslutet av ar 1926, att just rus
drycksmedelskulle lanvandas till ,statsskuldens amortering, sa maste vi val
anda vara overens om att reservering av medel for att balansera en del
av statsskulden val" sa mycket me:r.a nodvandigt, som vi hade slutat upp
med att upptaga amorteringslan. Det sista, gamla lanet av detta slag
hal" numera blivit i det narmaste sluth-etalat, och forst i dessa dagar hal"
tagits upp ett nytf sadant Ian.

Det ar -emellertid icke nog med detta. Man kan konstatera genom en
tamligen flyktig granskning :av vara investeringar, att det finns en
massa hal. Det hal" darfor under atskilliga ar ansetts och ,anses fort
farande, att fondan for'statsskuldens amortering skall icke blott anvan
das for de i och for sig nodvandiga amorteringarn'a, i den man atmin
stone man lanat upp for icke produktiva andamal, utan ocksa for att
tacka faktiskt forefintliga kapitalforluster, i den man man formellt kon
staterar dem. Det kan ges en mangf.ald exempel pa sadan'a, annu ej for
mellt konstaterade forlust.er. Jag kan exempeIvls bara namn,a Ostkust
bana-n. Jag skulle tro, att det icke yore oriktigt att :saga, ,att vi i detta
ogonblick ha lika stora forluster som hela det belopp, som for nar
varande finns i amorteringsfonden. .A.yen det belopp, som statsraqet
Hamrin viII taga ur den for att reglera budgeten, skulle vaI behovas for
att tacka dem. Det ar en missuppf.attning, nar man resonerar om detta
som en onodig fondering. Man forbiser att tidigare icke avsatts amor
teringar etis for lan, upptagna for icke produktiva andamal, och att
sjalva namnet pa fonden ar vilseledande, ty fonden avser som sagt icke
blott att skaffa medel till amorteringar utan oeksa att tacka kapital
forluster. Forra aret togs ocksa paett brade mellan 20 oeh 30 millioner
kronor ur fonden for detta senare andamal, ett belopp som i annat fall
bart utga av skattemedel. Nar. jag val" finansministe.r, kunde jag icke
finna nagot som he~st skal att saga, att de-nna ,amorteringsfond icke
behovde vidare tillskott. Jag skulle ha kunnat saga, att det ar litet egen
domligt, att just rusdrycksmedel anses ha blivit anvanda till avsatt
ningarna, men det ar i rsjalva verket tamligen likgiltigt. Huvudsaken ar
naturligtvis fran statsfinansiell synpunkt, att ma.n verkligen gor behov
liga avsattningar till fonden. Sedan rna det garna medges, att det ar
oegentligt, att man sager, att det just ar rusdrycksmedel, som bli avsatta,
men som sagt i realiteten spelar det ingen roll vad man »sager» i ty fall.

Med hansyn till vad amorteringsfonden salunda egentligen iiI'" avsedd
for skulle jag vilja rikta en liten kritik mot vad som hal" foreslagits i ar
av rege-ringen. :Med denna amorteringsfon.d hal", ,savitt jag forstar saken,
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avsetts dels att amortera lan, dels att tacka forluster pa ,sadana investe
ringar, sam man fran borjan ansett v·ara rantabla men som i verklig
heten visat sig innebara kapitalforluster, eller under tidigare ar verk
stallda investeringar av lanemedel for syften, som man fran borjan haft
klart for sig icke voro rantabla. V,ad sker emellertid .enligt arets budget
for.slag~ Jo, forst sager man, att vissa anslag for kapitalokning aro av
den natur, att de bora tackas av skattemedel, men till si,st tacker man
en del av dessa investeringar med fondmedel avsedda for helt andra
andamal. Jag forstar, att det varit en nodfallsutvag, k"anske den enda,
som kunde tillgripas, men i realiteten medfor den, att amorteringsfonden
minskas genom att medel ur densamma anvandas for ett annat andamal
an ,som v·arit avsett med 1926 ars bestammelser, vilkas formella uppratt
hallande man sokt genom »dubbelbokforingen» bevaka. Denna min an
markning innebar i sjii,lva verket en kritik pa satt o~h vis alldeles mot
satt den, sam i allmanhet riktas mot detforfaringssatt, sam blivit till
lampat i fraga am ,amorteringsfonden.

Jag viII till sist saga, att j.ag tror; att man skall vara regering'arna
tacksamfor att sa ,strangt hallits pa den regeln, att vi, da vi ha gada
tider, icke skola anse tiden inne att minska skatterna alldeles utan han
syn till att m,an i sjalva verk.et bart ge anslag till vissa andamal, sam
maste, men annu icke blivit tillgodosedda, darfor att man formellt an.nu
icke har kunnat konstatera demo Det har ~arit till fordel icke minst i
den situation, i. vilken den nuvarande finan,sministern har rakat. Jag
vet icke riktigt, hur man skulle ha kant det, am han idenna depressions
tid hade v.arit tvungen 'att foresla Hxempelvis hojd inkomst- -Deh for
mog-enhetsskatt i stallet for att disponera sparade medeI.

Professor E,l .Heckscher: Jag skall forsoka att Isa fort Isom mojligt be
svara den i och for sig mycket vardefulla motkritik, sam jag har fatto
Till en borj.an viII jag da medge 'att jag gjorde ett misstag, da jag talade
am rusdrycksmedelsfondeno Jag sade namligen, att rusdrycksmedels
inkomsterna ga in i rUlsdryck,smedeIsfonden for att sedan anvandas for
statsskuldens amortering, under det att de i sjalva verket ga direkt in i
fonden for statsskuldens amortering. Min kritik gallde emellertid hop
koppling.eIl' ~v rusdrycksmedlen med .amorteringen av statsskulden, och
mitt misstag andrar 'salunda ingenting i ,sjalva saken.

Darefter viII jag i anslutning till vad direktor Lyberg s~de saga, att
det avgorande for mig ar just det, som for honom var tamligen likgiltigt,
namligen huruvida man later anslaget till denna fond bestammas av vad
som kraves for andamalet eller av hur stora rusdrycksinkomsterna aro,
vilka senare ju icke all,s ha med statsskuldens amortering att gora. Om
man viII lata fonden for :statsskuldens .amortering vaxa, darfor att den
behover vaxa, ja, da skall man bestamma, hur mycket som skail tillforas
fonden, och man skail icke lata de-nna verkan helt och hallet bli beroende
av huru mycke-t rusdrycksmedlen ge i inkomster. Med andra ord, ru·s
drycksmedelsinkomsterna bora ga in i budgeten pa samma satt som alIa
andra inkomster, och fran budgete.n skall :sedan utga det utgiftsbelopp
till denna fond sam kraves for andamaIe-to Direkt6r Lyberg kallade de-tta
for kommunicerande ror, jag skulle for min del hellre vilja k'alia det vat
tentata skott. Min kritik gallde just, att man icke later alIa inkomster
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kommunicera med alIa utgifter utan ,skiljer av vissa inkomster for vissa
utgiftsandamal, nar dess,a inkomster och utgifter icke ha J;lagot med var
andra att gora.

For min del har jag ingen mening om hur stort tillskottet till amorte
ringsfonden behover vara eller icke vara. Det maste ratta sig efter stor
Ieken av statens olyckliga kapitalplaceringar. I varje fall ar jag icke pa
rak arm beredd att saga nagot om den ,saken. Det har namligen under
inga forhaJlanden nagot att gora med rusdrycksmedlens storlek.

Detta for mig emellertid over till vad statsminister Ekman berorde
sarskilt i sitt andra anforande. Det ar har, savitt jag forstar, fraga om
netto- eller bruttobudget. Jag trodde, att det radde ratt stor enighet dar
om, att vi vilja ha en nettobudget i 'fraga om statens ekonomiska verk
samhet. Vad da augar vagunderhall o. dyl., ar det en del av de utgifter,
sam det allmanna hal" for landsvagstrafiken och som tackas av bilskatte
medlen, pa samma satt 80m det allmanna har vissa utgifter for statens
jarnvagar, vilka utgifter t.ackas av biljett- och fraktinkomster. Jag
menar allt.sa, att rent principiellt skola vi betrakta vagarna sasom en del
av det allmannas affarsdrivande verksamhet, och dit ar saken klar. Ingen
har sagt, att budgetenls enhet kraver, att statens jarnvagars brutto
inkomster skola inga i budgeten, utan tvartom aro ,alIa pa det klara med
att endast nettoinkomsterna skola tagas med. I fraga om bilskattemedlen
ha vi principiellt samma sake Vi vilja, att folk skall betala for vissa av
de prestationer, som de taga i ansprak, och satta darfor ett pris pa an
vandningen av vagarna, pa Isamma satt som vi taga betalt for anvand
ningen av statens jarnvagar. Darfor ha vi tagit ut bilskattemedlen ur
budgeten -Dch ha sagt att det ar en sak for sig, det ar .ett pris som det
allmanna satter pa vissa prestationer, och for.st om det blir nagot over,
sedan vagvasendet fatt sitt, bor det komma in i budgeten. Detta betyder
darfor icke nagot avsteg fran den allmanna principen om budgetens
enhet utan innebar tvartom en tilHimpning av nettobudgeten,s princip.
Darmed menar jag naturligtvi.s icke, att icke alIa principer maste be
handlas efter foreliggande forhallanden, utan endast att det icke finns
nagot som heIst skal ,att ga ifran den allmanna principen pa den punkt
sam har varit pa tal.

IStatsminister Ekman gjorde nog saken litet for latt for sig, da han
sade, att den tilHimpade anordningen hindrar fran att anvanda rus
drycksmedel for nya utgiftsandamal. Statsminilstern har sakerligen icke
glomt, att man verkligen vid ett tillfalle under eller efter kriget inforde
en ny rusdrycksmedelsskatt, som icke skulle foras tillsammans med de
andra rusdrycksmedelsinkomsterna ntan blev en skatt for ett allmant
budgeta,rt andamal. Det visar, att det icke finn,s nagon 80m heIst moj
Iighet att undga en sadan verkan genom den konstruktion, som man hal"
vidtagit.

St,atsradet F, Hamrin: Diskussionen iycks nu verkligen ha blivit ett
aterupprepande av remissdebatten. Professor Heckscher erkande sitt
misstag betraffande rusdrycksmedelsfonden, men jag maste bekanna att
jag kan icke heller godkanna hans resonemang betraffande amorterings
fonden. Radman Lyberg har redan papek,at, att man i alimanhet hal" en
fuIlkomligt oriktig uppfattning om denn·a amorteringsfonds uppgift.
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Det kan ick·e vara riktigt att saga, att man skall undersoka, huru stor
amorteringsfonden behover vara, ty det beror fullstandigt pa utveckling
en pa det ekonomiska omradet. Jag ber att fa erin-ra darom, att vi ha en
jarnvagslanefond. Vad tro, herrarna det blir kvar a.v den, nar vi kom
mit nagra ar framat i tiden~ Hur pass ,sakra bli da statens fordringar~

Vi ha pa samma :Batt en bibanelanefond. Hur mycket finns i sjalva ver
ket kvar av denna fond, om man skulle underso'ka 'saken~ Vi ha sa vat
tenfallsverkets avskrivningskrav, som jag forut talade om. Jag ·erinrar
om hurusom man borjade ett arbete uppe vid Harspranget, pa vilket
man nedlade flera millioner, innan riksdagen drog ett brett- streck over
alltsammans. Man lade ocksa under hogkonjunkturen ned betydande be
lapp vid Trollhattan. Sa.mtidigt kraver man nu, att vattenfallsverket
skall halla sada.na taxor, att det investerade kapitalet blir forrantat.
Konsumenterna begara a sin sida, att de skola fa sa Iaga taxor som moj
ligt. Om man jamfor statens ekonomiska palitik pa detta omrade med
de enskilda foretagen,s, ar def val ocksa alldeles klart, att staten icke
bor handla pa annat satt an vad enskilda foretag maste gora. Jag tanker
exempelvis pa de banker, som blevo Tekonstruerade efter kriget. Huru
da.na rantor skulle dessa behovt halla, om de utan rekonstruktion velat
gora erforderliga avskrivningar for att komma ned till en rimlig niva~

Jag menar med ett ord sagt, att staten har de facto en massa pengar
dels utlanta och dels investerade i olika foretag, som behova avskrivas,
och enligt min personliga uppfattning kommer behov'et harav att bli
storre och storre pa grund av de tekniska omvalvningarn.a och av
andra skal.

Radman Lyberg namnde nagra exempel pa sadana kapitalforluster.
Jag vagar icke har i afton saga, hur mycket bara pa dessa punkter som
behover ·avskrivas, men Isa mycket ar klart, att endast den nuvarande
amorteringsfonden racker icke till. Jag sade forut, att det finns 56 mil
lioner kronor i denna fond. For att icke undanhalla nagot, som i detta
sammanhang bor namnas, viII jag tillagga, ,att fonden under det nu
lopande budgetaret komm·eratt tillforas ytterligare 28 millioller kronor
och for nasta budgetar skola omkring 36 mi~lioner foras dit. Jag viII
minnas, att siffrorna aro sadana. Aven med dessa belapp, varefter fon
den gar upp till over 100 millioner kronor, ar det emellertid icke svart
att utan narmare undersokning peka ut kapitalforluster av betydande
storlek. Jag tror darfor, attdet icke ska.dar, nar man diskuterar rns
drycksmedlen, att man verkligen har detta klart for sig. I sa fall fram
sta icke de principer, som hitintills blivit foljda betraffande rusdrycks
medlens anvandning -- utover de belopp, som inga i budgeten varje ar -"
sa egendomliga eller oriktiga. Vad jag hade vantat, att professor Heck
scher ocksa skulle ,saga nagot om, var mitt papekande av att en del i
varje fall av de 13,4 millioner kronor, som jag foreslagit skola tagas fran
amorteringsfonden, skala anvandas for avbetalning av statens ·ekono
miska forpliktelser och skulder.

Generaldirektor E,l R) Stridsberg: Debatten har har kommit att rora sig
om de kommunicerande karlen, ett gammalt 'amne, som jag har troskat
med manga ganger och aven fatt manga bakslag pa. Ma.n far i detta
sammanhang skilja pa akta och oakta kommunicerande karl, vartill
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kommer nagot, som ligger mitt emellan. Akta karl aro exempelvi.s bi
dragen till bankinspekt.ionens eller forsakringsinspektionens verksamhet,
vilka kunna anvandas endast for dessa andamal. Bilskattemedlen ut
gora ett mellanting. Fran borjan skulle dessa medel ieke all.s anvandas
for vagunderhallet utan enbart for forbattring och omlaggning av vagar.
Underhallet har tillkommit senare. Nu anvandas dessa inkomsier till
och med for att avlona vagingenjorer! Herr Lyberg har redan berort
totalisatormedlen, som skola anvandas for stuterivasendet, vilket i
sjalva verket ar en ganska loslig forbindelse. Det lo.sligaste samman
hanget finns naturligtvis mellan rusdrycksmedlen och fonden for stats
skuldens amortering. Har foreligger ju ieke nagot samband aIls utan ett
verkligt oakta kommunicerande karl.

Professor Heekseher har .sagt, att han myeket val kan ga med pa att
lata bil,skattemedlen reserveras for vagvasendet, som kunde betraktas
sasom ett slags affarsverksamhet. For min del har jag litet svart att
finna, hur den affaren egentligen ar konstruerad. Det forefaller mig
vara samma ,sak t. ex. betraffande fyr- och bakmedlen, vilka i sa fall
borde anvandas for lots- och fyrvasendet. Hela den avdelning i riks
staten:, .som heter uppbord i staten,s verksamhet, bestar nastan uteslu
tande av belopp, ,som skulle kunna inga i dylika oakta kommuniee
rande karl.

Jag skall icke narmare inga pa forslaget i arets riksstat om disposi
tionen av medel ur rusdryeksmedelsfonden oeh amorteringsfonden. Jag
viII endast papeka, att om man tagit alIa Iopande rusdrycksmedel i an
vandning direkt for utgifterna, sa hade man ieke behovt taga mer an 9
millioner kronor ur kassafonden i stallet for 23 millioner.

Sjalva fragan om statsskuldens amortering ar en [raga for sig, som
diskuteruts manga ganger forut i denna forening. Dei ar eri oerhort
invecklad fraga. Alldeles iydligt ar emellertid, att nar den nuvarande
forordningen om rusdryeksmedlens anvandning ,nasta ar utloper, blir
man tvungen att verkligen taga stallning till amorteringsproblemet. Da
maste man fran grunden taga upp fragan, i vad man· medel skola reser
veras for detta an.damal. HeIst 'skulle jag for min del se, att man ieke
harfor avsatte rusdrycksmedel utan bestamde sig for en viss plan och
sedan tog pengarna var man kunde fa demo

Nu sages dei, att man behover amorteringsfonden for att er.satta en
del hal i de gamla lanefonderna oeh aven i affarsv·erken. Ja, det kan' ju
vara riktigt, men aandra sidan maste man saga, att det forslag, som
foreligger fran riksgaldsfullmaktige betrafIande statens vattenfallsverk,
gar val langt. Vattenfaiisstyrelsen sjalv hade kommit med ett forslag
om ~edskrivning av lanekapitalet, 'Som styrelsen ansag uttommande och
som stannade vid ett mycket blygsammare belopp an fullmaktige begart.
Det forefaller darfor nastan, ,som om riksgaldsfulimaktige ieke hade full
anvandning for amorteringsfonden ut'an maste passa pa att gora sig av
med den, innan det kommer dit for myeket pengar.

Emellertid far man ocksa komma ihag harvidlag, ·att vi ha en hel del
utgifter pa den verkliga utgiftssidan, alltsa pa huvudtitlarna, som i viss'
man innebara inkomstgivande ·placeringar oeh i varje fall ofta aro av
sadan natur, att de verka direkt utgiftsn.edbringande. Man bygger exem
pelvis ett ambetsverkshus for att slippa forhyra lokaler. Det ar ju en
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inkomstbringande, utgift pa den verkliga utgiftlssidan. Jag behover icke
papeka, att kommunerna lana upp medel till en massa utgifter, for vilka
staten icke anvander lanemedel. Om Stockholms stad skulle lana bara
for produktiva andamal, skulle vi sakerligen fa helt andra ko'mmunal
skatter an nu.

Vidare far man icke forbise, att inkomsterna fran statens produktiva
fonder, d. v. 08. affarsverken, utlaningsfonderna o. s. v., ge betydligt mera
an rantan pa ,statsskulden. I n,asta budget, som ar sa dalig ur inkomst
synpunkt, ge i alIt fall de produktiva fonderna 120 millioner' kronor i
inkomster, medan rantan pa statsskulden icke gar upp till mera an 82
millioner. Det visar, att stallningen pa det hela taget ar mycket for
namlig.

Jag tror, att det rader litet overproduktion pa amorteringslust pa sina
hall. Nar man behandlar de-nna fraga om amortering eller ieke, bor man
enligt min uppfattning betrakta de produktiva fondern,a som en helh,et.
Man bor alltsa ta hansyn till vad staten i ,allmanhet hal" pa sina kapital
,placeringar och icke bara rakna med avkastningen a lanemedelsinveste
ringarna i,solerade. Pa det senare sattet forfor exempelvis herr Lyberg
pa sin tid, i en utredning till 1928 ars l~tatsverk,spropositionom' forrant
ningen av kapitalokningsutgifterna och arnorteringsfonden. Postverket
fick icke i forrantningskalkyler ga in rned hela sin avkastning utan bara
med ett belopp, raknatefter viss rantefot pa det ldn:ekapital, som verket
hade. Samma grunder tillampades visst ocksa betraffande telegraf
verket. Att forfara pa det sattet tycker jag ar att vara aJltfor rigoros.
Det ar ernellertid givet, att det finns ·ett amorteringsbehov, och darfor
bor en amorteringsplan goras upp. Men darvid bor man naturligtvis
forsoka ,att komma ifran sammankopplingen med rusdrycksinkomsterna.

Direktor E.. Lyberg: Generaldirektor 8tridsberg kritiserade en utred
ning, som jag sokte gora i detta amne och Isom jag asyftade for en stund
sedan, da jag sade, att atminstone pa den tid, da jag hade att prova be
hovligheten av avsattningar tillalnorteringsfonden, fann jag, att de
aVI~attningar, som gjordes till amorteringsfon.den, voro berattigade. Jag
menade, att lat vara att det a.nvanda system.et ar budgettekniskt felaktigt
och att dessutom ofta kommunicerande 1"01" ge ett reellt felaktigt resul
tat, sa aro i alIa fall de millioner av rusdrycksmedel, som avsattas till
denna fond, icke mer an vad som i verkligheten behovs. I ,sa fall kunde
jag icke fiuna ann,at an att det realiter bleve precis detsamma, om man
sade, att denna avsattning gjordes med rusdrycksmedel, som for det fall
att man sade: forst skola dessa pengar ga in bland statens vanliga in
komster oeh .sedan skola vi fran denna pool fora over samma belopp till
amorteringsfonden. For min del sokte jag alltsa gora klart for mig, hur
mycket amorteringsfonden behovde.

Generaldirektor Stridsberg ansag, att jag darvid i visst hanseende
hade haft en f.elaktig utgangspunkt. Jag viII e-mellertid minnas, att han
tar miste vad angar telegrafverket. Gjorde jag darvidlag ett undantag,
sa berodde det pa nagon speciell anledning. Daremot 'undantog jag post
verk,et, och det berodde darpa, att manhar ansett posten vara icke blott
ett affarsdrivande verk utan aven ett skatteinstrument, vilket med visst
fog for ovrigt oeksa kail, .sagas om telegrafverket.
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Det var alltsa filed de-nna utgangspunkt, ,sam jag sade, att det var lik
giltigt realiter sett, onl man i ett visst ogonblick tog pengarna av rus
drycksmedel eller forfor sa, att dessa medel forst gingo in i den stora
kassan och sedan togos ut darifran, lat vara att det forra ur rent bud
gettekniska synpunkter icke ar sa vidare vackert. Generaldirektor
Stridsberg tyckte, att jag hade utgatt fran alltfor pessimistiska utgangs
punkter. Jag viII emellertid minnas, att min utredning gay till resultat,
att om man fortsatte att avsatta till amorteringsfonden eft.er 1926 ars
regler och om rusdrycksmedlen gavo sa och sa mycket, sa skulle man
kunna saga, att vid utgangen av den tid, for vilken 1926 ars forordning
gallde, ha.de man nagorlunda kommit upp till ett fondbelopp, ,som rackte
att tacka halen. Det fanns ett par hakar i denna utredning. Den ena val'
den, att jag raknade med alltfor fa hal, sa att det i sjalva verket skulle
behovas mycket mera pengar. Den andra, som verkat i motsatt riktnin.g,
val", att ja.g da raknade med en relativt hog forrantningsprocent, vilket
atminstone med nuvarande rantelage ar obehovligt.

Generaldirektor iStrid~berg talade ocksa om att vara kommuners upp
laning al" mycket osund, vilket ar ,alldeles riktigt i det stora. Nu be
finna sig ju emellertid ,staten och kommunerna i samma bat. Det ar
egentligen en smaksak, kan man saga, som har gjort, att man lagt en
uppgift pa kommunerna ochen annan pa staten. Eftersom emellertid
kommunernas upplaning ar sa osund,att man verkligen blir skramd,
nar man narmare ,sel' pa saken, sa ar detta ju ·en ytterligare anlednin.g
att se ·till, att staten hal" nagorlunda ordentlig tackning for sina investe
ringal'. Jag viII emellertid tiliagga, att generaldirektor Stridsberg kan
ske var ·en smula orattvis mot Stockholms stade Stockholm hal' i sjalva
verket icke stort storre upplaning, savitt man kan se av statistiken, an
vad som motsvarar rant.abla investeringar i dess affarsdrivande verk,
vilket ju dock kan bero pa att man hal' for hoga taxor.

Statsminister e.. G_ Ekman: Endast en kart replik. Jag viII forst saga
till prof.essor Heckscher, att jag kan icke for min del godkanna det exem
pel han valde, nar han likstallde jarnvagarna och landsvagarna. Betraf
fande jarnvagarna ar det ju sa, att om man haIler dem uppe i viss niva
och betalar driften och haIler materieleri. ungefar i samma yarde, kan
man rakenskapsmassigt konstatera en uppkommen vinst eller forlust. I
fraga om landsvagarna ar det ater sa, att vi - genom automobilskatten
- rakna med for varje ar att erhallaen viss inkomst. Vad utgifterna
skola bli kan daremot ingen manniska pa forhand rakna ute Det beror
pa i vilken man behovet av battre vagal" gor sig gallande, och det beror
ocksa pa i vilken man de olika lokala enheterna kanna sig ha mojlig
heter att lamna ytterligare bidrag for den del av vagvasendets forbatt
ring, som kommer pa deras lotte Enligt mitt .gatt att se kan man i fraga
om landsvagsdriften icke ,som betraffande jarnvagarna tala om att det
ar tillrackligt att nettobeha.llningen ingar i budgeten, ty i sjiilva verket
ar det onskvart, att bruttoinkomsterna anvandas i hela sin ornfattn,in:g
for att fa battre vagar och for .att i vissa fall fa minskade skattebordor.
Det forefaller mig, som om den argumentationen skulle halla.

Professor Heckscher paminde om att vi har i landet hade vid ett till
fiille beslutat en ny rusdrycksskatt lagd lltanfor rusdrycksmedelsfonden.
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J a, ar det nagot, .som battre visaI", hur ga1'na ·man tillgriper just denna
vara .som skatteobjekt1 Om staten infor en sadan skatt, hal'· staten
emellertid i detta fall som i andra ieke blott intresse av att fa in skatten
i beraknad utstraekning utan att om mojligt fa in alIt hogre belopp.
Och det utgor betraffande rusdryeksmedlen en fara, som fo.r vissa av
oss hal' en avgorande betydelse. For professor Heekseher ha.r det tyd
ligen ingen betydelse. Det ar just dar, som skillnaden gar mellan oss.

Professor Heckseher sade vidare, att omamorteringsfonden ar for
liten, skola vi konst-atera detta oeh tillfora den det behovliga beloppet.
Nu ar det val sa, att de fIesta manniskor, .som ha sympatiserat med att
rusdryeksmedel skola inga direkt i skattebudgeten, i regel ha hoppats
att darigenom fa lagre direkta skatter. Om man skulle forfara pa det
satt, som professor Heekseher anvisar, att man gar igeriom kapitalplace
ringarna over hela linjen oeh faststaller i vad man medel behova an
vandas for erforderliga amorteringar, for att i fortsattningen undga
upptagandet av nya Ian och for att taeka de i budgeten osynliga £01'
luster, som vi gora, sa .skulle vi sakerligen komma fram till ett resultat,
som for de narmaste aren skulle stalla vasentIigt storre krav pa skatte
dragarna an vad som sker genom att rusdryeksmedlen reserveras for ett
behov, om vilket man, som redan blivit papekat, v,et, att det a1' storre oeh
ieke mindre an dessa avsattningar. Hal' foreligger pa manga hall, 80m
sikta pa dessa I"usdr~Teksmedel,en onskan att genom att ta dessa medel
dir,ekt i ansprak fa lagre skatter. Gar man professor Heeksehers vag,
kan jag ieke .se annat an att det skulle resultera i att vi fa va1'a sk'atter

. vasentligt forhojda.

Bankdirektor 0, No,rbeck: Nar professor Heckseher vid diskussionens
borjan opponeradeemot principen att disponera vissa inkomstkallor for
vissa bestamda utgiftsandamal, sa valde hans exeelle~s herr statsmini
stern till forsvar det myeket taeksamma exemplet med bilskattemedlen;
oeh betraffande dem hade professor Heekscher .eg'entligen ieke ·nagon in
vandning att gora. Jag undrar emellertid, om ieke just dessa medel
kunna i sin man utgora en illustration till faran av att· vissa inkomster
bindas vid vissa utgiftsandamaI. Alldeles bortsett nu fran de formella
budgettekniska sporsmalen sa medfor systemet vissa faror ur praktisk
synpunkt - oeh det ar ju dock den viktigaste sidan av saken.

Det ar naturligtvis alldeles riktigt, ·att om vi ieke hade helt till vagar
na avsatt dessa bilskattemedel, sa .Iarer icke vagvasendet unde.r de
gangna tio aren ha fatt tillnarmelsevis. vad som varit behovligt - men
detta utgor egentligen endast ett erkann:ande ,av statsorganens ofor
maga att ratt bedoma behoven.Det ar .naturligtvis ocksa sa, att avell
for denrrarvarande tiden dessa medel troligen a1"O behovliga for de
andamal, for vilka de avsetts. M~n fragan ar ju, om det oeksa kommer
att bli ,sa i framtiden·. Redan nu ha vi sett, hurusom man pa grund av
medlens riklighet ansett .sig kunna ar efter ar taga en alIt storre och
storre del av dem for att generellt minska de lokala skatteobjektens
bidrag till underhdllet av vagarna. Den kart, handa,. att detta varit be-

. rattigat; men det ligger ocksa en bestamd fara dari satillvida, som man
minskar de lokala organens intre'Sse av sparsamhet. Vidare ha vi sakert
litet val' under farder pa landsvagarna ,sett iitskilliga exempel pa att

3 - Nationalek. For. F01·h. 1931.
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man anvant dessa medel for nybyggnader oeh ombyggnader av vagal'
pa satt, som ieke varit av behovet pakallat. Det lider nog illtet tvivel,
att just. detta satt att disponera eu viss inkomstkalla for vissa utgifter,
latt bortkopplar den verkliga behovsprovningen oeh medfor, att man
glider in i det i bade statlig och kommunalforvaltning tyvarr icke ovan
liga b.etraktelsesattet, att man till forfogande hal' ett visst bestamt be
lopp, som partout skall forbrukas.

Professor E_ Heckscher: Den sista fragan, som bankdirektor Norbeck
berorde, intresserar mig .alldeles sarskilt. Jag hal' icke 'aIls velat saga,
att det nuvarande systemet fungerar bra. Det hal' jag egentligen ingen
mojlighet att kunna bedoma. Vad jag hal' velat saga aI', att det hal' gal
leI' ett visst slag av efterfragan pa nagot, som kostar pengar att astad
komma. Biltrafiken bereder det allmanna kostnader deis for nya vagal'
oeh dels for underhall av gamla vagal'. Om man da sager, att biltrafi
ken! skall betala ·dessa kostn·ader, sa innebar detta endast .en prisbild
ning pa anvandningen av vagarna och ar principiellt parallel1t med den
prisbildning, som ager rum pa andra 'OmrAden. Jag hal' naturligtvis i
mitt reso,n'emang nagot forenklat problemet, men principen ar kIaI'. Sa
tillvida ar darfor landsvagstrafiken parallell med. jarnvagstrafiken,
d. v. B.' man betalar vad det kostal', man betalar den uppoffring man val
laI' den organisation, val'S tjanster man tar i ansprak. Det, menar jag,
ar den riktiga tankegang, som ligger under bilbeskattnillgen beh .den
speciella behandlingen ·av dessa !skatteinkomster.

Daremot kan jag icke medge, .att bilskatten ar parallell med fyr- oeh
bakmedlen, ty det behovs inte flera fyrar, da ,sjotrafiken blir .storre;
faI'tygen islita ei pa fyrarna. Biltrafiken daremot sliter pa vagarna.

Jag kommer harefter tillbaka till min huvudanmarkning, namligen
anvan.dningen av just rusdrycksmedle:n for statsskulde'ns amortering.
Min standpunkt ar i detta fall ieke aIls paverkad av huru beskattningen
i ovrigt skulle komma att stBwlla sig. Jag onskar n,aturligtvis fa Higre
skatt:er - ·det gora vi alIa - men det foranleder ieke mitt standpunkts
tagande i denna fraga. Vad ar det, :Born skall vara normerande :(01' hur
mycket som skall .avsattas for ·amortering~ Jo, det ar hur mycket 80m
behovs for ·amorterin.g oeh ieke hur myeket som kommer in i rusdryeks
medel. Nu sade direktor LybeI'g, att det v·ar likgiltigt varifran pengarna
kommo, ty de behovdes i alIa fall. Be-slutet fattades emellertid for fern
ar sedan och 'skulle darefter galla fyra ar framat i tiden, men det var
just detta :som val' felet med resonemanget, att man utgick fran stall
ni.ngen f ett visst ogonblick oeh seda.n band ihop tva foreteelser for
framtiden, 'som icke ha min-sta ,sammanhang med varandra.

Det ar en annan fraga hur mycket som behove;r avsattas, oeh i det av
seendet kan jag ieke framfora nagon mening pa rak arm. I det fallet
ha experterna tydligen varit av olika mening, och jag kan icke ansluta
mig till nagon av dem pa detta stadium. Man maste resonera sig igen.o.m,
hur mycket pengar, som behovs for anl0rteringar, och handla darefter.
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Aftonens overlaggningsamne

Inmalningen och var spannmalspolitik

inleddes med nedanstaende foredtag av stadsm.aklare Axel V. Jonsson.

N,ation.alekonomiska forenin.gen har up,pidragit At mig att yttr1a
n,Agr,a inle!dande ord om de ,aktu.ella problem,en inom den s:venska
spannmalshandeln. J,ag forutsatter, att styrels.en hanvant sig till
mig narmast av intress;e ,att hor;a u.ppfattning'en hOB en person, som
har sin verksamhet forlagd till de.nna gren ,av naringslivet. Jag skall
ocksa i korthet soka fr:amfor,a n·agra s-ynpunkter pA inmalning&
tvAng-et och minimiprisen och n,agot vidro'ra utforselbevise1n och de
statliga atgar,deirna for sp'annmalslagrin,g, kort sagt, de fragor som
ligga i spannmAls,diskussione.ns eentrum.

8,om bekant alagger inmalningstvAnget kvarnarna att· anvanda
svensk spannmAl i sMan utstrackning att den malduglig,a skorden.
forbrukas under Aret 80m bro,ds00.. En sMan Atgar,d ar giv-etvis for
en.ad med en uppoffrin·g av viss'a intress.en .och hansyn. SAlunda fA
kv,arnarna' vildkann,as en del extra kostnad-er och stalIas under stats
kontroll. Bagarna ku,nna ju icke helleT vara sardeles belatna med -en
anordning, 80m berovar dem ett mjol av onskvard jaskraft.. Det ar
n,at.urligt, om de1r.as efterfrAg·an s;val1er vid lAg inmalning, krymper
vid hog, ett forhAllande 80m mAste stora kontinuiteten i kV'arndrifte-n.

. For konsumente'rna foreligger ris'ken av oja.mn.a mjolkvaliteter
som foljid av v,ariationerna i inmalningsprocenten, aven om hushallen
hit-tills haft foga .anledning till befog,ade klagomal ,betraff,and-e mjol
v.arornas kvalitet. Diiremot kan inmalningen knappast undga att
-paverka priset A den svens;k,a .spannmalen genom .att steg.ra efter-

4 - N ationalek. F6r. F6rh. 1981
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frag.an darpa. En sadan prisvinst utjamn.as icke heller genom en
motsvarande okning av produktion-en, eftersom inmalningsprocenten
ar avsedd .att ho.j.as i sa.mma gr.ad som produktionen stiger inom
ramen for landets forb·rukning.

Svarigheterna ligga vasentligen i faststallan!det av den ril\:tig.a
inmalnillgs.procenten, sarskilt vid overgangen fran gammalt till nytt
}{onsumtionsar, da man Bitt kan ta.ga miste om den inh-effiska brod
sii:destillgangen:s sto:clek ochanvan,dbarhet for brooan:damal. I hostas
beredde ov-ergangstiden ing.a egentlig.a s.varigheter, beroende pa att
fjolarets 80liga somm·ar gay oss en i allmanhet torr och valrnatad
sp;annmal, samtidigt 80m kvarn.arna lago inne moo ratt stora lager
av gamma.l vara. Men man kan latt forestalla sig, vilka svarigheter
en farhallandevis hog inm.aIning skall valla, om skor1den bargas
fuktig.

Vidare befriar inmalningen kv,arnarna fran den utlandska mjol
k·onkurren's-en. For import ,av mjol ar som bekant stadg.at ett inbland
Ilingstvang, sam forpliktar irnportoren .att blanlda den framman,de
varan ~ed svenskt mjol i samma myckenhet 80m svensk sp,annmAl
ingar i formalningen. Ett salda.nt inblan'dningstvang verkar givetvis
som importforbud, och sadan.a sky,ddsgarantier bruka sallan vara
nyttiga for effektiviteten has en industrL Icke h,eller kan ,det ·aIls-es
.lampligt,att enskillda foreta,g beredas en sa att sag,a halvofficiell
stallning i naringslivet g"8'nom att forvandlas till organ for stats
viljan. D:essutom kan man ej allideles bortse fran mojligheten' ·av en
prissattning av mjolet meld hansyn till franvaron ,aY frammlande
konkurrHns, aven om de kooperativa kvarnarna har biltda ett skyd,d~

Den avgoran,de invandningen mot inmalningen, 's-aldan iden· utfor
mats, ar emellertid .att .soka i ,dess aterverkningar framfor alIt pa
produl{tionen ,av vete. Det ar vissetrligen svart att styrka, i vilken
'gr,ad inmalning:en stimulerar odlingen, men spannmalskrisen ar j.u
vasentligen en avsattningskris, och en trygg.a,davsattning utgor Ida
ickeallen,ast ett s'tod for odlingen utanen sporre- :att framja ,den; i
synnerhet sam 'avsattningen av ·annan spannmal samti,digt ar svar.

Savitt jag forstar, lig.ger felet meld ,den nuvar,and·e inmalningen
·dari, ,att ,den .garanterar en ,avsattning ,ay all malduglig bro,dsa'd intilI
gransHn for vart behove Stiger ·odlingen tilllOO %, nodg.as vi avsta
fran .allt kv.alitetsve,te. Viktigare ar Hmel1erti,d fragan, huren sAdan
sjalvforsorjning vetrkar ur synpunkten .av en lona,nlde brods·ades
odling.

Upparb'eta vi en veteareal, som vid normalskordar tacker h,ela vart
behov, maste en rik skortd medfora ett overskott, 80m ej kan placer.as
80m braidsad. D'etta overs.kott mas.te antingen utfodr.as ;eller expor-
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teras. Utfodras det, sjunker p·ri,set har hemma n,ed till unge-far s.am
rna nivA som foders-aden. ExporteT:a vi overskottet, kunna vi som
pekant ieke utnyttj'a utforselbeviset. Detta likvideras ju genom tull
inkomsterna pa brodsa!d, och upphor ,d.enna import, saknas medel till
fin.ansiering av utforselbeviset. En export av overs:kottet foruts.atter
darfor, ,att ,det inhemska vetepriset sjunker 1 it 2 kr. un,der priset pia
det tullfria danska vetet. Harav framgar att en overs·kottsproduktion .
innebar den storsta fa.r!an for jordbrukarn,a sjalva. Basta vagen att
go,ra -ett spannmalsskydd varldelos1t ar oeksa :att satta det tillrackligt
hogt. Spann.malsproduktionen mar moo andra ord bast av mattligt
skyd:d.

V.a;d reg:ering oeh riks,dag amna ,gor;a, i hantdel-s-e en overs.kotts
produktion .av vete sanker hella den sven,ska b·rodsa,desskorden till
foderpris ar svart .att forsta. All sp'annmalBhistoria vittn,ar emeller
tid om ,att hoga priser for:anle1da jordbrukarn:a att hilda opinion for
att fastlasa Idessa pris-er, sorn latt kapitaliseras i jOf,dvaridet, och ,att
laga spa·nnma.lspriser motivera krav pit statsatgar1der. Yang,a frukta
oeksa,attom stat.en g'enom sin pris~politikeller all,dr:a atgar:der tr,ass
lar till jOTtdbrukets p,roduktions.forhallan,de.n ,av broidsaid, sA h·amna
vi forr elle'r SHna.re i statsmonopolet. Det ar int.e min ,avsikt .att ga
in pa denn.a fraga. Ja.g .viII en,d1ast pape,ka, ,att aven ett statsmonopol
ej rimlig,e,n Iran Alagg.aiSatt kop'a melr spannmal an 80m at-gar till fO'f
malningell. Statens inkopsiSkyldighet maste givetvis kombin:er:as med
fixeringHn ,av den kvantit-et., sorn spannmalsmonopolet skall inkop,a.
Man fra.gar sig da: vilka jor,d.hruk~re skola aga ratt ,att produeera
denna spannmal oeh hur mycket skall var oeh en av ,dessa fA pro
ducer,a, sa att ,den fix;erad:e kvantiteten ej overskrid.es·~ Och hur skall
d·etta overhuvud or:dn.as i en produktion, vars avkaiStning beTor pa
vaider och vin'd ~

Ka.n man da inte n-eutr,alise['a de pro'duktionsstegrande verkning
arna ·av inmalningen~ Jo, genom :att bHgransa inmalni,ngsp·rocenten.
Fixerar man en bestaende, genomsnittlig inm'alning .av, lat oss sag,a,
60 it 65 % for vetet, sa tror jag, att ·en ganska betrygg,ande garanti
yore vunn-eon mot en forc.e-ring ,av veteskordarn.a. Vid rika skordar
av passan,de kvalitet ag:de ju kv:arn.arna frihet 'att hoja inmalningen.
Vild s,v.aga skorldarelleT skorldar ·av lag kvalit.et kun,de regering;·en
me,dgiv.as ratt at.t sanka eller upphav,a inmalningen, i iden man en
sad:an atgartd betinga1des ,av hansynen till mjolkv.aliteten eller knapp
heten pa malbar vara. Vis,ad'e .pr·oduktionen dareinot ,en t-en!dens .att
overstiga lden faststalida inmalningsprocenten, maste marknadspri.set
paverl{as tdarav och produktionen hammas. Forutsiitt.ningen har-for
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ar likval, :a.tt prig·en aro fria, samtidigt som inbI'andningstvAnget a
mjol Himnas orubbat under IopaIlJde kons.umtionsar.

Visserligen kunna jordbrukarna inviinda, att ett sMant forsiag
enidas,t sa att saga leg.aIiserar de bestaende forhaII'andena. Harvid
kan erinras om den av·en .av framstaende jordbruk.are forfaktade
meningen, att var veteproduktion icke bor overstig,a sin nuv.arande
omfattning eller Ide cirka 70 % a·v kon.sumtionen, s:om jordbruks
utredningen k·onst'aterat. V:ad som emellerti,d vunnes genom ett be
gransat inmalningstvang, vor.e en vias stabilitet i inmalnings:forhal
lan,dena och ett storre matt av frihet for indus.trin vild :avvagningen
avo i,nmalningen under olika arstide,r, pa samma gang som det upp
stallda syftet forverkligades, namligen att tryg·gaav,sattningen av
en inllemsk skor,d .av on,s,kvard storlek, utan att produktionen vaxer
ut-over denlla grans·.

J:ag erkanner, att denna .anordning bevarlar atskillig.a av de olagen
heter jag nyss papek!at. Det kan emellertid ifrag.asattas, om vi i nu
varan,de komplicera,d·e Hige over huvu,d .l{unna· pavisa en. atgar,d till
spannmalsmarknadens sanering eller till s,kap.ande av ett visst matt
av produktiolnstrygghet for lant.brukarn:a utan latt dess.a atgarder bli
mer eller miIlJdre b'emang,da meid olag·e,nheter.

Redan harav framgar,att en begransa;d inmalnin'g ar en gan.ska
ofarlig foreteels:e. Vida .allv.arligtare aro darernot atgaI'lderna att upp
hava prisbil,dningen. Som bek'ant faststall1de regeringen pa efter
sommaren i fj-ol ·en prisskala med successivt stigan,de priser. Efter
inforan,detav Idessa minimipriser forts-atte emellertid prisfallet utom
lands och darigenom uppstod en alIt starkare p·risskilln.ad mellan
'svensk och utland.sk v.ara. I :allmanhet har det sv-enska vetepriset
legat 8 kr. over p,ris.et pa La Platavete fritt infort och fortullat i
svel~sk hamn, oaktat detta La Platavete anses 5 it 10 % vardefullare
an det ,svenska. Reg·eringens prisaktion beraknas ocksa komma .att
kosta konsumenterna 25 it 30' milloner kr. Det svenska spannmals-
.skyddet har meld .andra orld 'al,drig rest sig Ba skyhogt som untder den
s. k. lagprotektionismen. Att pa en sa osaker markna,d som span:n
malsmark,naden faststalla prisen for ett helt itr framat maste ocksa
betraktas som en s-pekulation Jav imponeranide matt. Det ar natur
ligtvis ing·en Bom missunnar jordbruk'aren denn·a inkomst pa spann
malsodlingen, men fragan maste ju bedomas enligt praktiskt-ekono
miska synpunkte-r, icke minst darfor att tdessa i langden gagna av-en
odlaren bast.

I minimiprisens natur ligger, .att de bli overpriser. Att overbet,aI
ningen medfor en extr,a belastning ,av den enskildes hushallsbudget
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ar uppenbart. Likasa att vi darme,d sanka vara med smala margi
naler arbetande exportindustriers konkurrenskraft g-entemot lan:der,
Bom bas-aria sin lonest,andard pa lagre mjol- och brodP·riser.

For att be,doma. minimiprisens verkning.ar fa vi. beakta, att kvar
narn'a, med vilka overenskommelsen om prissk.alan traffades, s.akna
tillrackliga kapitaltillga·ngar och magasinsutrymmen for upphand
ling och lagring fay all den sp:annmal, som fores i markna'd'en sarskilt
under sasongens tidig,are del. En kvarn anses sta 'eller f.alla med det .
satt, pavilket spannmalsinkopen skotas, och da ar det naturligt, att
kvarnarna ej aro sa angelagna att belasta driften moo for. stor lag
ringsrisk. Foljaktlig'en uppkop·e'S den storre delen av s-kordeovers,kot
tet av spannmalsh,andlare och lantmannaforetag. Kv.arnarnas lag
ringsmojlighet ,ansIas till 100.000 ton, men enligt den nyligen verk
stal1da inventeringen belop,a sig s-piannmalshandl!arnas verkliga laget
av brodsad vid denn.a framS'kridna tidpunkt till nara 60.000 ton. Det
ar g,allSika vagslamt ;att vid en off'entlig reglelring av sp:annmalsupp
handlingen avklipp'a denna viktiga lank i up,pikoPslsystemet. A anJdr~

sidan ar det svart ,att i -ett kv,arnavtal inrymm,a en fortjanstmarginal
for spannmalsuppkoparen, avsHdd att tacka h,ans kostnader. Over
huvud fa vi icke betrakta spannmalshandlarna som ep. enh·etlig kar.
Tvartom, ,denna kar ;arbetar unlder divergerande villkor och moo
skiftande uppgift-er 'och kan ej stoppas. i en hatt. Enda sattet att und
vika komplikationer vid uppkopens bedrivande ar att bevara pris
bildningen, forutsatt att staten icke sjalv som under kristiden over
tar och betalar varan.

De i forhalland·e till annan sp,annmal hogla minimiprisen jamte
fjolarets goda skord samver-kade till snab·ba sp,an,nma18forsaljningar
med atfolj'ande stockning,ar. Att en stag1nerad ,avsattning i forenin·g
me~d stor,a utbud skap1ar prisfall trots tillViaron ,av s. k. officiella priser
kan ingen forhind~ra. Satter staten maximip'riser utan att dis-ponera
v,ar:an, forsvinne1r d,en so'm bekant ill markn:a;den. Satte,r staten
minimipriser utan latt so,rja for tillv,aron av tillracklig kopkraft, till
snores avS'attningsmodlighete!n. Flit de avtalsb,undn.a kvarnarna icke
folja m-ed i prisfallet, upp-star bytes·h,anldel i 'ell betydande utstrack
ning. Sp,annmal kopes i kompensatio,n m,ot forsaljning av mjol, kli,
kraftfoder eller. gOidningsamnen.

Kltandrar man denn,a utveckling med 1n.effektiva minimipriser och
tvangs,kop, 8;a ar felet .att soka i ,den genom statsatgardern.a ast3Jd
komna be;grans-ningenav prisbildningen-s mojlighet att verk:a inom
hela markhadsomradet, d. v. s. att reglera utbuldenefter behovet.
Vem skap·ar m'arkn,adsla'get~ Vilket \annat med'el an priset mater
s-tyrkan i Ide olika jordbrukarnas forsalj,ningsbehov~ Prisbildningen
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ar oljan i det ekonomiska maskineriet. T·ar man bort ,den, gnisslar
det.Ock'sa intyg.as fran ,alIa 11all, ,att sp.annmalsmarkna'den. aldrig
uppvis'at sa;dana svarigheter som denna saso·ng.

Hartill kommer .att spannmalsha.ndlare'n maste rakn·a med en r.a~d

eljest icke forekommande osakerhetsffioment. H.an vetej, nar han i
sin tur far ,avyttr,a.sin.a p·artier. R,an kan foljaktligen icke berakna
den slutliga lagringskostnaden, i den man d-en overstiger pris'8·kalans
stegring. Han vet icke heller vilke:n fraktkostnaid, :B·om kommer ·att
drabb!a varan. J,a, han vet ej ens, am ha·n oVHrhuvuid blir av med dell
un,der minimiprisens giltigh,ets.tild~ Och det ar en elementar sanning,
att v·aruforvarvets riskfyll!da karal{tar bestammer vin,st.marginalens
storlek. KopmannHns upp'gift ar :att vara riskbiirare, och h.an maste
sjalv vardesatt.a ris'ken, efters·om ing·en annan l{lader skott for Iden.
" Att minimipriS'en medfort betydande oratt.visor, godtyckligheter,
godvansgynnande, kort slagt skapat en tamllgen o~en marknads
atmosfar behover icke pape,kas. Ostgot.abygidens Tidning .av de-n 21
januari framhAller i ett inlagg till forsv.ar for Ide politis.ka spann
mals'kopell i Skane, att en kv.arn., sam kopte en del sp:annmal direkt
fran lantbrukarna, stipulerade, »Iatt inkopen sk·eidd·e varje man,dag
morg·on och ,den 80m kom forst hade .givHtvis Ide sto,rsta utsikterna.
Folj,den blev att en del jordbrukare pa grun,d :av fattig,dom och stort
·behov.av pen,gar infunno sig red'an pa son,dagskvallen for att sta i ko
till man,dag morgon. Den for inkop bestamda kVlantiteten rackte
emellerti:d v'anligen inte till for halften ·av d·e vantande lantmannen
och Ide ovriga fingo atervan,da med ofor,ratt.a:t are-nde.»

Den ny;ssnamnda, politLska spannmaJsaktionen ag,de ocksa for
tjanste1natt stalla forhall:andena inom spannmalsmarkn3Jden i blixt
belysning. Var och en 'maste ju se, att marknaden ar 'demoraliserad,
nar en p·artiorganisation borjar :att blan'da :sig i de direkta upp'kopen.

De svaraste pafrestnin.garna torde dr.abbat minimipriset a rag. De
fria kv:arnarna ha kopt sin rag till Higre pris an Ide avtal.sbundn,a och
folja.ktligen kunnat salja ragmjol billigare an dessa med den pafoljd,
att av.t.alskv:arnarna d.elvis slagits ut fran ,denna han,del. E'n god
exemplifiering har.av erbjuder den omstandigheten, att statsinratt
ningar enligt uppgift verkstallt inkop ·av ragmjol till lagre pris,' an
det av regeringen overenskomna priset pa rag.

I saldana provinser, 80m odla rag, bI. .a. till utfodring, hlar dispro
portion,en mellan minimipriset a rag och kraftfoderpri.se.n foranlett
jordbruk'arna att salj.a hela sin ragtillgang, varige'nom utbuden
overstigit det eljest sannolika mattet.

De 8tora kvarna.rn,a ar:o som bekant belagna vid kustern.a. I· stor
utstrackning ha Ide kunnat inkopa sitt behov fran narliggan:de trak-
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ter med :det resultatet, att joridbrukarna ute i provill,g,erna, sarskilt
saldana ut.an egen kvarnin!dustri, ansett sig miss,gynn,ade, heIst sorn
exportmojligheten bortfallit. De lla uppstallt tamligen ogenomfor
bara for-slag om spannmalS'leverans'ern,as upp'delning pa olika pro-:
vinser i syfte .att skipa rattvisa at producenterna. Da priset ar fritt,
regler!a saldana s.aker· sig sjalv.a.

Den naturliga priss1killnruden mella.n ett ob.etydligt parti ochett
stort, enhetligt parti h,ar t.ack yare minimipris1en ick'e kunllat upp
ratthallas. Ej h.eller h,ar .Iden offentliga prissattningen kun'nat undga
att i vis'S man brin.g.a hanideln ur sina n,aturliga b'anor, ·en utv·eckling
sonl knappalst ar onskvard med han8Yll till reglerin·gens provisoriska
l{araktar.

Stort intresse agnas for narv.aran'de spors,malet om vilka atgar,de,r,
\Born till aventyrs komma ,att viidtagas, Idarest -ett overskott :av spa~nn

mal uppstar vid konsumtionsarets utgang. ,Sarskilt a rag ,anses
dett.a bli fallet. Frag,an ar om d:essa jor1dbrukare komma att berovas
prispremien, vilket i sa fall skulle drabb.a Ide sma och kapitalsv:a
gaste blan1d dem, namligen ragodlarna. Vi,d,are kan fragas, hur man
amnar forfara med foretag med overslrot.tslager. D-e h'a kopt la.nt
brukarn.as sp,annmal ullder forlit·an till statens prisoverenskommels'e.

. D:e ha folj.t.,de uppm'anin.g,ar, s'om lamnat.s fran regeringshall, ,att icke
for~era forsal~ning.arn.a. Samtidigt an,ger forfattningen, .att re-gle~

ringens and.amal fir ,att sfikerstalla spannmalensanvandning 80m
bro'dsa'd un!d'Br ar,et. Skola dessa foret.ag avtackas for sin niedverkan
till dell statliga re-gleringens g-enomforande genom :att ruineras, mer
eller min,dre~ Bor inte st.ate.n ,anse sig skyl,dig att overtaga dessa
ov,erskott ell,er sv,ara for prisskilln'a'den ~ ,St,aten ka.n forlora i pre
stige, men har staten raid ,att ocks·a forlora i ara~

Att ,den statlig.a prisregleringen tillfort bro1dsa1desodlarna en ovan
tat .stor merbetalning har redan framhallits. Harav hlar emellertid
foljt en s,oll'd·ersp-rang:ning av pri,srelationenmellan jordbrukets olika
grodor. Bro;dsa'den ar,dyr, fodersa:den billig..Folj:aktligen uPPsltar en
spanning dem emellan, oeh resultatet darav kan :ej bli annat anatt
brodsa;desodlillgen utvi,dg,as. Darmed tas samra jor,d i ,ansp'rak for
veteproduktion med atfolj.ande ·osakrare skordar, senare mog.nad,
sv.agare motstandskraft mot vaxtsjuk'domar o. s. v., s,amti'digt 80m

faran av ·en overskottS!produktion av veta anyo ,aktualiseras.
Naturligtvis k,an man tvista om·rackviidden av en ·s,Adan f.ara. Jag

viII inte trotta med for mycket siffror om skordeokningar, hekt.ar
utbyten oeh ·arealtillvaxt. J,ag viII blott namn.a, att vetearealen
1921/25 utgjorde i ·genomsnitt 142.000 hekt.ar men for forega-en:de ar
261.000 hektar. Dien totala veteskorldell hade samtidigt okats fran
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288.000 ton till 584.000 ton och hektarskordarna a hostvete fran 21,7
till 23,1 d'ooiton och a varvete fran 13 till 18 deciton. Da man 'anmar
ker, att rago1dlingen samtidigt s!junkit, borobserveras., att ragodlingen
under de-nna tid minsk'ats me-d 100.000 ton, men veteodlingen okat
med nar.a, 300.000 ton. Veteodlinge'n ar moo andra ord' en popular
odlin·g av ov,anlig exp.ans,ivit.et. Det behovs e1ndas-t att ytterligare 2 %
av al\:erareale.n tas i bruk for vete-odling for att s,jalvforsorjningen
moo dess for odlarna ,allvarliga konsekve1nser s:kall var.a nadd. En
premierin,g av veteproduktion-en efter i ar tillamplade matt torde
ocksa medfora en full tacknin.g av behovet mycket s,nart.

Jordbrukets malsman aro ej ,heller omedvetn~ om faran av en allt
for stark forskjutning, .av arealen till vetets f.avo,r, och de betona
vikten lav .att prise-n mellan brod- ,och fodersaden aterknytas. Datta
bor ·enligt deras menin.g icke ske genom en reduktion av brodsades
prisen ut-an gHnom eln hojning av fodersadespris,en, fra.mfor alIt
h,avrepristet. Harvid bortselr man fran .att fordyringen av foder
spannmalen knapp.ast kan var·a agnad .att starka jordbrukets kon
kurren,s i frag.a om de animala produkterna, oaktat dessa represen
tera joridbrukets viktigas·te inkomstkalla.

Kan man da pa konstlade va·g·ar astadkomma en hojning ,aY t. ex.
havrapriset~ J.ag vagar pasta, att utsiktern.a dartill aro ~ycket sma.
Farg'ningen av havren liksom forslugen om havretull ,aller inbland
ningstvang vi,d tillverkni:ng av. havregryn ar narmastatt betrakta
som politiska g'est.er. Far·g.ningen utesluter inglalunda import, och
foderhavJ',en kan ersat.t.as av majs. E.tt inblandningstva'llg beror en
alltfor liten del, cirka 3,5 %, :av skorden for att kunna namnvart pa
verk.a priset.

V.ad forsIage,t om tull betraffar, forhaller det sig val sa, att effek
tiviteten hos en tull bHror pa hur stor del av beho:vet, som de'n egna
skorden tacker.' Ar denna tackning liten, blir tullen e,ffe·ktiv; ar den
stor, blir tullen ineff-ektiv. En illustr.ation hartill gays for icke sa
lange sedan .av vete,t. Da veteodlingen borja;de vaxa kr·aftigare under
efterkrigsaren, kunde vetetullen oj utnyttjas och darfor infordes ut
forselbevis-et. Nar m·an nu vet, att var h.avreproduktiOO1 tillgodoser
nara nog hela konsumtionen, maste ,anhangarna lav havretullen a;nses
skyldig.a att s-tyrk·a, enligtvilka grun,de!r en havretull kan berakn,as
fa .andra verkningar an ovriga spann.malstullar.

Dessutom 'beror h.avrepriset pit kr.aftfodermarknadens allmanna
lage. Man kan ej hoja p·ri-set pa en foderartikel ut-an att konsumtio-
nen Qverflytt.as till deandra. Darmed sjunker efterfragan pa den
skyddade ,artikeln och p·riset ate1r.stalles till sin forutvarande niva.

Vi nodgas foljaktligen overge forsoket att hoja foderspannmalen-s
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pris. K,an man dA behalla overprisen a bro:dsaden utan .att utsatt1a
odlarna for risk:en, att produktione-n forlorar kontakten med .kon
sumtionen~ Ar det inte att kopa da.gens prisHittnad mot morgo,n
dagens bekymmer~ Om man dare-mot slopar overprisen, atervanda
de svarigheter, 80m for!anle,dde deras tillkomst. State-ns ingripande
h,ar endas,t forskjutit krisen, icke avvecklat den. Staten tar ju sikte
pa krisens s.ymptom, icke dess orsaker. I den man state-us prisstod
emellert.id lockar jor1dbrukarna att nedlagga ,arbete o~h kapital pA'
en okning ·av odlingHn, blir staten den direkta orsaken till de for
luster, 80m uppsta, om den fardiga produkten genom prissto:dets upp
horan'de ej kan salj,as till Ide priser, som lago till grun:d for odlingens

. planering och kalkylering.
For loS'ningen ·av prisfragan synas tre vag.ar opp,na, dells..att sanka

minimiprisen, dels att hoja tullskyddet och dels att aterstalla de
g,amla forhAllandena. Ett fornya,nde av minimiprisen pA rag torde
knappast vara mojligt. Att da behalla dem enbart for vete och for
modligen i strid m-ed kv-arn,arn,as onsknin;gar forefaller osannolikt.
TullskYldd'e'ts hojning i ov,erenssta.mmeLse med de motioner, som'lagts
pa riks!dag·ens bord, forbiser n01dvandigheten av att aterknyta pris
sammanhanget mellan joridbrukets grOdor och leder darfor till en
felaktig arealanvand·ning.

V·ad tullskyddet angar, har en t!anke framkast.ats, 80m jag skall be
att fa aterge, namligen att hoj,a tullen till exempelvis 6 kr., pa vill
kor att denna tull sankes moo 50 ore pr ar und-eor Ide narmaste aren
ned till det nuvarand'e tullbelopp·et a kr. 3: 70. Genom en sadan suc
cessivt ,sjunkande tullforhojning hoppas man kunna undvika de
olagenheter, 'Som .elj·est Atfolja en hojning lav s,pan'nmAlstulIHn, nam
lig,en att man skap:ar ·en ekonomiskt icke motiv-erarl odling, aktuali
serar kravet pa hojda industr-itullar eller later' v·erknin·garn,a fram
trada i hogre egendoms- och ,arrendepris till skruda for efterfolj,ande
brukare. Inva·ndninge.n att en tull sailan eller aldrig borttages for
lor-ar har sitt var,de, eftersom t'ullforhojning.en automatiskt bortfaller
av Big s.jalv. Enligt denn'a uppfattning har minimipriset vis'at sig
var.a en alltfor riskabe:l form av skydd, samtidigt som en tull icke
pa samma Batt avkopplar den inhemska marknaden fran sitt n.atur
liga samband m,ed varldsmark,narlen. F,asta priser lagg,a alltid en
stel och do,d hantd over rnarImaden, vilket dar-ernot icke ar fallet med
en tulI. Vi'dare fr'amhAlles, 'att ett Aterforanlde ,av pris-en i p.aritet med
de nuvarande laga varlds-prisen plus det g,amla tullskyddet innebar
en fara for en sankning ·av vAr pro,duktionsstandard under den niva,
80m meld hausyn till den p,olitiska oron i vaTlden 'och ,andra skal kan
anses pakallad. Dessutom utgar forslaget fran ·antag.an1det, att sp.an,n-
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malskrisen ar tillfallig oeh att Idet darfor kan vara klokt att upp
skjuta ett definitivt ,avbojande .av ok.ade sky,dds·kr.av, till dess vi moo
storre sakerhet kunna overblieka utveeklingens gang.

I detta resonem.ang ligger llt.an tvivel en VilSS IrollS'ekvens, oeh jag
for min ,del skulIe trots min allmann,a frihandelsinstallning hellre
aeeep-tera en silJdan ordning an .ett fornyan,deav minimiprisen. Enligt
mitt satt att se yore det emellertid lyekligast ,att slapp.a markn,aden
fri pa basis av Ide forutvar:an,de vilIkoren. Bestiimman,de harfor ar
den synpunkten att om man ed kan ~stadkomma en nagorlunda lik
formig hojning av Ide olika sp.annmaIs·prisen, sa skall man ej gora
nagon hojning ,aIls. J or,dbruksauktoriteterna forklara, 'att spann
malsprisen representera kardin,aIsp'orsmAlet inom lantbruket, darfor .
att de .anfdra produkterna i langden folja sp.annmalsprisen. Att dA
hoja vissa span.nmalsvaror, ,an,dra ieke, forskjuter de,n stallning, som
de olika produktionsgren.arn.a inom jordb:ruket intaga till varandra,
me'dfor vinster for en Idel jordbrukure, forluster for. all~dra, oeh astad
kommer en v,aruframstaIlning, som icke ov,erensstammer med sam
hall;ets behov och darfor hotar att forr eller senare bringa jor;dbruket
idess helhet ofarid.

F,aran a·v .en sankning ·av produktionsstanidar;den bor tSes mot bak
grunden av ,den overrask·anide kr.a.ftilga konsumtionsminskning a
mjolv·aror, som enligt sa,mstammiga vittnesborld intraffat i vart land
un1der ,det nu lopande aret. D'en viktigaste ors·aken hartill ar saker
ligen ,att :soka i Ide laga prisell pa 'de animala produkte:rna. Det ar en
g.ammal e-rfarenhetatt laga kottpriser sanka konsumtionenav brod
sad oeh viee versa. Den billig·a sp.annmal, 'Born bildar underlaget. for
den a.nimala produkiion'en, faller pa sa sattden pr8'mier.ade brOd.
sa/den i ·ryggen.

lnnall vi ga in p·a fragan, huruvilda spannmalskrisen ar tillfallig
elIer 'ej, kan detvara skal iatt aignia nagra ord at utforselbeviset. Jag
forutsatter, .att 'd·e fIest.a .av mina tirade allorare aro motstan,dare till
utforselbevis-et. Ieke Idesto min'dre skall jag soka anlagga en smula
fOr.Sollligare synpunkter. Den komp.akta kritiken .av utforselbeviset
ar namligen imina ogon overdriven, och jag ar skylidig ,att motivera
ett sa,dant pastaen1de.

Da utforselbeviset infor1d'es, frukta,de m.an framst uppkomsten ,av
en exportodling ,av rag. Denna har vis-serligan icke intraff.a.t. O,d
lingen har i stallet sjunl{it i man av konsumtionens overgang till
vete. Men ieke desto mindre fick utforselbeviset en el1ligt min. me
ninig oriktig form, nar ,det mojliggo'r export av rag med hjalp. av
tulImedel, infIutna genom veteimport. Utforselbeviset bor galla vara
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mot "\T.ara. Exporterar ja.g rag, bor jag endast fa utnyttja tullmedlen
a ragimport. I ,detta avseen1de yore Idet onskvart, att utforselbeviset
juster-aides, aven om ,den praktis·ka bety,delsen darav ej ar sa st.or.
Den principiella betYidels-e.n ar sa tillvi,da storre, 'Sam utforselbeviset
ave.n a rag eJter en sadan justering icke med fog skulle kunna be
tecknas 80m en exportpremie.

Jag viII namligen pasta, .att ut.forselbeviset a vete ,ej ar nagon
exportpremie, foruts,att att vi .med exportpremie mena en av sta.ten .
gjord uppoffring i syfte 'att fra,mja exporten aven artikeI. Utforsel
beviset har ej till upp,gift att framja exporten, en,dastatt inom vissa
griinsereffektivisera tullsky,d,det. For exportpremien ar sjalva ex
porten mallet, for utforselbeviset en,dast ett mede!. Icke heller likvi
deras utforselbeviset genom ,direkta statsanslag el1er intakter fran
an,dra t.ullar. Genom utforselbevis,et skapas ett tomrum i den inhem
ska tillgangen. D'etta tomrum fylles genom en motsovar.aude import,
och foljaktligen fore-ligger ingen uppoffring av st.at-smedel. Till ytter
m.era visso fUllgerar utforselbeviset, som jag forut anty,dtde, en,dast
ull,der vis8a forutsatt.ning.ar och upphor att verka., sa snart ;dessa
forutsattning,ar sakn.as, sas-om vi'<;l sjalvfors,o:rjning eller uppkomsten
a"v ett p,roduktionsoverskott.

Da man 8ager, ,att utforselbeviset l{ostat 10 1
/ 2 millioner sedan 1926,

sa ar ,detta en kostna1d, .som hanfo'r .gig till tullen. Den drabb,ar natur
ligtvis konsumenten, men det gor.a ,alia tullar. Man kan ej utan
vi:dare pasta, ,att riks,dagen infort sp'annmalstullarn:a i t.anke, att de
inge.nting skulle kost.a. Ar kostnaden for hog, fa vi ,dis\kutera en sank
l1ing av tullen, men denna diskussion ligger vid si,dan .av utforsel
bevisBt.

Invander man att utforsHlbevis,et bidragit till enoekonomisk ut
veckling av veteproduktionen genom att gora tullsky,ddetnagorlun,d·a
effektivt, sa ar ,det likalHdes en ,anmarknin·g mot tullens hoj·d, icke
mot utforselbeviset. Jag haralltid betraktat spannmAlstullen som
ett medel att komplettera Ide naturliga p'roduktionsforutsattningarn,a
i den ma,n s-a yore no,dvan,digt for 'att halla odlingen inom la/ndet
uppe vitd en viss: niva. Kan man 'na detta mal med en mindre tull, sa
foreligger i sa matto en .anle,dnin.g att re!ducera ,den. Darfo,r har jag
ocksa tidig·are framhallit oriktigheten i att ,s.atta samma tull pa rag
som vete, eftersom ragen ager n,aturlig.a produktioniSb.etin·gelser inom
vart lan,d i betydligt hogre gra,d an vetet. Dr ,desisa synpunkter har
det varit naturligt att saga, att spannmalsskYiddet overhuvud bor,d'e
sankas, i den man odlinge.n tillvaxer.

Jag erl{anne'r, att probleimet ,numer-a staller sig nagot annorlun:da,
sed·an m.an borj,at betrakta spannm}llstullen 80m en' avbetall1ing av
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industrins tullskuld till jordbruket. ForhAller det sig emellertid sa,
80m ma,nga nationalekonomer gora g~llande,att jordbruket ar en
betalande naring till tullbordan, salunda skulle vinna pa allman fri
handel, da kan man icke lagga sten pa borlda och begara att jord
bruket dessutom skall avsta fran sina utlandska vetekopare, i. den
man de inhemska forbrukarna sa'kna intresse eller formaga att absor
bera dess utb·ud annorlunda an medelst en prissankn.ing, som ur den
internation-ella marknad-ens synpunkt ar omotiverad. Jag forbi-gar
har fragan, i vilken grad det ar det spannmAlsproduktiva eller ani
mala jordbruket, som mest bidrar till likvideringen av industri
sky,ddet.

Betra.ff.ande det stOd, 80m ,den d,anska flaskodlingen erhallit, forbi
ser man i allmanhet .att exporten har gallt skadat v-eta, oanvandbart
80m brodsad. Att exporten sviillt under de sista aren har berott pa
vara ojamna bargnin,gar och ros,tsk·ador. DHn primara orsaken till
denna g,pecie,lla export ligger saledes ieke hos utforselbevis:et utan i
vaderleks:forhallandena. Alltn.og, denna expo,rt ar oHimplig. Att
ordna den saken borde vara s'a mycket lattare 80m utforselbevis,et
info,rdes till fo,rman for och aldrig Rvsetts att galla ·annan vara an
brodsiid. Savitt j"ag foristar bor utforselbevis'ets verkningskraft ut
tryckligt begransa8 till malduglig vara, marknadsgill som ma'nni
skofod.a. En sadan modifikation yore agnad att avliigsna huvud
argumentet mot utforselbeviset, heIst 80m har verkligen foreligger
en minskning av statsinkomsterna, eftersom utforselbeviset tillampas
a en fodervara.
" Vad de handelsp-olitiska invandningarna betraffar, far man val
satta i frag'a, om de,t ej yore HIl for den pr,aktiska poliiiken m=era nar-

. ligg.ande uppgift att s'oka Astadkomma enhetliga och likart.ade be
stammelser betraff.ande de olika landernas utformning av utforsel
bevise-t. Att up·p,hava utforselbeviset for bristernas skull ar ·att kast.a
ut barnet moo badv,attnet. Battre daatt .avlagsna bristerna och till
godogora sig utforselbevisets -fordelar. Utforselbevisets yarde ligger
namligen dari, att. d'et bryter den isolering av en mar~nad, som at
foljer tullregimen, internat~o,naliserar sp!annmalsmarknaden trots
tillvaron av tullar. Utforselbeviset ar in.galundaett -agrariskt knep
till spannmalsfordyring utan ett handelstekniskt 'hjalpmedel, avsett
att v-erka p'ris- oeh varuutjamn.ande inom ett storre m·a,rknad'Sonirade.
Att k.alla en sadan export dumping a·r narmast en strid om ord. Man
dumpar ett ov-erskott men icke garna ett underskott; exporten ar
forbunden ill·eld ett motsvarande kompensations'kop, v-arigenom for
saljning och inkop balansera varandra och pris-effekten pa varlds
markn.aden bliia plus minus noll. Skulle vi go-ra tankeexperimentet,
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att ett flertal europ,eis,ka stater enad,e sig om likartade bestammel
sar i fraga om tullar och utfo'rselbevis it t. ex. veta, innHbure de1tta,
praktiskt sett, en tullunion dem emellanbetraffand'e denna .artikel.

Den militara synpunkte'n pa utforselbe,viset ar mer,a obestridlig,
den namligen att var fors'v.arsbe,redskap reducer:as genom exporten
pit hostarna, eftersom importen inf.aller senare. Det brukar ocksa
framhallas,att Tys,kland skulle varit oformo·get att for·a varldskriget,
om Jdetta utbrutit pa varen, pit grund ,av kn·appheten pa spannmltl.
De militara tryggh,etss,ynpunkterna kunna emellerti,d tillgodoses
genom en upplaggning av reservforrad, vilkas kostn,ad inraknas i
militarbudgeten. D,ess'utom k'an det knappa'St vara riktigt .att itlagga
·en vis.s yrkeskAr, j detta f.all broidsatdei8odlarna, att sorja for en for
·sv.arsutgift, som bor galdas av ,alIa samfallt.
. Dareinot, raider intet tvivel om att ut.forselb,evisets upphavande
skulle berov.a tullskyddet dess 'effektivitet medavseende pit den storre
delen av skordeov-erskottet. Att deti-a i s;a fall skulle intraffa under
en period, Ida odlingen genomlever sin :mest. pafrestande depression i
modern tid, talar kn,appast till f.avor for atgardens lamplighet. Far,an
av en ineffektiv spannmalstull men en nagorlunda effe,ktiv mjoltull
far kans.ke dar-emot icke over1drivas, eftHf'SOm mjoltulle-n vild fri kon
kurrens ten1derar nedAt till foljd .av kvarnarnas stravan att utvi,dga
sin formalning.

J'ag ar overtygad om ,att en ineff-ektiv spannmalstull till folj id av
exportmojlighetens upphor:ande ganska snart skulle s:kanka vind i
seglen at sadana stravanden, 80m ·av:s-eatt valsigna vArt land med en
rad lagerhus, byggda framst pa statens bekostnaid, naturligtvis, och
med uppigift att utjamna pris:ror.elsen. Om en sa,dan kapitalanva,nd
ning vore ,att foredraga ar o·visst.

80m bek,ant anslog foregae,nde riks:dag bety,d.an,de belopp till upp
rattan'de ·av lagerhus jamte inkop av spann·mal, avsedd for sAdan
lagring. Lantbrukarna ha emellerti,d stallt sig sardeles betanksamma
till proje:ktet, och det forefaller, som om de tVHk·ade att offra en sty
v,er ·av egn.a medel for ett an,d;1mAI, pa vilket riksdagen utan krus
beviljar millioner. Anmarkningsvart ar ocksa att varken jordbruks
utrednin.gen, proposition'en vid forra riksdagen el1er sarskilda ut
skottets beta·nkande meld ·ett ,ord ,eller en siffra styrk.e,r lagring·ens
rantabilitet under nn foreliggand-e forhallanden, e:htiru m·an tycke,r,
:att sannolikh·eten av en lonande lagring bor!de vnra .grun!dforutsatt
ningen for tillkomsten av lag;erhus.

FrAgans karnp,unktar .naturligtvis denna: kan j.ordbrukaren genom
lagerhns uppna formanlig·are priser' Diet vet inge,n, sa tillvida 80m
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vi ej agt nagra lagerhus i egenskap ,avaktiva uppkopsorgan. D'et
enda vi kunna go,ra ar ,att undersoka va:d jor:dbrukarna med han8yn
till dell faktiska· prisutvecl{lingen skulle vunnit under de sen·aste
aren, darest Ide forfogat over lageThus och anvant dem. Det ar en
enkel sak ,att rakna ut med-elprisen under hostarna, dartill lagga
kostnaden for sex malladers lagring och sa fixera medelprisen under
efterfoljande var.ar. En sadan unders-okning, verkstalld pa basis av
jordbruksutrodningens p.rismaterial, ger vid handen, :att lagringen
s-kulle medfort en forlust for 1926-27 av kr. 1: 10 pr 100 kg., for
1927-28 kr. 0: 87 oeh fOT 1928~29 kr. 2:: 27. Ha,de jordbrulrsutred-'
ning·ens prisstatistik omfattat ave:n sasongen 1929/30, skulIe ,det visat
sig att forlusten overtraffat d.e tidigare aren. Hartill kornmeTatt till
varon av lagerhus un1der idessa ar skulle inneb'urit en stegring av
dessa forlust'er, eftersom lagerhusens veTkS'amh,et s.kulle medfort en
minskning av utbuden pia hostarna med atfolj.ande forstarkning av
prisen, under ,det ,att okningen 'av utbuden pit vararna skulle for
svagat pri8en, sa 'ait p·riss-valget mellan host och var vidg:ats. D-en
ende, 80m under saldana forhallanden vunnit pa lagringHn, h,ade v.arit
den jor,dbrukare 80m - underlatit att lagra.

N'at.urligtvis maste vi ga ut ifran att ett s.pannmals,kop,ande Iager
hus vidkan'nes i det stora hela samma kos-tn·ad,er .Born de enskilda eller
lantm.annakooperativa .spannmalsaffarerna. Man kan ej forutsatta,
att la.gerhusens forestandare sl{ola v:ara skickligaxe kopman eller ut
fora sin fo·rme,dlingsupgift namnvart billigare an ,an,dra foretag. I
praktiken torlde val ID:otsatse,n snarare bli fallet..

Dessutom maste lagringen bet'ecknas 80m en speku.1ation,ett hopp
om gynnsammare priser. ViII den enskilde lantbrukaren spekulera
med sina produkt:er, sa rna det vara h·ans ensak, men ingen kan vara
blin1d for be,tankligheten i .att stiaten medveTkar i en strav·an att gora
lantmannen till kollektiva spekulanter pa spannmalsmarkn-aden.
Sjalva lagringen bil'dar dessutom ett hin'der for priss-tegringen. Det
ar val ingenting, 8'om i sa ho'g grad forstor utsikten till en pris-for
battring som koparn,as viss.he,t om salja~rnas stora lager.

Visserligen kan ,det for 'den, som. icke ar narmare informeraid i
8pannmalshandeln8 betingelser, lata bHstickande att hora ,det stan
diga talet om spannmalsh,an'delns brist p·a ·organisation, fo'r,delen av
en organiserad fors.aljning o. .8. v. Men.ar man ,darm'eid iatt produ
centerna :skola .s:ammansluta sig i speeiella fors-iiljningsforeningar i
syfte att behar.ska utb·ud.et, mata konsumtionen i man ·av lopande
bell'ov, Isom det heter, d. v. s. r:ansoneria efterfrwgan oeh halla priset
over dess riktiga niva, da erbjuder Cana~das vetepool ett larorikt
exempel pa fortraffligheten ·av ett sadant forsaljningssyste!m. Den
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politiken vid si,dan av lagringsoffensiven i Fore-nta statern·a torde val
aga en dryg del av skul,den till de,n. vete<lepre.ssion, 80m nu piskar de
amerikanska farmarna.

Darmeod ar vi inne pit fragal1 om ,spannmalskrisens tillfalliga eller
varaktiga nature

Den gamla teorin till forsvar for spannmalstullarna gjorde som·
bekant gallanide, ,att e-xportlan,dernas billiga sp;annmal skulle tryta i
man av de:ssa landers industrialis.eririg. Okad produktion kravde
okade kostnade-r oeh ho,gre salup,riser. Yore det da icke klokare att
halla va~ prolduktion uppe un,der o·vergan,gsti,den i stallet for att meld
offer av kapital och yrk'eskuntska,p tillfalligt begrans:a den~ Jag viII
erinra mig ·att en del experter t. o. m. forutsade, ,att den vantade
veteknapph'eten skulle borja intrada omkring 1930. D-et ar en o'dets·
ironi,att varl,den just vid Idenn·a tid tynges ,av ett sa Sit.ort veteover
flod, att mangen ser rad,dningen i missvaxte,r. :8·a tillvida syn,ag ex
perte1rna ha ,anledning att begrun,da Goethes orld om fargen pa vara
teorier, och man kan frukta, att gamle Malthus, 80m spadde o:ver
befolkning och hunge1rs.no·d, nu haIler pa att van,d-a sig i sin gray.

Alltnog, vi veta ,att ors,aken till den stegra,de produktionskraften
for spannmal ar att soka i e1n mangfa.lJd omstan!digheteT, s.a:som sort
forbattring,ar, rationellare brukning av jorden, storre konsumtion ·av
go,dningsamnen, s. k. fab'rik,smassig veteproduktion, nyligen startwd
a¥en pit de ryska stats,domanerna o. s. v., men framfor .allt bero
skor:deokning.arna pa de nyvun:na ,arealvidderna, icke minst genom
brukningen -av torra ellHr halvtorra stepp- och prarieomrilJden. Areal
tillvaxten i Ide transoceana landernia uppge$ ju fO'f,dubblad s,edan
krigsutbrottet. Vis-sa expe1rter betrakta Rysslan,d som varldeus bli
'Tande storste veteexportor, tack yare dess billig,a, kontrolleriade
arbetskraft och mojlighet till rege'lbundna exp'ortoverskott trots
skordevaxlingarna, Idetta genom ran8one,ring av stadsbefolkningens
forbrukning.

Samtidigt har, som vi veta, den vasteuropeiska konsumtionen starkt
mattats, hI. a. gellom stagnationen i befolkningstillvaxten, Iden hoj,da
levnadsstan'darden o. s. v. Illternationella lantbruksinstitutet i Rom
beraknar, att varldens veteiareal vuxit fran 1910~13 med 21 %, men
des's befolkning med en·d·ast 11 %.

Un,der ,dessa fo·rhallan,den tycks man vara nods,akJrud att gora ,d,en
slutsat-sen, att den ovre .grans-en for den mBid kopkraft utr118trude
brodsB,ldeskonsumtionen ar nadd for ,den ti,d vi' kunn.a overblicka.
Med hansyn till' produktiviteten forefaller ldet dA troligt, att vi for
framtilden maste rakn·a med ganska mattligla sp,annmalspriser, aven
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om pris.nivAn sA smaningom kravlar sig upp ur sin nuv·arande vag
dal. Vilket ar da basit: att frivilligt acceptera dessa 'priser eller att
motvilligt och stravt tving.as dartill'

D'etiir mode-rnt att tala o·m att jordbruket befinner sig i ett bryt
ningslage. Att den for brodsaden uppn·adda mattnads;gransen bidrar
dartill ar otvivelaktigt. Att da forbilliga brodsadesgrodorn.a genom
mekaniseringav driften kan endas.t innebara, att de mindre skick
liga eller svag.are rustade jordbrukarna slas ute Foljaktligen maste
jordbruket soka omHigga ,driften i riktning mot en okad framstall
'ning av animala produkter, eftersom man har med stor sa.nnolikhet
kan rakna med en kons·umtions'Stegring. For ett jordbruk 80m vart,
·dar 96 '% av brukningsdelarna b-esta lav smabruk och bondgardar
under 30 h-ektar, bor s.pannmalssko'!idens foradling i egan produktion
,TIara gansk·a given. I sa fall foljer har.av ett underkiinnande av en
spannmalspolitik, som utovelr nuvarand·e tul1skydd uppstaller hinder
for utvecklingen av 'den,animala produktionen.

. I samband harmed kan det. vara anledningatt 'erinra om det sedan
.manga ar framforda on'Skemalet om borttagan,det :av tullen a foder
korn iavsikt att darigenom friimja var flaskproduktion. En effe,ktiv
konkurrens illHd ,danskarna :ansHs .forutsatta,' att vara egna flask
-odlare beredas samma utgangsstallning so,m d·ess.a vid produktion~ns

planlagg·ning. S'a lange danskarn.a kunna kalkylera sin framstall
:ning pa grun1dvalen av ett billigare ramaterial, aro vi han,dikappa,de.

Sa ett par anmarkningar till.
Det ar givetvis en lovvard stravan att soka minskla prisskillnaden

mellan jordbrukets och industrins produkter. Internationella lant
brukskommissionen har beTaknat, ,att lantbruket under 1929 i genom
·,snitt mast salja en 25 % storre produktm'angd for att kopa samma
.kvantum konsumtionsartiklar 80m fore kriget och 10 % mer for
;samm,a kvantum produktionsmedel. Enligt jordbrukarn,as uppfatt
.ning beror denna priss-killnad pit in,dlLStrins pr,oduktionsregl,eringar
och den fackliga "lonebildnin·ge:n. Jag a.kall ej uppehAlla mig vid
denna fraga, men Ida man rader lantbrukarna att gas'amma vag, kan
-det var:a orsak ·att betona, att 'jordbruksnaringens natur maste .anSHS
utesluta mojligheten att genom konstlade .produktions·b.egrans.ningar
~a.stadkom.ma p1ris·forb·attringar Adess st.an1dardartiklar. AlIa spann
malskriser ha ocks-a kanneteeknats av s.tora skord:ar, och jag undrar,
-om man ej inom jordbruket maste rakna med, att normalskorldarna
alltid visa en tendens ,att vaxa hastig·are an konsumtionen. Hari
skulle i sa fall ligga forklaringen till ·att jordb~ukarna klagat i alia
-tider och klagat moo fog.. A andra si'dan kanna vi int.et .ann:at medel
..att norniera jordbruksproduktionens storlek an priset.
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Prisbildningen maste saledes .alltjamt vara ,den primara faktor,
efter vilken jorldbrul{et.l~somnaringslivet i ovrigt ager ·att ·anpass.a
sig. Det ar onskvart, iatt denna :anpassningsproce:s:s sker sa friktions.
fritt sam mojligt och ,att state,n av iSociala motiv hjalper individen
i dell man saar llo,dvandigt. Men ,denna hjalpaktion far icke ta
karaktaren .av ett forsok att fastlasa jor,dbruksnaringen i en. produk
tionsinriktning, som icke sv·arar mot ti,dens b'ehov. D'arfor maste
ingrepp,en i prisbil'dningen heteckna.s som ytterst b,etankliga. Pro
duktionell ar ,dock ej till fo'r latt tjana Idem, som satta in sin arbets
kraft eller sitt k·apital i foretagen, var.e sig det ar joridbruksforetag
ellerandra. Produktione.n maste tjana indivilden i ,dennes ege'uskap
av konsument, salun,d.a 80m harare ·av Ide behov som ,den Hkonomiska
verksamheten .avser ,att tacma. Och konsumenternas efterfragan far
sitt uttryck i prisbil'dningen.

Det hal' i ,denna forsamling ofta sagts, ,att ett hogre valstan,d ytt
rar sig i en livligare efterfragan ,av fabrikationsartiklar, bostader,
bil'dnings-, nojels- och nj'utningsme!d,el. Nar vi s.ag,a, :att .anspraken pa
livet oavbrutet stiga, genomS'nittligt SHtt, sa mena vi, attanspraken
stig,a betraffan'de saldana produkteroch tjanster, :Born foretra1dels'vis
harstamma fran in:dustriell och kommHrsiol1 verksamh'et. Vi ku·nna
ocksa uttrycka saken sa, att manniskorna :anva.nda ,en alIt min'dre
del av sin inkomst till forvarvav ·elementara livs'medel. J ordb'ruket
maste mHd ,an,dra or1d rakna meid en av naturHn g.anska snalt utsta,kad
grans for in'divi,dens och folkets forbrukning. Dare-mot aro manni
skornas konsumtionsmojligheter ·av in,dustriv:aror tamligen obe
gransade.

Harav foljer .att ,den valstan'dsokning, mot vilken det e1konomiska
livet stravar, forutsatter, utt framstallningen av in1dustriella behovs
artiklar stiger i en utomordentligt hog gr,ad. Samti-digt harmeld
rna8te hojnin,genav livls'medelsproduktionen :ske ill8ld en vis,s forsik
tighet och under noggr.ant iakttag,andHav marknadsforhallan,dena,
mojligen bortsett fran specia1odlingar. Kanske visa,a produktioner
maste sankas, icke minst brolds-aden. Den rike ater mindre b·rod an
den fattige, in,dustriarbetaren min'dre an jor,dbruksarbetaren. Denna
utveckling .av vart e·konomiska liv foruts:atte~r i sin tur on stark ut
byggna,d ,av indu'Strin meld atfoljian!de behov av .arbetskraft och p,ro
duktiollsmedel. Industrin Idrar ocksa till sig arbetskraften och spar
kapitalet, betalar hogre lone.r nch sakrare rantor. Strommen fran
land till stad fortgar i oformi:n:skat tempo, hur myckert vi an kon
stater.a industrins oformaga att labsorbera· ny arbetskraft.
. Vi rna finna Ide-nna utveckling av det moderna samhallHts naringrS
massiga karaktar belrlaglig eller icke. Be-klaglig borde iden ej v,ara,

:5 - Nationalek. For. Farh. 1931
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eftersom tden framjar vara.livsmojligheter och starker det m·ateriella
nnderlaget for var kulturkraft. I .alIa hande-lser maste vi boja oss
under den, sasom vi ocksa gjort sed,an industriepoken borjade OID

vandlingen ·av vart folkhushall. TydIigt ar ave.n att om var arbets
kraft ra1mas till va.rldens b·asta, sa 'gara vi bade ·oss s.jalv.a oeh ·alla
andra folk den sto·r:sta tjansten, om vi sysselsatta den i sa kvalifiee
r'arle uppgifter 80m mojligt.

I alIt dett.a lig.g·er givetvis ingen un,d~:rskattning av jordbrukets
betydelse, sn·arare ·ett [orsak och ett myeket sehematiskt forsok till
en viir,desattning ,av dess stallning i det nuti,da oeh blivande narings
livet. Oeh for jordbrukarn~bar det vara .av vikt att uppmarksamma
denna utve'eklingstendens betraffan1de konsumtionens sammansatt
ning i ·ett samhalle av ett visst matt av vals-tand. ~ varje fall maste
en positiv jordbruksp,olitik utformas mot en sadan bakgrun!d.

Harefter yttra,de sig:
Riksdagsman F, Gustafson i Domo: Jag satt under inlednillgsforedra

g,et ganska Hinge tveksam, om det egentligen f,anu,s nagon ,anledning for
mig att sasom oppon:ent forsoka bemota inledaren. I de fIesta .av de
saker, som han yttrade, kunde jag namligen fullt instamma, och jag
skulle darfor i st.ort sett ha foretratt ett ganslr.a konstlat opponentskap,
om icke inledaren i :sIutet -av :Bitt foredrag i viss man, dragit slutsatser,
som gjorde det mojligt for mig att forsoka korsa min klin.ga m,ed hans
pa fullt allvar.

Inledaren drag namligen till slut den slutsatsen, att losnin'gen ,av pro
hIemet betrafi.ande jordbruket skulle vara overgang till produktion av
animaliska produkter. Nar jag horde detta, var det icke utan, att jag
kom att tanka pa h·ans risande -av de natio.nalekonomer, som hade sagt,
att veteknapphet skuIle intrada ar 1930. Jag fick det intrycket, att han
med stor tvarsakerhet hade sallat sig till de skaror, vars ovederhaftig
het han .i viss mau hade belyst med detta ·yttraIide. Det torde lika litet
for inledaren som for mig v·ara mojligt att m·ed nagon sakerhet staJla
nagot horoskop for vad utvecklingen skall bliva. Jag som pr,aktisk jord
hrukare, svinuppfodare icke att forglomma, vagal" dock icke stalla alIt
pa ett kortoch bara agna mig at att producera flask.

J·ag ar ense med inledaren darom, att. ju mindr,e ingripande man be
hover gora i den fria han'deln, desto battre ar det, men det finns ju all
tid forklaringar till .allting hal" i varlden, ·och jag skall for-soka ge ,en
forklaring till att man fra·n det hall, som jag foretrader och som in'ga
lunda principiellt sett ar nagon storre van ,av det tvangsforfarande, som
inmalningstvan'get o. s. v. innebar, dock hal" velat vara med om itt
bitrada detsamma.

Foregaende ars riksdag avslutades utan att nagon a,nn·an atgard till
spannmalsodlingens skyddande hade genomforts an inmalningsforfaran
det. Det gjordes gallande, icke minst fran det hall, som jag foretrader,
att -inmal,n-irrgstvanget visserligen tryggade avsattningerr men att det
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ick·e i oeh for sig hade nagon prisbildande.formaga utan maste komplet
teras med nagon ,annan atgard, som kunde verka prisbildande.

Nu fa naturligtvis de atgarder, 80m ge.n'Omfordes vid forra riksdagen,
ses ur synpunkten av .de forhallan'den', som da radde. Under varen oeh
somma:r.en 1930 stod priset for exempelvis Laplatavete for fortullad vara
i svensk hamn i eirka 18 kronor, men sedan hal'" priset dalat ned anda
t.ill kronor 11: 95. Sedda mot deun,a bakgrun'd torde de atgarder, som
genomfordes, fa betraktas med olilla ogon. Fran ko·nsumerrtha.ll framsta
de pa ett satt oeh fran jordbrukarha.ll pa ,ett annat ·satt.

Jag sk·all forst forsaka se dem fran jordbrukarhall. For jordbrukaren
ar det ingalunda behagligt att ga in pa atgarder, som de veta i mangt
oeh myeket komm,a att verka hammande pa sunda han'delsprineiper, men
a .andra sidan maste man i ·ett tvangsHige sadant som det, vari jord
br'uket nu befinner Big, se till ·att fa den tillfalliga Iattnad, som behovs
for att kunna leva genom .en svar tid. Man rna saga vad man viII om de
r'egleringsatgarder, som vidtagits, men jag formen.ar, att de i alia fall ha
gett jordbruket mojlighet till .andrum. J o.rdbrukarn·a h·a darigenonl
kunn'at passera en vagdal, som de annars fatt svart att komma over.
Jag anser mig oeksa ha helagg for detta mitt pastaende i v.ad inledaren
yttrade, da han stallde ett horoskop for framtiden pa spannmalsmark
naden pa det sattet, att vi helt sakert kunna forvanta laga priser ratt
Hinge, men att de 1 alIa fall kunn,a forvantas komma att ,sa smaningom
stiga. Hal" man genom de·vidtagn·a 'atgarderna kunnat undga .en vag
dal, ha de ju haft sin stora betydelse.

Nu formenade inledaren, att de vidtagna at-garderna for jordbrukarna
skulle stalla sig ofordelaktig.a, darfo,r att de forryekte produktionens
inriktning oeh forhindrade den naturliga anpassningen. Jag tillat mig
nyss betvivla, att man med bestamdhet kan gora nagot pastaende om
v.ad som egentligen skall vara en sund produktionsinriktning, oeh under
s~dana forhallanden tror jag nog man bor finna sig uti tilifalliga atgar
del", som undan'rodja de varsta svarigheterna for stunden~

Vidare viII jag hestrida, att dessa atgarder ovillkorligen skulle verka .
produktionsstimulerande pa veteodlingen i den grad, som inledaren for
menade. Det ar alldeles sjalvfallet, att med hansyn till ·att dessa atgar
del" ha en mycket tillfallig karaktar, betanker sig jordbrukaren mer an
en gang, illn'an han omlagger sin produktiorr i riktning mot okad v·ete
odling, detta icke minst darfor att man redan hal" klart for ,gig, att kon
sumtionsgransen for vete k-anske. snart ar uppnadd i vart land. Vidare
aro van:sk-ligheterna betraffande okad varve.teodling sa stora, att jord
~brukaren ingalunda h·elt lattsinnigt kastar sig pa densamma. Avensa
aro jordbrukarna val medvetn'a om -att de priser, som i ar blivit satta
sasom fixa priser ~ jag viII ieke kalla dem minimipriser, ty de aro
ingalunda menade att v·ara detta, utan det ar avtalade priser - inga
lunda kunna vantas bli bibeha.lln:a utan k'omma att sankas. Darfor ar
jag for min del icke sa fo·rfarligt orolig over denna okning av vetepro
duktion:en, som inledaren v·ar. Vi jordbrukare forbise ingalunda den fara,
som skulle folja med overproduktion. Jag far for min ringa del· saga,
att jag kommer med kallt mod vara med om att foresla en sankning ·av
de nu avtalade priserna a brodspannmal just for ,att undvika den. sto.ra
stimulans till Qverproduktion, so·m inledaren befarade. Vi strav.a for-
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denskull, icke att ritoka veteodlingen, utan .att bibehalla den ungefar vid
samma omf.attningsoID for' narvarande, sa ·att man under tid-en ·skall fa
pa kann, hurudan utvecklingen sk·all bliva 'Gch i vilk,en riktning vi
skola gao

V-ad betraffar svarigheterna for kon.sumenterna, ar det natrirligtvis
teoretiskt sett alldeles riktigt, attdessa skulle belastas med de fortjan
ster, sam jordbrukarna fa till foljd av de avtalade prisern,a, men det ar
nled detta som ID,ed allting annat, alt det foreligger en viss troghet i
anpassningen av detaljpriserna till ravarup.risern·a. Det ar ganska in:"
tressant att iakttaga, att trots ,alIa sankningar i ravarupriserna, h·a vara
brodpriser 'en envis benagenh·et att alltfor lange halla sig kvar pa en
hojd, sam med ratta betraktas sam g,anska onormal. Jag tillater mig
darfor formena, att om jordbrukarlla skulle ha fatt lagre priser for sin
spannmal an de fatt, skulle detta icke i namnvard grad verkat pa det
sattet, att brodpriserna blivit lagre. Vinsten pa de Hig,re ravarupriserna
had,e nog i stallet stann·at hos de olika foretagare, som syssla med denna
vara. Att darfor saga, att konsumenterna skulle vara betungade med dell
fordyring, som den arade ,inledaren namnde, 20 it 25 million-er krono'r,
tarde vara en betydlig overdrift, sam Inan ick,e kan finna belagg for,
om man studerar prisstatistiken. Ave11 om for ovrigt det yore sa, att
konsunlenterna fa finna sig uti att icke fa ett forbilligande ·av vissa
varor, som de eljest iskulle kunna fa, sa haIler dock talet om att varall
blivit fordyrad icke streck, vilket man ser darav, att vi innevarande ~lr

exempelvis ha Higre mjolpris.er an vi hade vissa tider ar 1929. Under
sadana forhallanden menar jag, att man gor sig skyldig till en ~t()r

overdrift, nar man talar om den mycket stora nackd·elen for konsulnen
terna av den nuvarande ordningen.

Vidare pastod inledar,en, att ·nackdelarna for spannmalshandlarna och
handelns utovare over huvud taget skulle vara mycke.t stora. J a, ma
handa ha de i atsktlliga fall bliv.it det, men far man icke ocksa se det sa,
att regleringssystem·ets inforande forra hosten besparade icke minst
spannmalshandlarna mycket stora forluster, som de eljest skulle ha
gjort. De skulle ju i ann-at fall ha kopt spannmal till hogre priser an
vad de sedan med hansyn till prisfallet skulle ha kunnat fa tillbaka.
Jag tror darfor, ,att det ar alIt skal, att man icke fran spannmalshand
larnas sida forsoker driva nagon alltfor overHigsen kr:itik med -pastaen
den am att regleringssystemet skulle ha missgynnat dem i nagon storre
grad. J,ag tror for ovrigt icke, .att den uppfattningen delas av de ratt
IDanga spannmalshandlare, som jag ar overtygad om i ar ha gjort storre
fortjanster an kanskenagonsin forut. Jag hal" velat framhalla detta,
icke for att ·soka bevisa, att icke inmalningssystemet lider av nagra
brister, utan for ,att bemota ·en kr,itik fran vissa hall, som fo,refaller Inig
tanlligen overdriven.

For han'delns utovare ar det sa latt att bara saga, att handeln skall
vara fri och ,att det icke far Higgas nagra band pa den. For dem ar det
ju marginalen, -som ar huvudsaken. Jag for.star denna synpunkt. For
dem kan det icke ha nagon vidare betydelse om spannmalspriserna sta
nagra kronor PI" sack Iagre an forut, m,en for producenterna ar det
annorlunda. De maste dock se till att de for sin v·ara fa sa hog betal-'
ning soni.mojlig1, och jag tror icke, att de i nagon vidare hog grad £01".-
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doma det regleringssystem, som nu ar infort. Jag tror, att man skulle
ha kunnat komma till samma goda resultat aven pa andra vagal", men
da dessa vagal" voro politiskt stangda, anser jag icke, att man fran jord
brukarhall skulle neka att begagna sig av vad som erbjods.

Inledaren uppeholl sig ocksa atskilligt vid utforselbevisen, OCll han
tycktes darvid vilja intaga en stallning, som val" mitt emellan ett for
domande och ·ett godkannande. Jag fattade det emellertid sa, ·att han
fann dem vara behovliga i nuvarande situation. Eftersom jag intar
samma standpunkt, sa hal" jag ingen egentlig anledning att ge mig in
pa eit bemotan'de. Jag skall dock tilblta mig gora en reserv.ation, da han
pastod, att det skulle vara riktigt att baraanvanda utforselbevis for
utforsel av fodersad, d. v. s. sadan ,spannmal som icke anvandes som
brodspannmal. Vad ar nu detta egentligen for tal i dessa tider, nar hela
varlden ar overfull ·av det basta vete, som icke kan finna av.sattning~

. I Amerika eldar man angpannorna med vete. Da bade samre och battre
vete i alIa fall hamnar i isvinmagarna, finns det ju ingen anledning att
skilja pa det. J,ag troI", ·att det ar en overdriven ·kanslighet, som darvid
lag gor sig gallande. Jordbrukarna ha forI" i viss man betraktat det som
ett brott mot alIa gamla traditioner att utfodra djur med v,ete. Man hal"
haft den gamla aktningen for brodsaden, att den skulle £ylla ett· hogre
a,ndamal. Jag tror emellertid, att tiden uu ar iuneatt i detta fali intaga
en nagot annan hallning.

Man hal" ju gjort 'ett stort nummer av att det vid ett visst tillfalle ut
fordes vete till Danmark, vilket skulle ha stallt deita land i ·en mycket
gynnad stallning betraffande flaskproduktionen, och man hal" sagt, att
vi skulle pa detta ha forlorat 10,5 millioner kronor. Jag tror, a.tt det ar
ganska vanskligtatt uppstalla en kalkyl pa det sattet. Varfor gynnade
vi Danmark mer an andra lander~ D-anmark betalade for detta vete
varldsmarknadspriset, och icke kunde vi i ·sa fall ge dem nagon sorts
subvention. Man kun~de ju dar precis lika garn,a ha kopt fran an~athall.

For den danska flaskproduktion'en spelade den kvantitet vete, som vid
det pat-alade tillfallet utfordes fran Sverige, oandligt ringa roll. Ater
star dll, den v.inst, som de svenska fHiskproducenterna skulle ha gjort
genom att ·anvanda detta vete, m,en aven i det hanseendet ar det g"ansk,a
svart att gora en ka.lkyl. Emot den forlust, sam de ·svenska fHiskprodu
centerna gjorde, maste man ju stalla den hogre forsaJjning,ssiffran av
smagrisar. Jag tror darfor icke, att man skall overdriva den sak,en.

Jag fick det intrycket, att inledaren uppstallde alIa dessa nackdelar
av atgarderna for spannmals·odlingens skyddande for att fa nojet att
piska demo Det finns ju ett gammalt ordstav, sam sager, -att man skall
mala' hin pa vaggeu, och det tror jag, att han gjorde. Han sade bi. :a.,
att all konkurrens fran utlandet skulle blivit utestangd genom de vid
tagna atgarderna. Detta ar dock oriktigt satillvida, att vi i aHa f·all ha
en import av mjol, som reglerar mjolpriset. Det ansags nog pa manga
hall, att inblandningsforfarandet skulle verka sam ett importforbud,
men det hal" visat gig, att detta ingalunda blev fallet, utan konkurrensen
hal" pa ett lllycket livskraftigt satt fortsatt.

Vidare ansag inledar,en, att man borde garantera en avsattning av
endast 60 it 65 % av veteproduktionen, och att nagon hogre inmalnings
procent icke skulle tillatas. Hur i all varlden skulle man kunna pa for-
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hand bestarnma detta, ·nar man vet, att skordarna i vart land kunna
vaxla oerhort starkt~ Det gar sann·erligen icke att stalla upp ell regel
och saga, att hal" ,skola vi ga in for .att odla vete, som fyller landets kon
surntion till 65 %. Darmed viII jag icke ha sagt, att vi skolaoka vete
odlingell ytterligare~ ty, sam j'ag forut sade, jag tror, att jordbrukarna
a1"o pa det klara med att de icke vidare skola. oka veteproduktionen.

Over huvud taget tror jag icke, att man hal" ratt att mot de nu vid
tagna atgarderna bara inlagga en protest, darfor att de icke fylla de
ansprak, sam man fran vissa hall kan uppstalla. Man far alltid gora
det basta mojliga av en situation oeh sa aven i detta fall. Jag tror for
min del, att ,det ar ,alldeles nodvandigt, att man far klart for sig, att
jordbrukets Hige dock ar sadant, att det kraver atgarder oeh iek·e bara
atgarder pa papperet utan atgarder, som ge jordbruk·arna det andrum,
sam de behova. Jag tror oeksa, att man aven i andra kretsar an jord
brukarkretsar hehovde komma till en battre forstaelse for ·att jordbru
karna ieke blott krava dessa atgarder for 'att sjalva fa fordelar, utan 'att

. jordbrukarn'a utgora en sa stor del a"V landets befolkning, ;att det ar vik
tigt att uppehalla deras kopkraft. Genom att kopkraften has jordbru
karn·a uppehalles, .uppsta av·en fordelar for industrien oeb andra sam
hallsklasser.

Pa tal om inledarens uttalande om industriens Dch jordbrukets tull
skydd, sa bel" jag att fa saga, att jag tror ieke, att man far se det sa
ensidigt, som att det bara galler en dragk·amp m,ellan dess.a bilda na,
ringsgrenar. I det konstlade Hige, vari allting 'bar kommit ieke minst i
handelspolitiskt avseende, ar det nodvandigt, om vi skola bibehalla Val"

nuvarande levnads'stand,ard for arhetarna hal" i landet, att man ieke med
kalla ogon gar in for ett fullsta'ndigt raserande av alIt vad skydd heter.
Jag tror icke for min del, att jordbruket som sadant skulle ha sa ·oerhort
myeket att fo1"lora pa Sad-alla atgarder, men j:ag undrar, am svenska fo1
ket i detta ogonblick ar fardigt for den anpassning av levnadsvanor etc.,
80m ett sadant upphavande av det nuvarande tullskyddet skulle medfora.

De-tta tal om att man nn skulle knnna vara fardig att slopa tullskyddet
konlmer migatt tanka pa vad som fo1"siggar pa vissa konferenser, dar
Ulan arbe.tar bort alIt vad skydd for resp. naringar hoeter. Tar jag emel
lertid de senaste konferenserna om tullskyddets nedskrivande och gran
skar de-ras resultat objektivt, sa kommer jag till den sluts-ats-en, att kon
ferens·e1"na ha visserligen pa papper~t medfort en tullnedskrivntn'g, men
den reella' Jnneborden a1" den, att'tullskyddet i resp. lander ar hogre an
vad det val", innan arbetet borj'ade, detta beroe-nde darpa at.t infor dessa
overlaggningar ha ·de olika landerna skyndat 'sig att vidtaga vissa
skyddsatgarder i fo·rvag for att hi nagot att byta med. Det ar i det han
seel1det ganska intressant att exempelvis taga del av utrikesradet Giin
thers yttrande vid Arosmassan, dar han ganska klart visar, att detta
biivit det verklig,a resultatet av overlaggningarna.. Jag har dragit fram
detta, icke for att gora mig till tolk for en ensidig protektionistisk'
askadning - jag skulle kanske tvartom onska en helt annan politik om
d·en kunde allmant onlf-attas i alIa lander - utan darfor, att jag menar,
att laget ar sadant, att Ulan icke skall kritisera atgarder, som genonl
£oras, bara darfor att de icke overen'ssta,mma med de teorier, som man
viII forfakta ochsom' visserligen formellt ha al1klang ute i varld·en nH~n
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ieke reellt. Det ar ju oeksa sa, ·att jordbrukarna i sina stravanden att
starka sin nariug motas av eniga sammanslutningar pa 01ika omraden.
Sjalva sta de fria inbordes och slass sinsemellan av hjartans lust. Dh
det galler forsaljning av mjolk oeh ost ,etc. rader en fullstandig fri
handel. Jag har dock ieke funllit, att vi jordbrukare matt sa varst bra
av detta konkurrerande, utan vi bora nog taga exempel av andra oeh gil
tillsammans for att havda var stallning.

J·ag viII sluta medatt saga, att jag tror, att det behovs forstaelse fran
de alldra samhallsklasserna.s slda for jordbrukets hetydelse, nar det nn
kanlpar for sitt bestand. J·ag tror oeksa, att man vid bedomandet av de
atgarder, som genomforas for jordbrukets uppratthalland·e, ocksa bar
taga i betraktande de samhulleliga uppgifter, som jordbruket dock hare

Professor E.. Hecks,cher: I betraktande av kvallens sammalltrade ar jag
sar.skilt glad at den foran-drin:g sonl foreningen har heslutat vidtaga fran
oeh Ined detta ar, namlig.en att -dess forhandlingar skola utges i haftes
form alIt eftersom sammantradena fortga. Detta satter oss llamligen i
tillfalle att myeket sna.rt fa taga del i tryek av det inledningsforedrag
vi h·a hart i dag. Dtan att vara ense med stadsmaklare Jonsson i alIt
vad han .sade tro!" jag att hans foredrag utgjorde ett rnycket vardefullt
illustrationsmaterial till ett gan'ska enastaende experiment.. Allqeles
oavsett hur vi bedoma detta experiment, behova vi sardeles. val fa se
ordentligt hur det verkar, oeh om den sa~en ha vi hittills fatt veta· all
deles for litet.

Det· ar jeke nn nlin mening att diskutera 'vad sonl bor goras. Jag k'all
mojligen ha samma ratt som andra att gilla det ena oeh ogilla 'det andra,
men amnar i alIa handelser iek·e nu begagna den riitten 'utan viII i .stallet
soka fa nagon klarhet i tankegangarna. Vi ha nojet Htt bland oss se
landshovding Sederholm. Han och jag sutto under tva oeh ett halvt ars
tid under yarldskriget oeh diskuterade en lang rad av folknal'ingspl'o
blem; jag larde mig myeket ·av dessa samtal oeh formorlar att ocksa for
honom en hel del blev klarare efter denna djupplojning av problemen.
Oeh i sjalva verket befinna vi oss nu i en .situation, vad politiken be
triiffar, snm al' myek,et lik varldskrigets. Da val' det ieke minsta tal om
-utt man skulle ,lata de ekonomiska krafter .som uppstaav sig sjalva bli
bestammande; nu vore det kanske mojligt, men i alIa handelser far det
ieke ske, utan pa ·samma .satt som da har man tagit hand om prisbild
ningen, om tillgang oeh efterfragan. Om man gor detta, maste man tyd
ligen ·anvanda sin ta~'keformaga. Det later saga sig att lllan kan lamna
de ekonomiska kraftern'a att hundlaautomatiskt oeh for egen' del avsta
fran att tanka; men UU, da man ieke later de-ssa krafter fungera, slipper
man under inga forhallanden ifran ·att tanka. Nu maste man uppstalla
ett mal for sig och undersoka de medel SOlll. skola tillgodose detta mal.
Detta tyek.s emellertid ej ha gatt upp for den nya politikens vapen
dragare.

Riksdagsrnan Gustafson t. ·ex. menade att inledaren hade begatt ett
misstag genolll -att uppstalla ett horoskop. Men den, ,som icke uppstiiller
nagot horoskop, far val i all rimlighets n'amn avsta frAn ·ett ingripande;
det ar alldeles omojligt att goraett ingripande pa nagot sam heIst for
nuftigt satt, om man ieke gor klart for sig, hur man ser utv·ecklingen
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under den narmaste framtiden oeh vad man skall gora iufor denna ut
v·eekling. Handlar man und·er andra forutsattningar, blirdet en under
bar kombination av den mest ytterligtgaende gammalliheralism med ett
myeket starkt' ingripande i utveeklingen - en fullkomlig sjalvmot
sagelse. Dtan tvivel ha bada vagarna, gammalliheralismen oeh »plan
hushallningen», var for sig bade fordelar oeh oHigenheter; men tagna
tillsammans ha de enbart aHigen:heter.

V·ad vi forst ha att gora ar foljaktligen att tanka ·efter vad det ar vi
vilja, oeh utan att sjalv ta nagon standpunkt skall jag ange nagra olika
tankbara mal.

Malet kan vara t. ex. samma omfattning av Val" totala spannmalspro
duktion som vi hade lat ass s.aga 1928, vilket blir ungefar liktydigt med
·att taeka lika stor del av den inhemska konsumtionen som dEL I sa fall
blir inmalningstvanget i -Deh for sig ett andamalsenligt merlel; m·en man
maste val ga den vag sam stadsmaklare Jonsson antydde, namligen in
fora ett visst maximum for inmalnin:gen. Detta behover aIls ieke betyda,
att vi alltid skola ha preeis den innlalningen, utall enbart att produk
tionel1 ieke skall tillatas vaxa over det fastst.allda utgangslaget i for
hoppning om hogre avsattning. Ingenting som atgore.s fran Val" sida
far da verka stimulerande pa produktionen, sa att den blir storre an vi
vilja ha den. Om skordeutfallet blir mindre an beraknat, fa vi natu.r
ligtvis ga ned med inmalrringsproeenten; men vi maste straffa med fo1"
luster produeenter som inrikta sig pa en storre .a:vsattning, ty det ar
enda sattet att hindra dem fran att utvidga pl"oduktionen.

Under denna forutsattning maste man darn·ast oek,sa gora klart for sig,
am malet skall vara samma andel av brodsad.eskonsumtionen sam helhet
eller samma andelav enbart veteproduktion·en som vi hade 1928.

Det maste emellertid ha varit ett helt annat mal sam mer eller nlindre
oklart hal" foresvavat vi-ssa motionarer i riksdagen, da de ha velat andra
tullskyddet. 1.'ullskyddet hal" n'amlig·en en helt ·annan verkan an det nu
tilHimpade systemet. Det nuv·arande systemet frikopplar vart naringsliv
pit detta omrade fran andra landers, sa ·att vi bli oheroende av pris-

. utveeklingen pit varldsmarknadeIi. Tullskyddet hal" ieke denna verkan~

ty tullskyddet bestammer endast en viss marginal mellan utlandets oeh
vara priser. Tullarn'a garantera alltsa ieke nagot Oln forhallandet mel
Ian den totala inhemska produktionen ·oeh landets konsumtion, utan
bestammer ·enbart, hur langt vi skola st! ifran varldsmarknadspriserna.
Om, sam riksdagsman Gust-afson' sade, priset pa La-Plata-v,ete hal" sjun·
kit med en tredjedel, skhlle vi, am vi hade reglerat situationerr med hjiilp
av tullar, uppenbarligen ha fatt motsv-arande prisfall pa det svenska
veteto Man skulle ,alitsa i sa fall ieke ha fatt det result-at som man nu
hal" fatt utan nagot h·elt annat. ViII man: TIU ha ,en sad'an: utv:eekling, sa
ar tullen medel till malet. Da bli vi ieke, som fallet ar under innlal-'
ningssystemet, en isolerad ekonomisk 0 i varlden, utan vi fa en pris
utveekling,dar priserna viss·erligen' ligga hogre an pa varldsmarknaden
men lika fullt folia prisvariationerna pa denna.

Ar det rim oeh reson', nar man vander upp oeh ned pa ell huvuddel av
Sveriges naringsliv, att man ieke gor klart for sig, om man' viII ha en
isolerad utv·eekling ·eller en utveckling, som foljer varldsmarknaden~

Men det finris oeksa andra mojliga mal, som ej ha hflilits i Sal" fran
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de tva. nu ,angivna. Skola vi exempelvis h3. ett jordbruk av sa, och sa
stor omfattnin'g, d. v. s. motRvarande en viss del av Sveriges jord, e11er
skola vi ha ,ett jordbruk, sam tacker en viss del ·av landets konsumtion~

Det a1" uppenbart, att detta icke ar samma sak, eftersom de tekniska
framstegen' gora, ,att man av,en' pa samma areal kan oka produktionen,
exempelvis g'enom inforandet av avkastnin'gsrikare sorter, sa som just
hal" skett.

I fraga Oln alIa de olika syftena maste vi desslltom taga stallning till
fragan om forhiillandet mellan jordbrukets olika gren:ar. Vilket for
hallande onska vi erhalla mellan produktion·en av brodsad oeh produk
tion:en av fodersad, d. v. s. mellan den vegetabiliska och denanimaliska
produktionen~ Det ~r oeksa nagot att tanka pa. lnledaren gay en del
myeket 'intressanta exempel pa vilka konsekvenser den politik vi ha fort
har haft for den animaliska produktionen; oeh vi maste ha klart for oss,
om vi onska fa dessa kon:sekvenser eller ej.

Jag skall icke forlan'ga debatten utan hoppas att landshovding Seder
holm viII upplysa vart formorkade forstand, sa att vi fa nagon reda i
tankegangarna.

Ernellertid kan det som samnlanfattning sagas att de atgarder som
har ha vidtagits ur ekonomisk sypunkt aro siilnre an den! ryska planhus
halln'ingen, sa till vida sam man dar atmin'stone vet vad man viII oeh
hal" inrattat sig med detta sam mal. Om det ar ,nagon mening i vad man
dar viII skall jag viss-erligen ieke uttala mig aID. Att emellertid driva
en planhushallntng utan plan, d. v. s. utan mat det ar anda litet for
galet. Lat ass ,alIt-sa fatta malet klart i ,sikte, oeh jag skall i min' ringa
man med noje hja,!pa tillatt tan:tra ut vilka nledel som kunna tillgodose
detta mal. Men ,att tillgripa medel utan ,att ha nagon som heIst fore
stallning om vilk,et ma'! de skola tjana forefaller vara en inkolnpetens
forklarin~g for det manskliga fornuftet.

Riksdagsman At' Pehrsson i Bramstorp: Da jag sag kallelsen till detta
mote, trodde jag, ;att det mera skulle galla prineiperna for eller :emot
in'malningstvanget an vad som hal" blivit fallet. Om jag fattade inleda
ren ratt, var han prineipiellt med om inmalning till en viss grans, men
om man giek over den grans, som han ansag v,ara riktig, var'han prin
eipiellt motstandare till inmalningen.

Da man stod infor problemet, hur man skulle fa avsattning for den
sv,enska brodsparinmalen, gjord,es det en undersokning, sam gay vid
han'den,att det mjol, sam framstalldes, in'neholl onlkring 60 a 65 %
utlandsk spannnlal oeh omkring 35 it 40 % sv-ensk spannmal. Det sades
oeksa, ,att ett mjol, sam inneholl hogre proeent svensk spannmal, vilja
de svenska konsumenterna icke v·eta avo Varken bagerierna ,eller hu,s
hallen vilja anvanda det. Det val" ju under ,sadana forhallanden klart,
att am ingenting gjordes, maste priserna press-as ned, forsavitt icke ut
forselbevis-en kUllde medfora nagon forbiittring. J ordbruksutredningen
framholl att lika onskvart som det enligt dess mening val" ,att ·fa avsatt
ning for den m.angd brodspa'nnmal som producerades inom landet lika
nodvandigt v,ar det ,att for odlarna gora klart, att en vasentligt utokad
odling kunde aventyra ,avsattningsmojligh,eterna. Nar det emellertid
visade sig, att en storre proeent svensk spannmal utan olagen:het kunde
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anvan'das, har· jag svart att for-sta, att det skulle h·a varit bti:ttre att,
istal1et for ·att anvanda den brodsadesmangd som fanns till inmalning,
exportera den till utlandet for att sedan importera lika ·stor kvantitet
utHindsk spannmal. Det skall val till nationalekonomiskt forstand for
att bedoma den saken, och k·anske professor Hecksch·er har storre moj
ligheter an jag ·att gora det. Savitt jag forstar, kan det emellertid icke
vara riktigt att pa detta satt frakta varor fram och tilibaka och lagga ut
fraktkostnader harfor. Av denna anledning kom jordbruksutredningen
till den uppfattningen, att man i denna kritisk·a situation maste gora
nagot for att sa-kerstalIa forbrukningenav sadan svensk spannmal, sam
hade sadan kvalitet, att den uppfyllde de berattigade krav, som konsu
menterna kunde uppstalla.

Inledaren ansag nu, att man genom att hoja oeh ytterligare hoja ~n

malningsproeenten skulle framkalla okad brodsadesodling till skada for
jordbrukarna ·sjalva. Nu forhaller det sig pa. det ·sattet, att det forut
sattes saval i jordbruksutredningens betankande sonl senare i proposi
tionen, att man skulle kunna ga till en viss granS men ieke langre. Om
emellertid iek·e jardbrukarna genom sina for ovrigt alltfor fataliga orga
nisationereller pa annat satt fatt reda pa detta uttalande fran saval
jordbruksutredningens som fran Kung!. Maj :ts oeh riksdagens sida, kan
det naturligtvis tank.as, ;att man kommer i den situationen, att ieke hela
produktionen kan forbrukas.

lnledaren namnd.e, att han kunde forsta en inmaluing, om den hade
stannat vid 60 a 66 %, oeh att den da skulle ha varit lattare att genom
fora. For mig ar det emellertid ofattbart, att det pa detta satt skulle
ha blivit Hittare. Precis samma forhaJlallde skulle ju da ha intratt som
vid en overproduktian, namligen att man hade fatt svarigheter att av
gora vern som ,skulle fa salja eller icke fa salj.a. Att forsvara inmal
ningen fran den swnpunkten kan jag darfor iek·e forsta. Man maste
naturligtvis ha klart for sig redan nu, att nar man' kommit till :ett visst
maximum av anvandningavsv:ensk spannmal, kan man icke' ga Hingre.
I sa fall far man forutsatta, att odlas det mera spannmal, fa jordbru
karna sjalva genom sina org·anisationer eller pa annat satt ombesorja
avsattningen av den spannmal, som ieke atgar till inmalning. Man har
flera vagar att ga i detta fall. Man kan uppstalla stran'gare fordringar
pa kvaliteten o. d. Jag kan som sagt ieke fran jordbrukarsynpunkt for
sta, pa vad satt inmalningen kan vara mera forsvarlig, om den begra.n
sas till 60 a 65 %. J-ag forstar ju, att det ur spannmalshandlaresynpunkt
kan vara onskvart att fa handla med litet mera utlandsk spannmal, men
det tarde harvidlag inte fa vara avgorande.

luledaren berorde ocksa fragan om lagerhusen oeh forsokte rakna ut,
hur spannmalslagring skulie ha lonat sig under de sista aren. Han sade
ocksa, att trots' att riksdagen beviljat ratt stora belapp for Ian till
sadana lagerhus, sa hade jordbrukarna rakIJ-at nt, att det icke kunde bli
lonande. For min del tror jag, ·att det ar ratt svart for nagon av oss att
fa franl det verkliga resultat.et, om spannmal under de senare aren hade
Iagrats. Vi h·a. ju ieke nagot .exempel pa hur det hade gatt nled en sadan
aterhalisamhet i utbuden, som skulle astadkommas genom lagring. Jag
forutsatter harvid, att mall skulle fa ·en sadan organisation av spann
malshandeln, som jag skulle onska, ty jag. far saga, att hur skiekliga
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vara affarsman an aro, sa ar den svenska spannmalsmarknaden ganska
desorganiserad. Jag tror vi kunna vara tamligen el1se darOlli, att pa det
satt sam spannmalshandeln for narvarande florerar, med s. k. blanko
forsaJjningar oeh utbud manga ganger av ·en vara, som ioke finns, oeh
av samma vara till manga olika kopare, fa spannmalsprodueenterna i
manga fall va!sentligt mindre betalt for sin vara an om clet funnits vad
jag kallar en ordnad spannmalshandel.

Nar man talar am beslutet vid 1930 aI'S riksdag om spannnlaisiagerhus,
far man naturligtvis ocksa ha klart for sig, ,att enda forutsattningen for
att man :skulle vaga sig pa ell anordning med lagerhus aI", att man blir
tillforsakraq avsattning for atminstone storsta delen av' den 'inom lan
det odlade ·spannmalen. D.et tror jag inledaren maste ge mig ratt uti.
Det ar en vasentlig skillnad att betala for lagringen, am man: hal' utsikt
till att atminstone storsta delen av spannmalen sk·all ga till forbrukning
an onl man ·skall vara hanvis·ad till den fria marknaden oeh bjuda ut
un:der vilket prisHige sam heIst. Med ett inmalningstvang,' SOlIl ungefar
tillgodoser avsattningen for all den svenska spannmalen, tror jag, att
man kan med ganska Istor tillf6rsikt anordna sadana spannm~lslagerhus,
forsavitt namligen man vet, att .in:malningen kommer att fortvara at
minstone 'sa lang tid, att foretagen vinna nodig stadga. Ha de bara gjort
det, tror jag man skall fa nytta av dem aven under 'andra forhal1anden,
d. v. s. utan det .statsingripande, sam nu forefinn·es.

Man riktar givetvis nu kritik mot de priseI', som tilHinlpas. Det ar
alldeles klart, att nar man bedomer det nu tilHinlpade systemet, staller
det sig helt olika, onl man tanker sig, att det skall bli varaktigt ·eller am
det endast skall innebara en tillfiillig anordning for -att lindra de eko
nomiska besvarligheter, som skulle ha foljt med ett sa hastigt prisfall,
sonl nu hal" intratt. Skall sy·stemet racka nagon langre tid, da forstar
jag, att det kan riktas ,en amper kritik mot ett sa stelt system, men am
man tanker .sig systemet sasom ett medel att sa smaningom anpassa
vara forhallanden saval for jordbruksnaringen sam" for andra naringar
efter forhallandena pa varldsmarkn:aden, tror jag man bor bedoma syste
met efter andra synpunkter an vad man skulle gora med tanke pa en
lan'gre tillampning av detsamma.

Man talar ju alltid i detta sammanhang am fordelarna av den fria
handeln. Med det lilla, jag sagt betraffande den fria spannmalshandeln,
hal" jag sokt pavis-a, att den icke hal" uteslutande fortjanster. Jamfor
man den fria handeln med den fria produktionen fran det stora antal
mindre producenter, sam jordbruket omfattar, kan man ieke saga, att
friheten ar lika star pa bada hallen. Det stora antalet saljare av denna
vara, som aro spridda over hela landet, ha givetvis ieke tillnarmelsevis
salnma nl0jligheter, forsavitt ieke sainma.nslu~ningarastadkommas dem
emellan. For den fria h·andeln gor det praktiskt tagetdet.sanlma, am
spannmalen kostar en krona mer eller mindre, detta sarskilt om man
tanker pa den rena provisionsverksamheten. Det kan ju handa, att med
ett pris, sam vasentligt understiger det nu gallande, hal" man mojlighet
att utoka omsattningen, sa -att den privata inkomsten praktiskt taget
blir densamma.

Professor Heckseher sade, att man vid ett sadant ingripande, som nu
skett, borde stalla ett klart horoskop for hur nlan viII ha clet och gora
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klart for sig vad man viII. J,ag forsokte av professor Hecksch.ers syn
punkter lasa ut, v-ad man fran det hallet ville, men j.ag kunde icke med
basta vilja i varlden komma underfund med vilket medel prof-essor
Heckscher i detta fall rekommenderade som det basta. Jag har ju sett,
att professor Heckscher forut .sagt, att om icke jordbruket lonal" sig, far
det Higgas ned. J a, i sa fall vore det ju inte sa mycket -att bekymra sig
om, och det kan ju handa, att det yore nationalekonomiskt riktigast,
men det beror ju pa om bankerna kunna Himna moratorium sa Hinge.
Det fOTefol1 mig till sist, som om professor Heckscher ,ansag, att en tull
forhojning i detta fall skulle verka battre an det nuvarande ingripandet.
Jag viII emellertid saga, att det ar en rent teoretisk sak, som det. icke
Hinar sig att diskutera, ty fragan galler vad som ar mojligt eller icke
mojligt att geu·olnfora. .

Vad saval inledaren som aven professor Heckscher syntes me.st rea
gera emot, var skillnaden i pris mellan jordbruk-ets olika produkter.
Om man eme1le1"tid som inledaren ,sager, att en tull pa havre gor ingen
nytta, men att en tull pa brodspannmal gor nytta, sa skulle ju aven' med
tullinjen skillnaden i pris bli lika ofordelaktig mellan de olik,a varu
slagen·. Pa det sattet kommer jag till den slutsatsen, att inledarens upp
fattning ar ·egentligeIl, att man icke over huvud taget bor gora nagot
utan lata prisutvecklingen folja varldsmarknaden. Riksdagen har emel
lertid ansett, att man borde vidtaga nagon atgard for att gora over
gangen nljukare, och det ar darfor, 80m man infort inmalningstvanget.
Da man kunde tillf1"edsstalla konsumenterna med en vara, mot vilken vi
i spannmalsnamnden icke hort nagot klander yare sig fran Sveriges
kopmannaforbunds e1le1" fran bageriindustriens sida, tyckte man, att
det var ekonomiskt 1"iktigast att se till, att den producerade spannmalen
kunde anvandas inonl landet i stallet for att skickas till utlandet for
att, som n1anga tro, gynna andra landers animalisk'a produktion.

Land~hovdingG.. Sederholm: For att klargora min tankegang, skall jag
be att fa t.aga upp problemet ungefar som det tedde sig for ett ar sedan
vid dell1 behandling, som den:na och samhorande fragor und·ergingo i det
sar.skilda utskottet och sedermera i riksdagen. Det stod da klart atmin
stone for den borgerliga majorit~.te.n i riksdagen och jag tror avel1 for
en hel del socialdemokrater, att jordb1"uket befann sig i ett saallvarligt
ekonomiskt Hige, att atgarder for dess stodjal1de voro nodval1diga i en
eller ann'an form, for att forebygga en katastrof. Det ansags, som jag
tror med ratta, att det forelag e~ verklig fara icke blatt for sjalva jord
bruksnaringen utan for hela vart land, om jo1"dbruket skulle ut.sattas
for en sadan katastrof, innebarande, -att jordbrukets rantabilitet till den
grad forsamrades, att flertalet jordbruk blevo forlustbring·ande, att jord
brukarna i stort antal maste overge sina j·ordbruk och att jordbrukens
skattekraft forsval1n. Vi fa komma ihag, att landsbygdens kommunala
beskattning vilar pa jordbruken. Vi ha ju en skatteform, sam tar ut
skatt av jorclbruk oberoende av ·om -det forefinnes llagOn inkomst eller
ej. Beskattningen och de fasta utgifterna over huvud taget kunna latt
bli sa stora, att de medfora ruin och illsolvens. En generell sadan ut
veckling IDaste innebara en nationalfara, som man maste skydda oss
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emote Denna fara lag f6rra aret dock kanske iute :sa nara, sam den gor
nu, da vissa faktorer stalla sig avsevart ogynnsammare an de gjorde da.

Malet var da att vidtaga atgarder,' i den man staten kunde gora det,
agnade ·att hjiilpa jordbruket. D.etta val'" da ·oeh ar nu det rna'!, som pro
fessor Heckseher ·efterly:ste. Da man ville soka na detta, maste man
naturligtvis fraga .gig, vilka medel staten hade for detta andamal. Ja,
darvidlag a1"o statens mojligh.eter ratt begransade, men man kan dock
vidtaga en del atgar,der for att forbattra avkastningen av jordbruket.
Vi kunna sorja for att den inkomst, som jordbrukarna ha ,av sitt arbete,
i nagon man kan bli battre. Vi kunna icke gora det genom nagra troll
konster, utan vi kunna endast gora 'detdarigenom, att vi lataandra
medborgare bidraga till ·att latta tryeket for denna samhallsklass. Det
ar precis samma ,gak, som vi gora med de arbetslosa, .som man gel'" ett
understod av skattemedel, darfor att de befi-nna ,gig i ett nodHige, oeh
luan menade alltsa, att oeksa jordbrukarna befunno sig i ett nodlage,
SOln kravde ett statsingripande.

Nu ar det :sam sagt det beklagliga, ,att staten i detta fall hal'" relativt
sma mojligheter att ingripa atminstone i den omfattning, sam skulle
kravas for att ge ·en verkligt grundlig hjalp. Exempelvis med avseende
a den animaliska produktionen ha ju foreslagits vissa medel, men de aro
sa pass svarskotta oeh svargenomforbar:a oeh pa samnla g'angdyrbara,
att man ieke hal'" kunnat ga in for demo Det for-elag motioner harom vid

· forra riksdagen Deh man dryftade dem i det sarskilda utskbttet, men
man fann, att de anvisade vagarna ieke voro framkomliga, atminstone
ieke under davarande forhallan·den. Den animaliska prodliktionen ar ju
en sadau, av vilken vi exportera ett oversk·ott, oeh da bli ,gadana atgar
del", :sam skydda den inhemska marknaden, icke ·effektiva for att paverka
prisbildningen, darfor att -det anda blir exportpriserna pa smor oeh pa
flask, som bli normerande aven pa den inhemska marknaden, foruts,att
att man ieke viII ga in for statsmonopol ·eller .sadana ingripande at
garder, sam man forsokte under kristiden oeh som anda for det mesta
medforde missrakningar.

Under sadana forhallanden aterstod egentligen endast brodsadespro
duktion.en, dar man hal" lett importoverskott, oeh dar det aIItsa finns
mojlighet.er for staten att genom vissa atgarder paverka -oeh regIera
priset inom landet. Det kan goras genom attavsparra landet fran ut
landet och sedermera reglera priset pa varan inom landet. Man kan
oeksa anvanda tullar for att fa ·den marginal, sam professor Heekseher
talade om, d. v. '.s. ett slags handikap for den utlandska v·aran gentemot
den sven,ska pa den svenska marknaden.

Prof·essor Heckscher fragade, vilkendera vagen sam ar malet. Ingen
dera vag"en ar malet, utan de uro endast medel for' att hoja varans pris
inom landet, och det blir lamplighetsskal, sam fa avgora, huruvida man
skall ga den ena vagen eller den :andra.

Jag har alldeles klart for mig, att :sarskilt den vag, sam har blivit
betradd, har manga {)ch betydande olagenheter med sig. Jag viII oek!sa
ge inledaren ratt med avseen-de a flera av de invandningar, 'som han
gjorde. Den nu betradda vagen' .kopplar av handeIn, den astadkommer
en stagnation i mangaavseen·den, oeh den medfor svarigheter att ordna
inkop oeh forsaljningar.
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Hogre tullar kunna ocksa medfora vissa oHigenheter. Ayen blir exeln
pelvis ifraga om ragodlingen, "dar, produktionen ungefar motsvarar lan
dets konsumtion, en tull ganska osaker till sin' verkan atminstone under
borjan av konsumtionsaret, aven om man hal'" utforselbevis.

Nar man skall avgora vilken·'dera vagen man skall ga, ja, da komnler
man som sagt in pa en lti.mplighetsprovning. Man maste da ocksa taga
hansyn till vilken vag som ar mest framkomlig. Da far man kanske
koppla av ·en hel del forstandssynpunkter och i stallet koppla in han
synen till de politiska mojligheterna. Man hal'" dar att rakna med
exempelvis den politiska vidskepligheten med avseende a' ordet tulle
Om man kallade det for irnportav·gift eller nagot sadant, sa bleve det
genast litet smakligare, iiven om det innebar precis samma sak sonl en
tull. Det finns i clef. politiska tankandet, om jag far anvanda ett sa pass
vackert uttryck, forestallningar, som man ieke kan komma forbi, aven
om de aro ganska' ologiskaoeh efter min oeh mangas uppfattning
oresonliga.

Den TIU sittande regeringen ville som bekant ieke tillgripa nagra tull
atgarder. Jag vet icke, om det berodde pa nagon pa forstandsprovning
grundad overtygelse, eller om det endast val'" en provning av den poli
!iska mojligheten att genomfora atgarder av detta slag. I alIt fall hal'"
man stannat for nagot annat, for det nuvarande inmalningstvanget.
Jag far for min del saga, att skulle jag ha fatt valja, skulle jag ieke ha
ha valt denna vag. Faktum ar dock, att den hal'" medfort okade priser
pa den brodsad, som under detta ar blivit saId. Jag menar' da, att den
atminstone i viss man hal" fyllt sitt syfte. Aven onl proceduren varit
behaftad med olagenheter och brister, sa hal'" den dock till vasentlig del
fyllt sin uppgift. Da far jag vara nojd fran jordbrukets synpunkt, aven
om jag tycker, att man kunnat fa ,ett lika effektivt oeh got.t resultat med
mindre oHigenheter an vad detta system hal'" medfort.

Professor Heckscher berorde ocksa fragan om man bor stalla nag-ot
horoskop for framtiden eller icke. Jag tror ieke, at-t man sk~ll spetsa
till denna fraga sa, skarpt som han gjorde. Det galler val snarare, om
man skall stalla ·ett horoskop for en langre eller kortare tid framat. Dar
kommer man oeksa in pa en lamplighetsprovning. Finns det verkligen
utsikter att kunna stiilla ett nag.orlunda till£orlitligt horoskop pa langre
sikt, sa bor man gora det, men aro forhallandena sa ytterligt ovissa, att
man icke vet vart det bar 4an, da far man nog noja sig med att upp
stalla ·ett horoskop pa kort sikt, pit ett e11er tva' ar, och soka hjiilpa .gig
fram for den tiden. Det val'" val ungefar sa, formodar jag, :som riksdags
man Gustafson oeksa res.o:p.erade. Jagtror, att jordbruket i detta fall
far noja sig med att atgarderna icke bli stallda pa sa lang sikt, darfor
att man over huvud taget ieke ens narmelsevis kan overblicka situatio
nen for framtiden.

Vad sedan betraffar utforselbevisen, kan jag i huvudsak instamma med
vad inledaren yttrade, men jag kan icke forsta hans res.onemang med
'avseende a att man skall halla rag oeh vete strangt isar. Betraffande
ragen aro vi i huvudsak sjalvforsorjande, och darfor bli utforselbevisens
varde for rag av mycket problemati,s}{ karaktar. Man far ett battre
skydd for' veteodlingen oeh motsvarande samre ,skydd for ragodlingen,
d. v. s. utforselbevisen komma att verka stimulerande pa veteodlingen
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pa ragodlingens bekostnad, savida ieke utforselbevisen fa verka gemen
samt for bada dessa sadesslag.

Det val" ett spoke, ,som figurerade hela tiden i inledarens foredrag,
namligen den stora stegring av veteodlingen, som de vidtagna atgar
derna komme att medfora. Jag viII erinra om ·att det hal' skett en stark
stegring av veteodlingen men ieke av ho:stsadesodlingen. Hostsades
arealen hal' varit i stort sett oforandrad, och det sammanhanger med
att det att gora nagra storre forandrin·gar med avseende a hostsades
arealen innebar en ganska genomgripande driftsforandring. Det forut
satter eirkulationsomHiggningar o. d. Det enda, som kan .goras hastigt,
ar diirfor okning av varvet,es.odlingen, men sarskilt under de sista aren
hal' denna odling hamnat ,gig, ty det ar en odling, som fordrar mycket
var:m jord och en lang och varm sommaI'. I mellersta Sverige hal' var
vetesoqlingen visat ,gig vara mycket riskabel, ty vegetationsperioden ar
afta for kort och varvetet nar ofta icke nodig mognad. Det kan ga i
sodra Sverige, men jag'tror icke pa nagon sa stor stegring av varvetes
odlingen som en faktor att rakna med sasom nagot bestaende, atmin
stone i mellersta ,Sverig·e. Att jordbrukarna pa grund av denna rent
tillfalliga atgard med inmalningstvang och minimipriser skulle Higga
om sin cirkulation och oka veteodlingen i sadan omfattning, att vi skulle
bli sjalvfor,so,rjande pa nagra fa aI', den tanken ar for den, som sysslat
nagot me'd jordbruk, orimlig. Jag vagal' personligen ieke pa min gard
oka hostsadesodlingen utover vad den varit forut, utan jag later den
stanna vid detta. Jag forsoker ·naturligtvis fa ,sa goda skordar som maj
ligt, vilket ju ar rimligt, men jag viII icke aka arealen, just darfor att

. jag vet, att det statsskydd, som vi nu ha, ar nagot sa osak·ert, nagot som
man inte vet, om det kommer att besta. For ovrigt kan man ju vara
ganska saker pa att priset icke kommer att fa sta kvar vid den siffra,
som gallt for innevarande are Skall man overga till en starkt okad vete
odling, maste man nog ha nagon garanti for att skyddsatgarderna
komma att besta for en Hingre tid, d. v. s. ett tiotal areller sa. Nagon
sadan garanti finns emellertid icke. Jag tror darfQr icke att inledarens
farhagor for att de nu vidtagna atgarderna skulle medfora en stark ok
ning av veteodlingen innebara nagon realitet, utan det ar nog i stallet
den potentat pa vaggen, som' rik.sdagsman Gustafson ny,ss talade om.

Jag viII for ovrigt saga, att jag tror det ar angelEiget, att de icke jord
brukande medborgarna forsoka satta sig in i jordbrukarnas stallning,
icke sasom en yrkesgrupp liksom varje annan, utan sasom utovare av
en for hela vart land grundHiggande naring. D·et skulle sakerligen inne
bara allvarliga sociala faror for hela vart land, om deuna na~ing komme
i ·ett prekart lage. Jag hal' nyligen sett en skildring fran Ostpreussen,
dar man for narvarande lider av oerhort hoga skatter. Dar aro nu 200
stora ·egendomar till salu for enbart inventarievardet, d. v. s ..fastighets
vardet ar helt borta. Det ar ingen, som viII betala nagot for fastig
heterna, utan dessa stora egendomar kunna kopas for inventarievardet.
Vi kunna latt ta.nka oss, vad en sadan utveckling skulle betyda i ett land
som vart, vad det skulle l!etyda for hela den statliga· oeh allra mest for
den konimunala ekon·omien, om av·en hos oss samma ekonomiska svagh·et
eller in·solve-ns .skulle uppkomma. Jag vagal' ocksa, pasta, att darhan
kunna aven vi komma ganska .snart. Vi sta for narvarande med en
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medelrantabilitet av nlellan 2 oeh 3 % for de bast skotta jordbruken, oeh
det verkliga medelvardet ligger salrerligen darunder. Komma vi over
pa minussidan, dar ekonomien blir anstrangd till det yttersta, da ar det
verkligen fara a farde.

Riksdagsman F.. Gustafson i Domo: Bara en. kort replik till prof.essor
Heekseher. Jag forstar sa innerligt val, att som den verksamme oeh
spirituelle man professor H,eekseher ar, skall han ha myeket svart att
finna ,sig uti en avvaktande hallning. Om det ar en provande situation,
som tar pa nerverna, ,rill han bums, att man skall finna en framkomlig
vag. Han viII, att vi aven i p.uvarande varldslage skola ha sa goda in
stinkter, att vi ga fram pa en rak oeh klar vag oeh pa -en gang inratta
jordbruksproduktionen -efter var uppfattning om framtiden. Jag tror
emellertid, att man aven skall .tanka pa det gamla ordspraket: vanta
oeh see Det borde val vara sarskilt tillampligt just nu med de inveek
lade forhallanden, som rada.

Professor H,eekseher !sade, att vara atgoranden har i landet aro till oeh
med samre an i Ryssland, ty dar vet man atminstone vad man viII, aven
om vad man viII ar befangt. Men ar det ieke, professor Heekseher, lika
bra att vad man gor ar fornuftigt, aven om man handlar intuitivt oeh
darnled enligt prof-essor Heeksehers mening ofornuftigt~

Professor E.. Heckscher: Riksdagsman Gu,stafson sade, att man skulle
vanta oeh se.D.et aren ganska egendomlig form som man har har valt
for att vanta oeh see Det forefaller mig, som Oln nlan tvartom varken van
tade el1er sag. Det finns en gammaI historia fran revolutionskrigen, nar
England forde krig mot Napoleon oeh ingen visste varfor man gjQrde
det. Da vande sig Fox till vederboran,de oeh bad dem att de skulle vara
vanligaatt ,saga vad de ville gora. Det svarades, att de ville ha en paus
innan man bestamde sig; oehda gay F·ox en bild av vad ·en sadan paus
skulle betyda: hundratals doda och lemHistade lYlanniskor, nedskjutna
byar o. s. v. Det aT, synes ·det mig, .en fullkomlig parallell till vad riks.
dagsman Gustafson .sade om att man skall vanta oeh ,se, nar man i verk
ligheten har gjort ett fullkomligt revolutionerande ingripande i den eko
nomiska verksamheten. Jag har icke aIls nagot emot ;ett revolutiQuart
ingripande, om det star i tjanst hos en tanke; det ar franvaron av en
tan·ke sam jag anser vara det hetiinkliga. Riksdagsman Pehrsson forstocl
kanske battre vad jag menade efter landshovding Sederholms yttrande.
Jag menade, att herr Pehrsson skall be.stamma malet, oeh ,sedan skola vi
andra forsoka hjalpa till att finna medel for att na detta mal. Jag stal
ler ieke upp nagra mal nu utan for,sokerendast fa fram de bestammande
sy,npunkterna..

Landshovding Sederholm drog upp en parallell med .arbetslosheten:
arbetsiosheten ar en myeket allvarlig samhallsfara, oeh hur ledsarnt
man ma tycka det ar maste man understodja de arbetslosa. Parallellen
ar fortrafflig. De atgarder, som blivit vidtagna pa jordbrukets omrade,
skulle jag dock narmast vilja likna vid kommunisternas forlslag till be
handling av de arbetslosa. Deras arbetsloshetspolitik bygger ieke pa
nagon tanke pa vad man skall gora av de .arbetslosa, utan gar endast ut
pa att g,e dem sa stora inkomster som mojligt. :Sveriges offici-ella politik
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i arbetsloshetsfragan innebar daremot nagot helt annat, namligen' en
sadan behandling av de arbetslosa ·att de sa g,maningom komma in i
battre forhal1anden. Det ligger salunda en verklig tanke bakom den
arbetsloshetspolitik som hittills har forts; trots att den naturligtvis vAl
lar en hel del svarigheter asyftar den att man skall komma fram till
nagot som ar battre. Om man viII anvanda ·svensk offici-ell arbetslos
hetspolitik som monster pa jordbrukspolitikens omrade, sa skall man
alltsa stalla den fragan: vael skola vi gora av de sven:ska j,ordbrukarna i
nuvarande situation~ Landshovding Sederholms anforande praglades
emellertid -enligt min uppfattning av en beklaglig brist pa villigh·et att
tala om vad som skulle hjalpa de svenska jordbrukarna.

(Landshovding 'Sederholm: Hogre inkomster.)
J a, det ar kommunisternas arbetslo:shet.sprogram; men offici-ell svensk

arbetsloshetspolitik ger icke de arbetslosa hogre inkomster pa vael satt
som heIst, utan gor det p.a ett ,satt som man tror ar nyttigt i Hingden.

Stadsmaklare A) V, Jonsson= Jag ber till en borjan fa ta fasta pa ett
par yttranden av landshovding Sederholm. Det forefoll mig 'namligen,
som om landshovding Sederholm malade en fara pa vaggen, som icke
existerar. Visserligen ar det sant, att jordbruk,et skulle lida, darest inte
spannmalsprisen hallas uppe pa en viss niva, men landshovding Seder
holm talade am en katastrof, som skulle hota vart jordbruk, am lant..
brukare som skulle fA gA fran sina gArdar, om sankningen av skatte
kraften i kommunerna, ja, han framholl, att har forelAg en nationalfara.
Lat ass dA se hur denna nation'alfara ter sig i siffrornas lju,s. Jag har
farut framhAllit, att den stodaktion, som regeringen genomfort med
avseende pa brodsaden, for jordbrukarna i basta fall kan betyda en in
komstokning av 30 millioner kr. Nu ar det sannolikt, att icke hela detta
belopp tillfaller jordbrukarna. E·n del avgar ju i form av kompensa·
tionsaffarer, tvangskop, ineffektivitet hos minimiprisen o. IS. v., men vi
kunna ju anda rakna med den angivna siffran.. Senaste arets skorde
yarde uppgick till cirka 1.050 millioner kr. Hartill komma jordbrukets
inkomster av foradlingenav skorden i egen drift, till ,animaliska prf)
dukter, sasom mjolk, smor, kott, flask, agg etc. Vidare fa vi rakna med
jordbrukarnas inkomster av tradgards,skotsel, skogsbruk, fiske, korslor
o. s. v. Man kan foljaktligen saga att de 30 millionerna mot.svara 3 % av
skordens yarde och mellan 2 it 3 %: av jordbrukets samlade inkomstBr.
Om nu -en stor naring under en oerhord depression far vidkannas en in
komstminskning av 2 it 3 %', sa har man ,svart -att beteckna denna am..
standighet som en nationalfara. Jag formodar, att uttrycket ar for
starkt.

Naturligtvis ar det klart, att det un·derstocl, sam ·en samhallsklass eller
yrkesgrupp far, betalas av de ovriga samhallsklasserna. Professor H·eck
scher gjorde en parallell i fraga am de arbetslo'8a. Jag viII tillagga, att
am exempelvis tobaksarbetare bli arbetslosa, sa uppratta vi inte tobaks
fabriker for 'att hjiilpa dem, utan vi understodja dem pa annat satt. SA
bora vi ock.sa handla, nar det galler jordbruket. Vi maste skilja pA jord
brukaren som individ och jordbruk.et som naring. Vi maste hjalpa jord
brukarna av sociala motiv, m·en vi skola inte ,soka ge dem denna hjalp
indirekt genom" att bereda naringen hogre prisBr pa dess produkter,

6 - Nationalek. For. FOrk. 1931
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eftersom vi dft lopa risk·en 'att skapa en produktion, 80m ieke svarar mot
samhallets behove Daremot far man, som sa.gt, hjalpa individerna, innan
de hinna overflyttas till andra naringsomraden.

Landshovding Sederholm gjorde gallande, att mina farhagor for en
stark tillvaxt av veteodlingen icke voro nagon realitet. Ja, odlingen
utgjorde under aren 1921-1925 288.000 ton, m.en fjolarets skord uppgiek
till 584.000 ton. Ar ieke heller. denna stegring en realitet~ Och jag har
hela tiden betonat, att faran for en odlingstillvaxt i forsta hand galler
vetet, oaktat brodsadesodlingen i sin helhet under d·enna tid uppvisar
en nettookning. Har foreligger imina ogon risken ·av en produktions
okning a vetet, 180m med en ohegransad inmalning av·entyrar aven rim
liga kvalitetsansprak pa mjolet, som ytterligare kommer att forsvara
avsattningsmojligheterna -oeh som bildar hinder for en omlaggning av
jordbruket i riktning mot en utvidgad animali-sk produktion. Herrarn'a
ha visserligen sagt, att jordbrukarna forst-a, att den hjalp, som .nu givits
brodsadesodlarna, ar tillfallig oeh att de darfor akta sig .att oka sin vete
areal. J a, det ar mojligt att lantbrukarna i riksdagen se saken sa, men
den stora massan av jordbrukare planHigger sin odling med han,syn till
de priser, varmed produkterna betalas. Jag viII framhalla, att inte minst
spannmalshandlarna harvidlag sitta inne med en stor sakkunskap, efter
sam de sta i istandig forbindelse med lantbrukarna och bast se hur de
handla. Jag har just .i dagarna hort fran Ostergotland, att lantbrukarna
aro oroliga for att inte kunna komma over tillrackligt med varvete till
sadden i syfte att oka sinodJing, darfor att de fa sa bra betalt for vetet
i forhftllande till andra spannmalsprodukter. Far odlaren ett hogt pris
pa vetet och ett lagt pris pa f.odersaden, sa k·an man nag inte forhindra,
att veteproduktionen stig·er. Det ar ju prisbildningen och av.satt~ingen,

som bestanima jordbruk.ets inriktning, oeh varfor skulle prisbildningen
nn helt plotsligt blivit inefiektiv~

Riksdagsman Peh:r.sson talade ganska mycket om den desorganiserade
spannmalshandeln, som man ju talat om i manga are Redan da professor
W.ohlin pa sin tid skrev sin digra hok om jordbrukets avsattningsfor
hallanden, framholl han ,span·nmftishandeins brist pa organisation, oeh
sedan har pastaendet upprepat.s i alIa ton:arter. Ingen har ernellertid
sagt, hur marknaden skall organiseras. Lantmannens centralforeningar
ha som bekant bI. a. till uppgift att sorjafor lantmannens avsattning
av spannmal. Dessa foreningar ha emellertid lyckat.s asamka staten
ganska betydande forluster pa sin verk.samhet. ViII man nu skapa nya
foreningar, sa ar det ju att frukta, att de ocksa skola misslyekas. Eller
v·arfor skulle lagerhusf·oreningarna aga battre forutsattningar an de hit
tillsvarande sammanslutningarna att ordna spannmalsforsaljningen~ I
alIt detta tal om ordnade utbud, organiserad forsaljning etc. doljer sig
den tanken att forskaff·a Isig herravaldet over prisbildningen. Man viII
diktera prise-no Darfor viII man forvarva spannmalen oeh lagga den i
lagerhusen och i skydd av inmalnirtgstvanget pressa kvarnarna genom
att ransonera deras efterfrftgan. Man forbiser bI. a. den olnstandigheten,
att om man med en sadan politik skulle lyckas hoja spannmalspriset,
skapas darmed en stimulus till okad ·odling, oeh i den man odlingen sti
ger, maste priset sjunka. Hojer jag priset pa en vara, stimulerar jag
produktion·en, v-arav foljer okade utbud och lagre priser.
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Riksdagsman Pehrsson framholl, att man skulle halla tillbaka utbuden.
J a, .sa har man gjort i Kanada, tills man nu fatt uppge taktiken. Rent
teoretiskt kan man ju Sag·a, att har i landet behovs sa el1er sa mycket
vete, produktionen ar sa eller sa pass stor, problemet bestar i att over
flytta forraden fran jordbrukarna till forbrukarna och gora ,detta med
hjalp av lagerhus. Men d'etta ar en sehematisk syn pa fragan. Man
bortser fran konkurrensen~ den €nskilda foretagsamheten, som ager er
farenhet och yrkesvana, man bortser fran prisbildningens illflytande
bade pa produktionell oeh k·onsumtionen. Det ar nog' otankbart att man
kall sa fullstandigt monopolisera utbudet, och aven om man kunde ,det,
sa be:stammas ju kvarnarna,s inkopspriser ytter,st av mjolprisen. Fragan
ar bara, vilka foretag som formedla uppkopen av spannmalell billigast,
oeh det aterstar att styrka, varfor lagerhusen skola vara overlagsna
andra spannmalsaffarer. Visserligen invander man att en organiserad
spannmalsfor,saljning ick·e skulle ha till uppgift ·att hoja prisen. Sa sade
man i Kanada ocksa, nar vetepoolen bildade.s. Dess uppgift skulle ute
slutande besta i att rationalisera sjiilva formedling.sprocessen. Den fak
tiska verkligheten har emellertid 3,·dagalagt, att vetepoolens huvudsak
liga uppgift varit att halla priset uppe, d. v. ,s. att halla priset over dess
riktiga ·niva. Denna politik har medverkat till den starka okningen av
Kan·adas produktion och blivit en av orsakerna till det ·nuvarande vete
overflodet i varlden.

Hr Pehrsson framholl vidare, att det yore svart att begransa inmal
ningen till 60 it 65 %, efte~som man :skulle mota svarigheter, nar det
gallde att avgora vilka jordbrukare, som skulle fa salja eller inte. Det
skulle uppsta samma svarigheter, menade hr P·ehrsson, som de j·ag· fruk
tat, om vi fin'ge ett over;skott av brodsad och uppkopet yore lagt i han
derna pa ett .statsmonopol, som inte kunde kopa mer an vad 80m atgick
till brodfoda. J 0, vid en begransad inmalning bleve det en prisfraga,
vern som ville salja ·eller inte. Jag later med andra ord priset bestamma
produktionens storlek. Visar produktionen' tendenser att vaxa, bli ut
buden storre an efterfragan och priset· faller. Priset verkar alltsa som
en regulator, som hindrar produktionen att stiga over den grans, som
den' begransade inmalningenang.er. Dessa svarigheter bli ju till for att
hindra en oekonomisk tillvaxt av odlingen. Daremot ar det annorlunda
vid ett ,statsmonopol, om ett over!skott uppstar, ·eftersom ett statsmono
pol, om det skall bli till nytta for jordbrukarna, icke kan kopa upp
spannmalen till marknadsmassiga priser, utan till faststiillda priser,
oeh vilka skola da fa leverera :spannmal och tillgodogora 'sig denn'a for
man, darest det finn,s mer spannmal i landet an monopolet kan kopa ~

Riksdagsman Gustaf!son framholl, att utforselbevisen icke ,spelade
nagon storre roll 80m premiering av flaskproduktionen i Danmark. N·ej,
det ar mojligt, men man far nog anda saga, att det knappast ar lampligt,
att vart land bidrar till att framja och stodja flaskproduktionen hOls ett
konkurrerande grannland. Ar det icke onskvart, att varan stannar inom
landet for att bilda ·ett un.derlag for var egen flaskproduktion, i synner
het Isom exporten av foderv·etet medfor en siinkning av tullinkomsten,
detta i mot,sats till exporten av brodvete~

Riksdagsman Gustafson yttrade ocksa, att am prisregleringen pa brod
saden uteblivit, skulle konsumenterna icke fatt lagre priser pa brod och
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mjOl. J a; det innebar, 'att ,de betydan:de belopp, som statens prisaktion
belastat konsumenterna, skulle Istannat ho,s kvarnar, bagerier o. s. v.
Kan man. forutsatta detta~ Jag viII erinra mig, att mjolpriset i Dan
mark ligger ungefar 12 ore lagre an det svenska oeh jag formodar, att
vi fa tro, att en utebliv,en statsreglering skulle medfort billigare mjol
oeh brodpriser aV·Hn hos oss. Darfor hal" regleringen varit en naekdel
for den enskilde konsumenten oeh for vara exportindustrier.

Vidare ,sade hr Gustafson, att spannmalshandlarna saknade anledning
att beklaga sig, eftersom minimiprisen skyddat dem mot forluster genom
prisfallet pa spannmall hostas oeh dessutom hade spannmalshandlarna
blott att rakna med sin marginal, oavsett priset var hogt eller lagt. Det
iiI" mojligt, att spannmalshandlarna i ho,stas betraktade minimiprisen
med en viss fOTsonlighet, eftersom de skyddat dem mot forluster, men
nu tror jag man kan ,saga, att spannmalshandlarna over hela linjen aro
eniga i sitt missnoje med hela systemet. Pa flera hall forklarar man, att
forhallandena a1"o sa ,olidliga, att om syst.emet biheha1les, star man infor
nodvandigheten att avsta fran spann'malsupphandlingen. Det finns ocksa
exempel pa foretag, som minskat sin magasinspersonal med 40 % till
foljd av den nedisning eller fastlasning av marknaden, som atfoljt den
fria prisbildningenls upphavande.

Jag viII emellertid tilHigga, att en span'nmalshandlare ieke behover se
saken allenast ur yrkesintressets ·.gynpunkt utan aven ur allma,nekono
miska synpunkter. Det har atminstone jag forsokt gora. Jag har sokt
bedoma fragan med hansyn till en imina ogon fornuftig utveckling av
produktionsforhallandena 'inom jordbruket. Jag hal" darvid gatt ut ifran,
attvar veteproduktion icke bor okas utover sin nuvarande hojd. Hur
skall detta sk,e utan att man begransar inmalllingen, nar vi nu ·en' gang

. kommit in pa den linjen~ Behalla vi inmalningen oeh ,staten garanterar,
att jordbrukarn:a tillforsakras avsattning av en vaxande veteskord, sa
foreligger risken att denna skord stiger till 100 % av behovet. Ha her
rarna ratt i att det inte finns nagoll fara for att produktionHn stiger
over sin nuvarande omfattning, da finns ju intet skal att motsatta ,sig
en begransning .i inmalningen, som sakerstaller en skord av sadan star
lek. Men mina arade opponenter grunda sina forisakringar pa en subjek
tiv tro, att odlingen ieke skall stiga. Jag har sokt bygga mina farhagor
for odlingens tillvaxt pa den erfarenhet, som man kan forskaffa sig
genom att i Stati.stisk arsbok ta del av siffrorn'a for produktionsokningen
a vetet under de 'sista tio aren. Varfor skall denna utpraglade tendens
till okad odling avbrytas ju,st i det ogonbliek, da odlingen premieras av
staten mer an nagonsin tidigare varit fallet~

Herrarna ha forebratt mig att jag gjort mig skyldig till overdrifter,
att jag malat en viss potent-at pa vaggen for nojet att fa piska honom.
Det borde dA vara en ,enkel sak att !styrka, oj vad man min framstallning
av forhallandena pa spannmAlsmarknaden, av minimiprisens verkningar
varit felaktig eller avvikit fran den faktiska verkligheten. Nagon sadan
bevisning hal" emellertid ieke lamnats. Jag ar radd, att om vi fortsatta
denna premieringspolitik av brodsaden oeh darigenom bringa jordbru
karna till en oriktig anvandning av sin areal, sa hjalpa vi inte jord
brukarn'a i la:ngden, utan vi grava i ,stallet den grop djupare, vari jord-
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bruket befinn·er sig. De, som da varnade mot en sadan inriktning av
odlingen, ha kanske bast behja.rtat jordbrukets behov.

Riksdagsman A_ Pehrsson i Bramstorp: Bet.raffande farhagan for en
okad veteodling viII jag saga, att den faran ar precis lika Istar vid 65 %
inmalnin'g sam vid den inmalningsprocent, som vi nu ha. En inv.entering
gjord for Malmohus Ian har for ovrigt givit vid handen, att det tycks
vara mindre odling i ar trots det hoga prise-to Vi ha ju ocksa framhallit,
att man tanker icke lata det sterila pri,s, sam nu fixerats, alIt framgent
vara gallande. Foljaktligen kan man nog i detta fall ·saga, att jord
brukarna ha varit lika radda om sig sjalva som herr J on,s.son tycks vara
om demo Harmed viII jag ick·e ha sagt, att man icke i andra delar av
landet kan ha forfarit pa det satt, som herr Jonsson angav.

Herr Jonsson sade, att manga foretag blivit fullstandigt inisade till
foljd av det" nuvarande stela forfarandet. Jag undrar ·emellertid, herr
Jons'son, om icke det ar andra forhallanden, som ha ini-sat dessa foretag.
Det hal" ju ocksa varit ett kolo.ssalt prisfall pa kraftfodermarknaden och
jag tror, att det hal" varit en anledning till att manga foretag ha kom-
mit i .misar. .

Herr Jonsson sade, att lantmanne:ns ekonomiska foreningar hade ko:s
tat staten at!skilligt med pengar. Ja,om alIa ·affar.sforetag, ,som kostat
bankerna pengar, hade gatt till riksdagen for att mojliggora for ban
kerna att gora de avskrivningar, som behovdes, tror jag det skulle ha
vi.sat sig, att forlusterna pa dessa ekonomiska foreningar varit av jam
forelsevis sma }?roportiO'ner.

7 - Nationalek. Far. Fork. 1931
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Overlaggningsamnet for aftonen:

Svensk jiirnhantering under innevarande sekel

inl8lddes meld ett foredra.g av Dispone,nten Friherre Gerard De Geer,
som yttra;de:

Dagen,s amne ar sa tillvi:da felaktigt rubrieerat, som ,det ang·e,r en
generell behan,dling ,av var jarnhantering. En sMan ar naturligtvis
icke mojlig att lamna inom ramen for "ett kortfattat foredrag, oeh
jag maste 'darfor inskranka mig till.att framhalla nagra enstaka syn
pun·kter och iakttagelser, vilka mo.jligen kunna- stimulera en efter
foljan,de ,diskussion.

Varje o'versikt o'ver svensk jarnhantering under Ide sen,aste dece'n
nierna har praglats av en viss pessimism, och ,det maste nog ocksa
erkannas, att Idet finns en ganska reell bakgrun,d' till en ''SMan upp
fattning. Utveeklingen av Sveriges jarnhantering unde-r Idenna ti,d
h.ar kannetecknats av stan,dig relativ tillbakagang, saval internatio
nellt 80m nationellt. Ga vi sa langt tillb'aka i tilden 'Som 200 ar, finna
vi, .att S,veriges jarnhantering intog ,en fullkomligt dominera.nde
sta11ning i varliden. Det var enstaka ar vid denna ti,d, 80m man i vart
lilla land tillv·erka1de an1da till 40 % av varlldens jarnproduktion. Hur
ar det i dag~ Jo, 'var procentuella .andel av produktionen ligger om
kring 0,4 %, saleldes en hUIlJdraf.aldig tillb,akagang. A.ven om vi 8'e
saken ur nationell s,ynpunkt, maste e,n ganska stark tillb'akagang kon
stateras. Un1der arhundraden igHnom var va.r jarnhantering vid ~idan

av jor,dbruket v'ar end.a eg,entliga narings.gren oeh an,da till slutet av
forra arhundr,ald-et var enda egentliga inldustri. For narvarande intar
j'arnhanteringen en ganska blygsam plats vi'd sildaIi om' var maktig.a
mekaniska fora!dlingsindustri ,eller vara pa skogens produkter grun
da;de indllstrier. DHt ar !sant, att vi fortfar.ande intaga en frams-kjute'n

8 - Nationalek. For. Forh. 1931
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plats pa kvalitetsproduktionens omraide, men den monopolstiillning,.
vi dar tidigare haft, ar forbi. I alIt storre utstraekning aro vi han
visatde till en hansynslos pris- ·och kvalitetskonkurrens, och aven var
andel av v;arld~:ns produktion av kvalitetsstal h.ar Ull,der de s,enare
aren undan for unldan gatt tillbaka. Pa orsaken till detta forhallande
viII jag ick·e ga narmare in i kvall. De.n a.r att soka i de revolutio
nerande uppfinningarna pa det metallurgiska omradet i slute-t av
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Diagram 1. Sveriges tackjarns- och stalproduktion.

forra och borjan av detta arhundrrude, varigenom Sve'riges naturliga.
forutsattningar for jiirnproduktion forloraJde i betyd·else.

Innan jag overgar till det egentliga amn'et, viII jrag som hastigast
beroraen utvecklingstendens i ·S·veriges o·ch· for ovrigt hHla varl,dens
jarnhantering, vilken ·enligt min uppfattning icke tillrackligt b·e
aktats m·en likval ar av utomord.entlig betydelse. In'om fackmanna
krets.ar har den nog diskuterats, vid ti,digare t.illfiillen, men for det.
aUlditorium, infor vilket jag i dag ·har aran tala, ar ,den kanske icke·
sa kand.

Dia.gram I visar dels Sveriges tackjarnsproduktion, dels Sv-eriges.
produktion av jarn och stalgot fran d.ertta sekels borjan till och med.
'Ar 1930. Det som slar OSS, nar vi studer-a Idesa-a. bada kurvor, ar att de
s-kara varandra. D-e folj.as visserligen At till 192'4, men man ser, hliru
80m stalproduktionen' sedan d,ess stegrata betydligt kraftigare an
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tackjarnsproduktionen, vilken senare sta.gnerat. Samma ten,dens
framgar a·v diagram II, Born as·kadliggor motsvarande produktions
siffror for hela varlden. Har framtriiJder denna nya tendens anda
tydlig.are, och kurvorna skara varandra tidigare. Redan omkring ar
1910 borjar stalproduktionen ligga o'ver tackjarnsproduktionHn,och
det ar all,dele1s tydligt, att Ide bilJda kurvorna visa en Idivergerand·e
tendens, Id. v. s. stalproduktion·en vaxe·r kraftigare an tackjarns
p·roduktion-en.

1930192019/0190018901880

/
----- tackjarn

.. // ~
---stal ~~

v,\\
~,~

lA ~ f,"I \

, '-~ - \ ;;
~

\v/ II!I I
I \/ I I

-,,~
1/

,- "

V V 1

" ...----
i ~"

....-- "
~,- ..." ----(//I., ~~
~

o
1870

20

Mil/.
ton
120

40

60

80

100

Diagram II. Varldens tackjarns· och staJproduktion.

Da tackjarnet till overvagande ,del utgor ravar.a for fram,stallning
av stal maste harha tillkommit ett nytt moment, som gor att stal
produktione.n kan stiga kraftigare an tackjarnsproduktionen. Datta
nya mome1nt ar jarnets cirkulation, 80m j.ag inledningsvis. viII berora

-med nagra ord.
Det nuvaran,de samha11ets gigantiska byggnad av fabriker, stader,

produktionsmedel, jarnvagar och han,delsflottor utgor i stort sett en
skapels-e av de senaste hunidra, ja, ma.n kan kanske saga de senaste
fe,mtio aren. En vasentlig del av denna materiella skapels.e utgores av
jarn och stal, och den overvagan!de delen ·av det stal, som produc-erats
i varlden, ligger ocksa bundet i detta fast-a kapital. Jarnet forbruka,g
namlig·en icke pit sina olika anvan,dningsomraden pa samma saltt 80m

ex·e~mpelviskol eller bensin. Man har beraknat, att en jarnvagSis·kena,
som v.arit i tjanst i 50 ar och sedan kas,serats, endast fo-rlorat 6 % .av
sin vikt. Lokomotiv, som utrange'ras, oller mas·kiner och verktyg, som
bli omoderna, -h,a {)·fta ick·e forlorat nagot av sin vikt. En stor idel av
detta jarn -och ·stal atHrvan,der forr eller Isena.r·e till jarnverken i form
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av skrot. Det ar ·egentligen en!dast jarn i skopliggar, hastskosom, i
j.orde1n ne,dlag,d.a va,ttHnledningar, fartyg som sjunkit, krigsmaterial
o. s. V., som forb,rukas i ,detta or,ds bokst.avliga bemarkelse. Nume:ra
ror man sig icke endast med hypotes.er p'a detta omrilJde', utan med
hjalp av statiistiken kan ganska .klart bevisas~ hur stor skrotets in
verkan are

Denna skrotets ste!gr.ade bety,delse har en stark inverk.an pit tvenne
omra!den, namlig-en pit varldens behov av maIm samt p,a ,de geogra
fiska, tekniiS:ka och ekonomiska betingelserna for framstallning av
han,delsjarn. J,ag viII betona, .att det har endast ar fraga om handels
jarn, ty jarnets cirkulation har icke nagon eg-entlig bety,delse, dA Idet
galler var produktion av kvalitets'8tAl.

Dr denna synpunkt har fragan -ett utomordHntligt intresse for
Sverige, som ar ett ·av varl,dens malmrikaste lan,der. I, borjan av
detta sekel drogo vi mycket sto'ra vaxlar pit vara malmtillgangar och
'voro ov-ertyga1de om, att malmen var en produkt, 80m sknlle gA mot
relativt stegrat pris, och att vara malmtillgangar salunda skulle
stegras i var,de:. Det IdA ofta fore-komman,de talet om ,en hotande
malmbrist i varlide.n var sot lukt for 088. Man ser tdoek nagot annor
lunda p'a de,nna frAga fo'r narv·ar.anide. ·Om j-arnbehovet oeh ,darmed
.ocksa malmbehovet skall stelgras i framtiden beror pa, om va,rld,ens
fasta kapital kommer att okas i hastig.are tempo an hittills har skett.
D'et ar givetvis ganska vans.kligt. att uttala nagra spwdomar pa detta
omra1de, men man har nng anlednillg fo,rmoda, att vi icke i alloand
lighet kunna fortsatta att ntoka vart fasta kapital i ,gamma takt som
hittills har skett. I varj1e fall galler ,detta det mest jarnslukan,de av
alIt fast kapital, namlig-en jarnvagarna. Man har beraknat, att o,ver
25 % av ,det jarn, som kurvan pa diagr.am II representerar,ligger ned-
lagt i jarnvagarnas underbyggnad, byggnade,r och rullande materiel!.
MycI{et ty,der pa, att vi sta infor ,en pe,riod av stagnation i fraga om
nyanla·ggandet °av jarnvagar. Galler ;det salooes att i relativt mindre
utstrackning an hittills o·ka vart fasta kapital eller att en,dast un,der
halla idet, ar d.et klart, att. jarnbehovet i varlden kommer att minskas,
oeh Idenna minskning kommer da i fo,rsta hand att ga ut over mal
men, ,darforatt behovet for underhiLll till mycket stor ,del kan tackas
av skrotfallet.

Man behover icke ,draga ut konsekvenserna harav sa langt, att man
skall tro, att vara malmtillgangar ga mot ett hastigt fallande yarde,
men enligt min up,pfattning torde Ide, som spekuler,a i stigande varde
pa vara malmtillgAngar ()eh relativt stegrade pris p·ll vara e.xport
maImer, spekulera fel. Vi behova namligen icke frukta, att Ide svenska
malmpri,gern.a komma ,att hastigt falla. VAra malmtillgAngar aro icIre
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blott bland jor,dens storsta utan ocksA bland jordens rikaste och ,dess
utom synnerligen valbelagna. Man kan darfor antaga, att de svenska
exportmalmerna i sista han,d komma att fA kanning av e,n Hventuell
minskadeft,erfrAg.an pit malm, 80m blir ,en naturlig folj,d av jarn.ets
cirkulation. Daremot tror jag nog, a.tt vi gora klokt i att redall i dag
rakna med, att vardet ·av vAra fattiga anriknings,malmer i Mel1an
Sverige ar ganska proble,matiskt, och samma torde va.ra forhAllan,det
med de stora malmtillgangar i Norrbotten, 80m nu aro i statens ago,
men som annu icke .exploaterats. Jag viII tilHigga, att orsaken till att
jarnets cirkulation icke tidigare har gjort sig gallande naturligtvis
varit den, att det forst var pa 1870-talet, som en verklig mtassproduk
tion av jarn i egentlig menin.g borjadel, och att ,det darfor ar forst nu,
80m skrot i Istorre man,gder borjar sta till forfogan1de.

Det .an,dra omrllJde, p,a vilket j'arneits cirkulation har inflytan,de,
namligell de geografi.ska, ekonomisk,a och tekniska betingelserna. for
framstallnin,g av handelsjarn, intressera oss ocksahar i Sverige. I
borj:an av Idetta sekel, ungefar samtidigt so-m disku!s:sion-en pagick om
den hotan,de malmbriiSten, talades det rnycket om, att man borde Idriv,a
en inhemsk massproduktion av handelsjarn. Varfor skull,e vi e~por

tera vara maImer, fragade man, for att sedan 'ater importeTa en storre
del av Idesamma i form ·av jarnvagsskHnor, plat, byggnadsbalkar
o. s. v. SvarHt p'a den fragan blev emelle~ti,d, ,att Idet icke lonade sig
med inhems:k p·roduktion. Ove-rallt har det namligen vi-sat sig, att
malmen sokt sig till k,olet och icke .kolet till malmen, vilket berod,de
darpa,att de-t atgar mera Istenl{ol an maIm for -att producera exem
pelvis -en ton byggnadsbalkar. Denna .re-gel se vi ·ocksa bekraftad
darav, att massproduktion av hantdel:s.jarn ov·erallt h.ar konce,ntrerats
kring kolfalten, i Ruhr, OberschlesiHn, Englan'd, Pittsb,urgdistrik
tet o. 8. v.

Gen-om den stegrrude betYldelsen av jarnets: cirkulation har e:meller
tid i detta avseende tillkommit e1tt nyt.t moment. I diagram III visa8J

hur mycket stenkol, sorn atgar for att tillverka en ton byggnadsbalkar
enligt tre olika metallurgisk,a pro'cesser, varvi,d aven det stenkol, som
atgar for t.ackjarnsframstallningen medraknas. Koksen lIar da,rvild
omraknats till stenko1. En aV de s·varaste hi:imskorna for produktion
av handelsja.rn i Sverige har alltid varit bristen pa fossilt bransle.
Den forst-a metoden enligt diagrammet, Th9masproeessen, .anvander
uteslutande tackjarn for fr,amstallning av srniidbart jarn. Dett.a har
and.a till s,enaste tid varit d.en d,omine'rande processen fo~ framstal1
ning av han,delsjiirn pta kontinentenJ exempelvis i ·Tyskland. Nasta
process ·ar Martinprocessen, varvid man.anvander 70--80 % skrot och
resten tackjarn. Har reducer,as naturligtvis kolets betyde,lse i hog
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grad. Det tillkommer visserligen idet kol, Born atg·ar for att smalta
]\iartinchargen, men tackjarnets procenttal har avsevart sjunkit.
Slutligen ha vi elektrostAlp'rooo&sen, i vilken tackj1arnets andel sjun
kit anda ned till 10 '%. I enstaka f.all kan man har arbeta m-ed an:da
upp till 100 % skrot (lch intet tackj.arn.

Det ar klart, .att gen·om mojligheten att basera handelsjarnstillverk
ningen pit skrot och icke pa tackjarn har forutsattningen att tillverka
handelsjarn blivit gynnsam.rnare har i landet. For narvar.ande till
verkas handelsjarn i Sverige enligt bfiJda de sistnamnd.a metoderna,
alltsA savill enligt M,artinmetoden 8 10m elektrostAlmetoden.

Thomas
processen:

Marlin
processen:

Elekfrosf&l
processen:'

-Diagram III. Stenkolsdtgdng for tillverkning av en ton byggnadsbalkar
enligt olika metoder.

M.an har ocksA moo en viss overr3Jskning kunnat konstate,ra, att
under aren efter kriget har han,delsj·arnsproduktioneI). i Sverige stAtt
sig betydllgt biittre iin man vantat.. I borj,an av detta sekell forut
spaddes, att pr,oduktionen ,av handelsjarn var domd .att ut,do har i .
landet. Denna spadom har emellertid icke gAtt i uppfyIleIse. Tvartom
arbeta vara handelsjarnverk under nuv,arande s:vara depression rela
tivt battre an vara kvalitetsvetrk. For narvarande ga pr,aktiskt taget
alIa vara verk, 80m aro inriktade pa h.andelsjarnsproduktion, for
fullt. Visserligern tiro fortjansterna mycket dAliga, m·en Idet tycks ick·e
mota nagra svarig·heter ',att finnaavsattning. Vi ha ju en stor in
landsk kons,umtion, och vi h,a tillgang pa Iden viktiga ravaran skrot,
som har bev,arats at den svenska marknaden genom gallande export
forbud. D'et forhAliandet, att en stor stan,dardvara Bom skrotet nu-
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mera blivit foremal for alle-han,da protektionistitska utsvavningar
varl'den over, belyser kansk.e b'attre an nagot annat den stegraide 00
ty,del.sen av jarnets cirkulation.

Efter Idenna inledning viII j.ag o·verga till mitt egentliga amne for
dagen. Trots att 80m vi sett forutsattningar finnas har i lanidet fo,r
produktion av handelsjarn, tor,de doc.k alltjamt tyng,dp'unkten ,av
Sveriges jarnhantering komma att vara forlagd till produktionen av
kvalitetsstal. Den svensk,a kvalitetsstalproduktionen vila.r pa tre
hornpelare, namligen v·ara goda maImer, vara trakol oeh var starn av
yrkesskickliga ingenjorer, forman och arhatare. Man torde kanske ,
kunna 8ag~, a.tt un'der arens lopp de tva forsta hornpelarna minskat
nagot i betY'delse, unlder det att Iden siJSta i motsv,aran,de grad stegrats.
Var kvalitetsproduktion av jarn oeh stal vilar i stor utstraekning i
dag P.a s.amma f.asta grun:dval 180m var stolta m.ekaniska kvalitets
in·dustri, namlig,en ,det sve-nsk.a folkets speciella laggning for teknik
oeh for ett noggrant kvalitet-sarbete. Detta hindrar emellertiid inte,
att kv-alitets·arvet frau v,ara malm,elr oeh trakol .alltjamt ar av utom
oridentlig betYidelse fo'r det svensk,a stalets kvalitet. Swedish Charcoal
Steel ar alltja:mt len stWmpel, 80m ar frej1dad over hela varl,de'n.

I nuvaran'de ti,d av stelgrad pri'skonkurrens ar det emeillertid en
tung belastning fo'r var jarnha.ntering att v·ara ·beroe-n,deav Idet dyr
b·ara sven,ska trakolstaekjarnet. Jag bet-onar an en gang, ,att jag nu
talar om kvalitetsproduktion, oeh .att vi ailtsa harvidlag ieke ha meld
ja-rnets cirkulation att gora.. Vi kunna an sa lange icke minska taek
jarnet som ravara oeh ersatta den moo. s.krot. D·etta skulle me.dfora
alltfor stora risker for kv,alitet.en.

Det svenska tackj-arnet maste med naturnodvandighet bli ,dyrt i
tiliverkning. Det maste tillverkas i s·ma enheter, oeh man kan salun!da
icke utnyttja massproduktionens prisforbilligan,de faktorer. Hartill
kommer, att trakolen undan for undan uttra.ngas fran sin,a ti1digare
domane,r. I b·orjan av !detta sekel had1e annu var trakolstillverkning
en formansstallning in,om skogsdriften. Nu har ,den fatt vika fran
denna position. AI,drig anvandeis i dessa ;dagar en timmerstock,
som kan duga till sagtimmer, till trakol. Vidare har" sulfitveden
un!dantrangt kolningen fran all gallring av gran', oeh under de
senare ar·en har sulfatveden b·orjat undantrang,a .kolnin.ge:n fran g·all
ring av t.all. Diet aterstar for kolning len1dast avfallet fran 'de ovriga
avverkningarna ·eller g.allringsveden i en del ur transportsynpunkt
synnerligenogynnsamt belagna traktelr.

Dartill kommer; att Idet visat sig alIt svarare oeh svarare att up·p
bring,a den erforq.erliga staben ,av dugliga kolare. Det ar icke manga,
som for narvarande vilj.a Ataga sig kolningsarbete,. Helt annorlunda
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var det forr i tiden, Ida bruke-nhade en stab av torpare och arrenda
torer, som betalade sin.a arren,de1n genom att kola lett ViSlst .antal milor.
Det ar darfor sannolikt, att trakole-n i framtiden komma att bli rela
tivt dyrare an hittill~ och svarigheterna skola vaxa att tacka bru
kens behov av t.rakol.

Mot bakgrunden av Idetta problem far man se de energis·k.a anstrang
ningar, sam under innevarand·e sekel gjorts for att minska var jarn
h.anterings beroertde av trakolet. Da Ide elektriska tackjarnsproces
serna broto ig·e,nom omkring ar 1910, hals.ades detta med stor till
fredsstallelse blan,d d-e-n svens.ka jarnhanteringens man. Man stallde
mycket stora forhappningar plt dessa processer. Un·der loppet av
aren efter 1910 bygg,des ocksa flera elektriska masugnar har i landet,
men tyvarr maste man nu konstatera, att Ide elektriska tackjarns
processerna i ganska star utstrackning blivit en besvikelse. Sed.an ar
1916 har ieke en en,da nyelektrisk masugn byggts har i landet, oeh
flera av Ide forutvarande masugn~rna'aro definitivt nedlagda.

Or,sak,erna hartill aro flera. Vild ,den vanliga tackjarnsprocessen
sker balde smaltningen av malmen oe.h re,duktionen med trakol. I de
elektriska proeelSoserna smalter man malmen med elektri:skenHrgi och
tillsatte-r end.ast sa mycket trakol, 80m atgar for re,duktionsprocesse,n.
Man spar,ar p,a Idetta satt ungefar tva tr€ldjedelar ·av trakolsbehovet.
Att trots detta de elektriska tackjarnsprocesserna icke slagit igenom
berar pa, att ,den elektriska strommen blivit for Idyr. Vara vardefulla
mellansvenska krafttillgangar kunn,a finna vida b·attre anvandning
an .att forbrukas till nagot sa oadelt, om jag far anvanida ,det ut
trycket, 80m att smalta maIm.

Hartill kommer, att atmin,stone tillfalligtvis trycket pa trakols
markna,den under de senare are-n nagot lattat ·beroende ,darpa, att
t.ackjarnsproduktionen har avt.agit, vilket i sin tur framfor alIt blivit
ett resultat ,av den,starkt minskade exporten. D-etta framgar mycket
tydligt av diagram IV. Om vi utga fran tiden narmast fore kriget, sa
exporterades det mellan 150.000 och 200.000 ton om aret, mHdan vi nu
aro nere i e-ndast olbetydligt over 50.000 to,n p·er ar, saledes -en full
komligt kat.astrofal tillbakagang.

Atf den svenska tackjarnsexporten har gatt ned sa kra.ftigt belyser
va!d j.ag inledning.svis salde, ,att de nya metallurgiskap,roc.essocnaallt
mer oc.h mer gor slutp,roduktens kvalitet oberoende ·av ravaran. Forr
var det nodvandigt for Ide utlandska produce-nte-rna .av kvalitetsstal
att anvanda svens,kt t.ackjarn som ravara. Nu tYMS man i alIt storre
utstrackning gora sig oOO,roende av det svenska tackjarnet 'Som ra
vara, och exporten torde darfor ytterligare ten,dera nedat. Man h,ar
.skal antaga, att pa vissa omraden sve:nskt tackjarn alltid skall visa
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sig erfordHrligt, men nagon okning·,av den 8ven-ska tackjarnsexporten
torlde vi ,al:drig behova befara. Jag anvander med flit or!det b.efara,
oeh j-ag gor det darfor att jag sjalv representerar produktionen av
kvalitetsstal. Exporten ,av svenskt prima taekjarn har .alltid varit
en nagel i ogat pa vara kvalitetsb'ruk oeh detta ·av tva anledningar.
Forst och framst har d'en medfo'rt en svar konkurrens pa trakols
marknaden, o-ch vi,dare har den lamnat vapen i haDJderna pa vara
utlandska konkurrenter vid produktion av kvalitetssta.l.

Inom parentes viII jag pape,ka en liten detalj, som all'deles -sakert
sammanhanger med de.n minsk,alde taclrjarnsp'foduktionen, namligen
det minslra'de flottbygget. Flera mariner, bl.. a. den engelska, atmin
stone forr i tilden, oeh 'den jap!anska, foreskriva namligen vid produk-

Ton
ltOo.ooo

300.000

Diagram IV. Sveriges ilnport och export av tackjarn.

tion ·av ~anoner och pansarplat, att viss proc.ent sv,enskt taekjarn
sk.all inga i produkte:n.

Den kraftiga reduktionen av tackjarnsexporten har ege,ntligen gatt
ut ov,er vara 8,m,a sjalvstandiga hyttor. Det ar ·en ganska ma,rklig till
verkning i Bergslagen, 80m nu ar pa vag ',att upphora. Annn vid
slutet av forr& seklet v,ar de sma sjalvstandig.a masugnarnas antal
over hundrat.alet. For narv.aranlde aro de fog,a fleTa, an att de kunna
raknas pa den ena handens fingrar.

Aven om t.ryc.ket pa trakolsmarkn,aden for narvarande har lattat
genom den minskade tackjarnse·xpo,rten, maste man 'dock .saga, att
trakolsfragan alIt framgent kommer att utgora ett morkt moln vid
hori'sonten for var jarnhantering. Arbe,tet med att go,ra oss mindre
beroende ,av trakolet liggeT heller ieke ne-re, men ,det h·ar un:der de
senare are.n sokt sig fram efter andra linjHr. Mest kan,da a,ro harvild
lag Ide direkta elektrisk.a proeesserna s·asom Wibergsme,toden, n'orska
elektrostaalmetoden och Flodinmetoden. Stora forhoppningar ha
stallts till dessa processer, och mang,a ha uttalat den formooan, att vi
har sta infor en ny e,po,k for var jarnhantering icke blott vad galle.r
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kvalitetsstitlpro:duktione·n utan aven betraffan!de mass,produktione,n
av h.an,delsjarn. Omva.gen over taekjarnet skulle kunn,a ,slopas" och .
des,s.a nya processer skulle darfor bli mera b·anbryt.ande an Thomas
och Martinprocesserna pa sin tild voro. Sannolikt tor,de emellerti,d
dessa process-er liksom ,d-e elektriska tackjarnsprocessern,a medfora
besvikelse. Pit· fackmannahall ar man nog i allman;helt av den upp
fattningen, att de ,direkta processerna al,drig kunna bli nagon "m·ass
process for direkt fr.amstallning av ami-dbart jarn och knap,past
heller, bortsett fran nagra untdantagsfall, ,en process for dire·kt fram
stallning av kvalitets.stal. Va-d som da aterstar av forhoppningarna
ar, att man tack yare dessa processer kan na fram till framstallning
av ett artificiellt skrot eller jarnsvamp, som kan ersatta tackjarnet.
Tekniskt lost kan man nog saga att detta problem ar, fastan viss
ovissh,et annu vilar over ,den e.konomis·ka sidan av saken. Skulle ,det
emellertid lyckas oss .att p'a ,de~ta satt .kunna tillverka ett artificiellt
skrot, som ar 10,-20 % - vi stal1a ieke forh.oppningarna hogre - bil
ligare an ,det svenska trakolstackjarnet, skulle mycket vara vunnet.
Svensk kvalitetsproduktion s·kulleharigenom erhalla en gynnsam
mare stallning vid konkurrensen, oeh beroen,det av det dyra trakolet
skulle minskas.

Det yore givetvis mycket att tillagg.a om :de tekniska problemen
inom var jarnh.antering, men med hansyn till ,det auditorium, ,som
jag i ,dag har a.ran tala infor, viII jag i stallet koncentrera mig pa de
ekonomiska Deh organis.atoris.lra fragorn,a. Intill mitten av forra
arhun,dradet var forvisso jarnhanteringen en lysantde aHar i Sv-erige.
Man tanke sig blott vilke-n levnrudsstanidard, 80m brukspatronerna
h,ade, vilka herrgar,dar och parker ,de anlaide och vilka. tributer Ide
erla,de till statsk.assan! Dock ~ar det vi,d Idenna tid endast. fraga om
produktioner om nagrahundra ton vid varje bruk om aret. Givetvis
var Idet en,d·ast en monopolstallning, som kunde mojliggora en sa
lo,nande ti~lverkning. Mot mitten ay forra arhundra;det borjatde emel
lertid horisonten att morkn.a. I alIt ho,gre grad borj.a;de S,veriges jarn
hantering fA ltiinning av foljderna av de nya metallurgiska nroces
sernas genombrott, vilka gj.orde kvaliteten mindre beroen,de av ra
varan. Ett definitivt slut pa Sveriges j'arnhantering 80m en lys.antde
affar gjor1de 1880-talets kriser. Var jarn.hantering gick starkt for
svagad ut ur d,essa kri.ser, oeh liemannens skor,dar voro under dessa
ar stora blan'd vara jarnbruk. Det finansiella oberoendei gick for
lorat. Vara jarnbruk voro under are,n efter 1880-talets kriser i stor
utiStrackning beroende av exporthusen i Goteborg och Stockholm.
Dessa forlade bruk-en, sAlde ofta deras tillverkning med en8amratt
och togo sakerligen bra betalt for sin foriaggarverksamhet.



SVENSK JARNHANTERING UNDER INNEVARANDE SEKEL 75

Det v,ar forst framat sekel,skiftet, som var jarnhante-ring &ter bor
jade fa litet luft under ving.arna, icke darfor att avsattningsmojlig
heterna un!d·er Idenn.a tid forbattrades nagot namnvart utan darfor
att skogarna, som i stor ut,strackninghorde till bruken, fingo ett
hastigt stegrat yarde. Med sto,d hara,: borj,a,de oeksa en finansiell
frigorelseproeess, oeh man kan sag.a., att Idenna var gen,omford vid
ii-den for varldskrig·ets utbrott, da vara j·arnbruk aterigen i ,det stora
hela voro finansiellt oberoende. D'8nn.a ti,d fran slutetav forra ar
hunidraidet fram till varldskriget, ar en tid, Hom kanneteckna,des av
myeket stora tekniska fr.aIIlBteg inom var jarnh.antering. De me
tallurgiska processerna utveeklades oeh under ,dessa ar la;de8 grunden
till manga nya tillverkningar, som skulle bli av ofantlig bety,delse
fo! jarnhanteringen under de komman,de aren. J.ag kan namna
silJdan.a exempel som tillverkningen av kallvalsat material vi,d Sand
viken och M·unkfors, av sagar oeh ihaligt borr-stal vid Fagersta, av
degelstAl vi,d Oster-by oeh Vikmanshyttan, av stad vid Soderf.ors o. s. v.

I skarp kontrast tiliiden lysan!de utve-ekling·en pa det tekniska om
Tadet star emelle'rtild alIa de misslyekade forsok, som un'der dessaar
gjordes att utveekla 'samarbetet mellan de olika bru.l{:en. Ett vi-sst
samarbete var sa mycket mer onskvart, som flera tillverkning,ar annu
inn.eh.a,de monopolstallning pa varldsmarkn.aden. Genom den inbor
des k'onkurrensen utnyttj.ades ej ldenna monopolstallning. Den mang
sidiga tillverkningen vid va,rj.e btuk var for ovrigt ett skolexempel
pit dalig arbetsfordelning. Det bristan,de samarbetet var emellertid
en fast rota,d tradition. Kravet pit h.andelsfrihet oeh ob·eroe~n.lde hade
gatt i ·arv fran b·ruksp,atronern.a till disponenterna 'och stod kvar som
ett hinde-r for ,den nodvandiga konce·ntrationen oeh samarbetet. f

Kom sa kriget mad dess stora omkastningar. Ailid-eles som efter
krisern.a pa 1880-talet gie.k var jarnhantering starkt for.svagad ut ur
varld.skriget. D-et nyforvarva,de ekonomiska oberoe,nidet giek i stor
utstrackning ater forlorat, Idenn.a gang till,bankerna. Vad varre var,
svensk avsattning a·v kvalitetsstal tillfogades genom kriget ett obot
ligt sar. Kriget skapa;de i Ide krigforande landerna e,tt enormt stegrat
behov av kvalitetsstal, samti,digt som Sveriges' avsattning harav for
svarades geno'm blockader och andra avsparrningar. Detta tving.ade
med nat.urnodvandighet fram en stegra,d produktion av kvalitetsstal
i de olika lande-rna. Nar kriget sedan tOg slut, sa s-o,kte sig delnna nya
produktion over pit. fredens omrade oeh kom harvi,d att for 'alltid
erovra mAnga av de omraden, dar svenskt stAI forut. ,haft e-nsamratt.
Under hArd strid atererovra,des visserligen manga positioner, men
den gamla stalln~ng,enkunde vi ieke atertag·a. J,ag kan 80m exempel
namna en sa,dan marknad 80m den engelska, vilk·en fore kriget var
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den domineran,de for Sveriges avsattningav kvalitet-sstal. D~r ha vi
al,drig kunnat atervinna vara gamla position,er, och den gamla klas
siska stalmarl{na:den med Sheffie,lid som centrum iritar nu for oss ,en
ganska blygsam plats jamfort med exempelvis den ameril{anska
marknalden.

Laget 'efter kriget har just v·arit kann·etecknat av d·essa 8varighete:r
att vinna avsattning pa exportmarkna1d,en for vart stal. Sakerligen
skulle forhallandena varit avsevart mycket samre, om vi icke inom
lan,det fatt' en kompensation for den forlorade e~portmarkn·aden.De,n
stor.artade utvecklingen av var mekaniska industri efter kriget har
skapat en okaJd inhemsk markn·oo for kv.alitetsstal. Det hal' i sjalva
ver.ket varit en myckHt lycklig vaKelv,erkan mellan d,essa b,alda indu
strier. Jag tror nog ocks.a, ,att man',delvis kan finna fo-rklaring.en till
den svenska mekaniska verksta;dsindustrie,ns storarta,de framgangar
dari, att den kunn·at b,ygg.a pa svenskt stal 'och samarb-ete m-ed sven
sk,a jarnv-erk. Detta s·amarbete har ju ocksa tagit sa fasta former, att
tva av var.a storsta .kvalitet.sbruk foren.ats mad stora mekaniska verk
stadskoncerner, namlig·en Surahammar med As,ea och H·ofors moo.
Kullager. ,S,akerligen h,ar ocksa ,den mekaniska in,dustriens produkter
pa exportmarknaden kunnat drag,a en viss fordel av, att de haft en
sa god pionjar 80m ldet sv,enslra stalet.

Av,en i ett annat ,avseen:de har tiden efter kriget v.arit marklig for
var jarnhanterillg. Det gamla traiditionella motstan!det mot sam
arbe,te och l{oncentration har mast uppgivas som dammar brytas for
en stormflod. Arbetet ar nn i full gang efter olika linjer meld sam
arbete bade pa Idet tekniska och det kommersiella omradet. Det u.tat
mels.t isynliga re'8ultatet har.av ar skapandet ·av Bruk,skoncern·en, i
vilken fleTa forut hans,ynslo,st kOIlkurrerande bruk sammanslutits
under gemBns,am ledning.

A.yen pa manga alldr.a o:mra,den har samarbet.et gjort fr,amsteg,
ehuru Idet kanske icke alltid synts sa mycket utat. J.ag kan namna
80m .exempel, att Iden forutvarande konkurren!sen pa den amerikanska
exportmarknaden blivit bortelimineroo for fler.a viktiga produkter
och likasa ·att alIa svenska bruk samm,anslutit sig om en gem,ens.am
forskningsverksamhet under Jernkontoret.s overinseenlde.

Ave'll i ett tredje avseende har utvecklingen efter kriget varit
marklig, namlige.n i sa matto, att tillverkningen gatt mot oka,d for
a,dling. Som framgar av diagram V har medelpriset pHr ton av var
export stegrats. Ingentin,g bHlyser sa tydligt 80m des.s.akurvor, vilka
stora fr~msteg var jarnhant-ering gjort pa fora1dlingsomradet. Tiden
fran 1923 till vara dagar h.ar kannetecknats av eit s-akta men oav
'brutet prisfall, men det oaktat h,ar den sveniska jarnhantering·en kun-
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nat tillforsakra sig ·ett sakta stegrat pris for sina produkter. Deitta
beror som sagt ingalun,da pia nagra gynnlsamma avsattnings"forhal
lanlden utan ,darplt, att vi stegrat var kvalitet, ,att vi hojt foradlingen
och skap'at effektivare forsaljningsorganisation,er. I stark kontrast
hartill och for svenska forhalianden synnerligen gynnsamt star
genomSllittspriset pa importe,rat j,arn. D-et h·ar sakta fallit, alltsa en
utveckling mera i overensstammelse med de'n ten,dens, 80m i allman
het varit kanneteckn.an,de for p·risutveeklingen efter kriget.
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Diagram V. Medelpris per ton jarn (utom skrot).

Innan jag slutar mitt .anforan'de viII jag namna nagra ord om den
nuvaran,de krisen 'Bom alIa tala sa mycket om. For var jarnhantering
h,ar ,den kommit som ett all,deles extra pabroo. Vi ledo reldan forut av
en nara nog kronisk kris, och darfor har ocksa den nuvaran,de depres
sionen ,drabbat jarnhante~ingen sar,deles hart. Vi ha icke helleT nu
so,m forr ull,der ,dalig.a ar kunnat lita os:s till skoga.rna, ty dessa ha
for narvar.ande visat sig vara ett ganska sviktande stold. Det lonar
foga att oka avverkningenav timmer eller massaved, nar man icke
kan ol{a sina inkomst·er. Nagra sp-eciella boteme,del for var jarn
hantering giv.as for visso icke, utan dearo desamma sorn for narings
livet i ovrigt. Konc-entration och rationalisering aro forvislso inga
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meldel i en akut kris, ty de foridra kapit.al och verka pa lang sikt.
Nar man har kommit i Jdet laget, att inkomsterna aro mindre an ut
gifterna, maste den forlorade j'amvikten rattas till, om icke foretagen
skola ga under. Den for jarnb·ruken fullkomligt domine;rande utgifts
posten ar arbetslOnerna. Jag tror, .att det for alIa parter yore .klokt.
.att re,dan nn so,ka gora klart f.or Big, att om forhallandena vid slutet
av avtalsperioden i host ick,e foran,drats, blir en n·ed.sattning av
lonern.a nodvan1dig. En s,ilJdan ar ju ocks.ft berattigad moo hansyn till
levnadskostnadernas fall.

Ore per
timme
170

160

150

1't0

130

120

110

100

90

80

70

60

50

ItO

Diagram VI. Arbetsloner vid svenska jarnbruk samt levnadsomkostnader.

Diagr.am VI vi-sar en ganska intressant kurva. Den anger genom-·
snittslonen for alIa arbetare over 18 ar vid svenska jarnbruk fran
och ,meld ar 1909. Se,dan ar 1923, det stora konfliktaret meld lockout,
un!der sju mana,der, har det ratt oavbruten arbetsfred Vild de svenska.
jarnbruke,n, och Iikval ha fran 1923 till 1930 for' varje ar lonerna.
okats icke sa obetydligt. De ha s.alunda under denna fredsti:d stigit:
fran i genomsnitt 86' ore per timme till kr. 1: 06 per timmeo. For
arbetarparten i ge'men bot d·enna kUT-v.a: vara ,en gans.ka god billd 'av
va;d som kan astadkommas ut.an konflikt. Samtidigt med denna.
okning av timlonen har arbetskostnaden per produktionsenhet undan,
for un,dan fallit. Det har varit den rationalisering, 80m genomforts
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. vid d,e svenska bruk·en under dessa ar, 80m mojliggjort Idenn.a oIlling
av timlonen. Nar en ny arb:ets,metod inforts, har arbetsledningen
delat fortjansten harav ;med arbetarna. S.amtildigt ha levn3Jds~ost

nalderna un'dan for undan sjunkit, oeh tendensen pekar ju ytterligare
nedat. Fa vi 'darfar under den aterstaende delen av aret ieke se
nagra klara tec.ken pa att en fo'rb·attrad konjunktur fo-restar, blir det
nog som Isagt no!dvan,digt for den svenska jarnhanteringen att redu
cera lonerna nedat vild hostens avt.alsuppgorelse.

En an·nan mycket .aktuell fraga, som j.ag bara viII snudda vi,d i dag
men som j·u .alltid kommer pit tal i daliga tider, ar tullfragan. Den
sv,enska exporten av kvalitetsstal har haft mycket svara kanningar
av protektionistiska atgarder i frammandfe lander. Aratals 'moidosamt
forsaljningiS- oeh reklam~rbete har oft.a i ett slag blivit vardelost
genom tullar i avsattningslanderna.

Omkring var egen tullfraga, Bom ju avser tull till skydd fO'r vart
handelsjarn, har det un,der Ide senare aren v.arit ganska tyst. Jag tror
man kan saga, att tron pa trillarnas valsignelse trots de starka pro
tektionistiska stromningarna i varlden borj,at vaekla blan'd. den
svenska in:dustriens man.

I samband meld tullfragan viII jag papeka, ·att var tillverkning av
handelsjarn fatt ett synnerligen kraftigt protektionistiskt stold i gal
lande. exportforbud pa jarnskrot..Harigenom aro vi tillforsakrade
Iden for vart handels.jarn numera utan all j·amfo,rels·e viktigaste ra
varan till ett normalt pris. D'etta exportforbud p·a skrot har ju kri
tiserats fran flera hall, men sa lange exportforb·ud existera i nastan
alIa .andra la,nder, torlde det vara no,dvan1digt for oss att bibehalla
detsamma. Vissa lander, so'm sakna egna maimtillgangar, exempelvis
Italien oeh Polen, ha genom myeket hoga tullar frammanat en bety
dande inhemsk produktion ·av han'delsjarn, som framfor alIt bygger
pa den egna marknaden. Denna skyddade produktion kan betala ett
pris for skrotet, som vasentligen overstig·er det naturliga.. lnnan vi
fingo vart exportforbu,d pa skrot, ,gick ocksa var skrotexport i myek·et
stor utstracknin.g just till Polen.

Nar en talesman for en naringsgren laJ?1-nar en oversikt over sin
hantering, plagar det v,ara god sed att han slutar sitt anforan:de med
nagra av frej,digt mod praglade or,d om tillforsikt oeh fortr9stan till
framti'den. J.ag viII icke ihelle.r i afton avvika fran Idenna goda sed,
men jag viII satillvida b'egransa min tillfor,sikt, .att den e-ndast om
fattar de vaga~ oeh medel, var jarnhanteri:qg pa se~aste tilden valt
for att beka.mpa de upptorna;de svarigheterna. Utsiktern~ saval p,a
kort som pa lang sikt aro mOTka for var jarnhantering, men man kan
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vara forvissa,d om att alIt gores va,d goras Iran. Ej en sten skall lam
nas oror,d, 80m kall. jamna vjigen for denna var ursv·enska och ur
gamla hantering, att ,den alltja.rnt ma kunna forbli en hornp'elare i
svenskt ekonomiskt liv och en fo·reningsHink mellan vara varde,
fullast-e ravaror - skogarnas, bergelns och vattenfalleIlJs produkter 
och var stolta mekaniska forrudlingsindustri.

Myntdirektor A" Grabe: Det var nagra saker, som jag faste mig vid
under baron D,e Geers foredrag och varom jag skall be att fa yttra nagra
ord. Foredragshallaren framholl betraffande handelsjarnet.s anvand
ningsomraden, att behovet sannolikt komme ,att stagn,era i nagon man
pa grund av det minskade jarnvagsbyggandet, som man ju har anled
ning vanta sig pa grundav bI. a. bilismens och flygm·askinstrafikens
okade betydelse. Han glomde emellertid darvidlag en mycket viktig fak
tor, som verkar i mots-att riktning, namligen den oerhort stora mangd
jarn, Isom for narvarande forbrukas for byggnadsandamaJ, i oandligt
mycket hogrle grad an kanske nagonsin tillforne. Det hal' sakerlig,en just
v.arit den svenska byggnadsindustriens stora utveckling och starka liv
aktighet under de senaste aren, sam varit ors-aken till att Val' svenska
handelsjarnsproduktion hal' kunnat hAlla sig sa val i konkurrensen oeh
fa sa stor avsattn.ing, som verklig·en hal' varit fallet.

Foredragshallaren betonade ocksa det synnerligen anmarkningsvarda
forhallandet, att stalf,abrikationen for narvarande over-stiger tackjarns
produktionen och detta i alIt mera utpraglad grad, och han ansag, att
man sannolikt skulle fa bevittn:a annu mycket storre differenser i fram
tiden. Dettorde emellertid vara litet for tidigt att annu draga den slut
!satsen. Det ar namligen sa, att under t.ider av hard konkurrens soker
man garna upp det absolut billigast,e sattet att tillverka sina varor.
Tackjarnet hal' blivit for dyrt, och man forsoker darfor .anvanda skrot
sa langt som mojligt. Men som det brukar ga i sadana flaIl, bli anspra
ken pa den billigare ravaran, i detta fall skrotet, sa smaningom alltfor
stora, och man komm·er da till ett jamviktsHige, dar det icke langre
lonar sig att ersatt.a tackjarnlet med Iskrot. Nar man :arbetat upp det
skrotlager som finns· far man lov att ater tillgripa tackjarn. Det fore
ligger nog intet tvivel am att okningen av stalproduktionen utover tack
jarnsproduktionen till mycket. stor. del bygger pa det lager av skrot,
som forutfunnits. Man konsumerar darfor nu en tillgang, 80m seder
mera icke kommer 'att sta till buds, och det ar darfor sannolikt, savitt
jag forstar, att denna differens mellan stal- och tackjarnsprodukt.ionen
kommer att minskas. I varje fall ar det uppenbart, att differel1sen icke
kan okas obegransat.

Baron D'e Geer framholl vidare som bevis for att den svenska stal
produktionen numera framstaller en mera foradlad vara, att priserna
i genomsnitt hade hojts pa vara exportprodukter. Jag tror, att detta nog
.ar en litet farlig slutsat.s. I verkligheten ligger kanske forhaJlandet nog
icke fullt .sa till, utan prisforhojningen beror sakerligen atminston-e i
mycket stor utstrackning pa en annan omstandigh,et, namligen darpa
att vi exportera numera icke som forutett billigt kolstal ut-an i mycket
stor utstrackning specialstal, som ar ofantligt mycket dyra:ve i tillverk-
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ning och som darfor star betydligt hogre i pris. Jag ar darfor for min
del overtygad om att en myck·et stor del av den pa.visade okningen lig
gel" just i det forhallandet, 'att det i sjfilva verk,et ar dyrbarare produk
tel", rent tekniskt sett, 80m exporteras och som salunda ha storre yarde,
aven om de icke firo Hingre foradlade.

Vad sedan betraffar jarnhanteringens utveeklingsmojligh·eter oeh
framtidsutsikter, forefoll det mig, som om baron De Geer i nagon man
forbisag ,en on1standighet, namligen den roll som forsaljningen spelar.
Det galler naturligtvis ieke blott att tillverka en vara utan -utt ocksa
forsalja densamma, oeh givetvis beror myeket pa hur man inriktar sig
i detta avseende. Den svenska exporten av r,ena stapelvaror hal" ju starkt
forminskats. Det Aterstar knappast i detta avs-eende mer an ett stort
omrade for kvalit,etsjarnhanteringen i Sverige, namligen det ihaJiga
borrstalet, vilket k·an betraktas som en standardvara. Kvalitetsstaltill
v.erkning·en hal'" fransett denna produkt alit mer och mer begransats till
vissa speeialomraden. For vissa bestamda andamal behov,er m·an svenskt
stal, men man koper i allmanhet alIt mindre och mindre poster, oeh
dessa poster skola dessutom vara olika sammansatta. Den ,ena indu
strien behov,er ett slags spec.ialstal, den andra ett an.nat. Den ena be
hover den kolhalten oeh den andra en annan kolhalt. Slutligen blir det
sa, att de svenska jarnbruken bli oversvammade med smaorder pa kan
ske nagra hundra kilo av den ena sorten oeh nagra hundra kilo av den
andra. Foljden blir att jarnbruken fa ligga med stora lager' av stal for
att tillgodose koparnas olika behov, oeh en verkligt ekonomisk drift
later sig n,aturligtvis svarligen genomfora, om man pa det sattet ena
gangen InaSte tillverka en vara oeh andra gangen en ·annan. For att man
sk·all kunna forbattra detta forhallande synes det mig vara nodvan·digt,
att man specialiserar sig mer och mer, sa att varje ja.rnbruk tillverkar
en viss vara for ett visst andamal och fo~sokei· upparheta den markna
den. Vi ha juet.t gatt exempel pa hur utmarkt detta gar for sig just i
kullagerindustrien, som behover en vl.s.s bestamd ravara, och hurusom
till foljd harav det bruk, som tillverkar denna va~a, kommit .i en mycket
gynnsam stallning, dit det ute.slutande kan syssla med en ,enda kvalitet.

Det ar naturligtvis en ytterligt svar sak at.t pa det sattet upparbeta
en m.arknad, men det finns n,o.g vtssa mojligheter i ,detta fall, om vreder
borande forsaljare ha formaga att leta ratt pit dessa marknader. Det
gar icke langre som forr i tiden :att skicka ut. forste baste handelsutbil
dade pe~son att salja stal, ty da blir resultatet vanligen 'daligt i lang
den, utan nn fordr,as helt andra kvalifikationer. Man behover tekniskt
utbildat folk, som kan leta ratt pa de omraden, dar svenskt jarn och
stal kunna vara till sarskild fordel for vederborande kund. Ju m-era
m·an kan samla 'ihop av likartat material, desto billig·are och battre kan
naturligtvis tlilverknin.gen skotas.

Det behovs allisa ett samarbete pa detta satt mellan de svenska meka~

,nisk.a verksta'derna, som ha behov av en viss kvalitet, och jarnverken.
Vederborande in·dustri bor specialisera sig pa att kopa fran 'endast ett
jarnverk, da man givetvls kan fa en billigare och jamnare produkt, och
bor icke kopa fran flera bara darfor' att priset handelsevi.s den ena
gang,en hos en annan kan var,a nagra oren billigare. Verkstadsindustrien
tordeemellertid icke alltid inse fordelen av ett sadant arrangemang.

9 - Nationalek. FOren. FOrk. 1981.
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Jag tror salunda, att det behover komma till stand ett mera utvecklat
samarbet,e mellan stalforbrukarna och staltillverkarna for att man skall
komma till ett gott resultat. Tendensen gar nog i viss man i den rikt
ningen for nal'varande, men sakerligen kunde det goras ofantligt myc
ket mera till batnad for bagge part,erna, Sayar for den mekaniska verk
-stadsin,dustrien som for jarnbruken. (D'et stenografiska referatet ej gran
skat av talaren.)

Professor A_ Johansson: Det var med mycket stort intress,e, som jag
ahorde baron De Geers resume over jarnhanteringens utveckling fore
tradesvis un·der de senaste decennierna. Vad jag emellertid darvid kande
mig ratt obehagligt berord av, v,ar hans i mitt tycke alltfor pessimis
tiska uppfattning om jarnhanteringens framtid. Visserligen ha vi all
anledning :att for narvarande se morkt pa denna hantering, men, sam
ocksa baron De Geer papekade, densamma h,ar dock forut befunnit sig
i liknande situationer, och jag tror, ,att vi icke ha anledning att nu mera
an vid foregaende dylika tillfallen se alltfor morkt pa situationen. Och
om vi enligt foredragarens slutord anlagg,a en mera fr,ejdig syn pa
framtiden, behover det icke vara darfor, att det a·r praxis att avsluta
ett av pessimismen buret foredrag pa det sattet, utan darfor att vi
innerst inne vilja kann.a det varmare for framtiden an vad vi for till
fallet gora.

Det skulle vara frestande att 'har ga in pa en historisk r,edogorelse
for jarnhanteringen just med hansyn till fragan am pessimismens be
rattigande ·eller icke, men j,ag kan naturligtvis icke gora detta inom
ramen av ett diskussionsinHigg. J,ag viII endasterinra darom, att val'
jarnhantering flera ganger hal' bytt form under de senaste hundra aren.
Den har foljt utvecklingen, och den finns trots vid varje overgang pessi
mistiska roster annu kvar. Den kvantitet stal, som vi tillv,erka i dag,
ar icke mindre an den, vi tillverkade omkring ar 1760, da vi producerade
40 % av varldens jarn- och stalbehov. Den maximitiliverkning, som vi
uppnadde under kriget, kunn,a vi viss,erligen icke nu uppna, men i alIa
fall giva vara tillv·erkningssiffror ingen anledning till att se ailtfor
morkt pa situationen.

Pa 1850-talet hade vi tackjarnst.illverkning och valljarnstillverkning
enligt Lancashiremetoden. Sedan kom B·essemerprocessen, som kom att
speia stor roll har i ISverige. Det val' ju has oss, som denna process forst
fick sin egentliga losning. Denn,a metod beharskade jamt,e lancashire
Val' jarnhantering fram till 1880-talet. Sedan kom Martinprocessen, aven
den utifran och anpassades efter vara forhallanden. Fran 1880- och 1890
talen 'och tills uu hal' denna varit huvudprocessen for tillverkn.iug av
stal. Bade lancashire och sur bessemer h.a gatt tillbaka hogst avs1evart.

Nu sta vi ,antagligen 'infor en ny utveckling, sam betingas dels av 'vara
naturliga tillgangar, deis av Val' stravan .att halla jarnhanteringen vid
makt. Vagen gar harvid over de elektriska smaltprocesserna. Baron D'e'
Geer sade sig icke hysa nagra storre forhoppningar om den elektriska
tackjarnsproces,s.en. Det ar ocksa sant, att sedan denn·a process ISag dagen
i Sverige - den ar ju en svensk uppfinning, gjord ar 1908 - sa hal' icke
dess utveckling gatt vidare raskt framat. Det hal' emellertid sin natur-
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liga forklaring i ,det forhallandet, att fyra ar eft-erat kom kr.iget, oeh
det var ieke garna tankbart ,att under detsamma borj.a bygga ut vatten
fallen for att i storre skala tillverka elektriskt tackjarn, utan da gallde
det bara att gora sa mycket jarn oeh stal som mojligt med de anla.gg-

. ning·ar och appar,ater man forut hade. Efter kriget kom den langa
depressionen. AlIa veta ju, att foretagsamheten i varlden annn ligger
fjattrad i bojorna av V,ersaillesfreden. Hari ha vi nag narmaste anled
n.ingen till, att man i vart land annu ieke vagat sig pa de stora kapital
utHigg, som aro foren.ade med en okad utbyggnad av vara vattenfall
for ,att erhalla tillrackligt billig energi till elektrisk smaltning.

Den minskade aktu.aliteten i var trakolsfraga har nog ocksa sin del
i den hittills uteblivna utveeklingen. B,aron De Geer har vi.s.serligen
framhallit som sin uppfattning, att trakolsbristen annu kan anses vara
overhangande. For min del tror jag ieke den ar det i samma grad, sam
han viII gor.a gallande. Var trakolskonsumtion uppgick fore kriget till
4,3 million·er kubikmeter per are I narvarande stund ligger den under
tva millioner. D,et oaktat hit vi okat var staltillverkning. Om utvecklin
gen skulle leda darhan, att vi kunna stegra densamma .ytterligare, sa
torde ·det dock ;bli ok·at behov av trakol, for savitt vi ieke ga in for
elektrisk smaltning~Sk~r-emellertiddetta i storre omfattning, finns det
stora utsikter for, att 'de tillgangar av kolved, som. vi nu ha och iiven
ratt lange kunna rakna med som disponibla for trakol.stillverkning, skola
vi/sa sjg tillrackliga~

J,ag iSkulle ocksa vilja sa.ga nagra ord i den av for,edraganden berorda
malmfragan. Baron De Geer hade jamval en ganska pessimistisk upp
fattning om den framtida exporten av vara jarnmalmer. For narvaran
de ser det naturligtvis morkt ut, med den for hand-en varande starka
begransningen i denna export och den stora arbetslosheten vid vara

"gruvfalt. Vi f~ dock icke rakna med, att ja·rnets eirkulation kan bliva
sa helt domin,erande. D'et kommer alltid att behovas tackjarn. Om vi s-e
p·a det land, som hunnit langst i fraga om teknik och kanske ocksa
Hingst i fraga om t.illverkningav billigt stal, namligen Tyskland, sa
har man .dar baserat ungefar 50 % av sin staltillverkning pa Thomas
proeessen, vilken i sin tur bygger pa·taekjarn d. v. s. pa maIm oeh koks
och en ·ringa man'gd skrot. Att Tyskland skulle overge d,enn.a metod oeh
i ho,gre grad an TIU utnyttja mojligheten av jarnets cirkulation, daremot
talar det forhallandet, att de tyska jarnv·erkens kraftbehov till vasentlig
del hamtas fran masugnarna. Masug-nsgas,en ar den viktigaste kraft
kallan for att ,driva alIa maskiner, valsverk etc. Tyskland har stallt in
sig pa denna linje och kommer darfor sakerligen ieke att driva stal
smaltning i overvagande grad i Martinugnar pa samma satt sam man
gor i Polen eller Italien, dar -man har obetydlig tackjarnstillv,erkning
och darfor driver Martinprocessen med hog skrot- och lag tackjarns
procent.

Dessutom kommer skrotsmaltningen i framtiden att vidladas av vissa
olagenh·eter. Sa Hing,e fororeningarna i jarn.:. och stalskrotet bestodo av
fosfor oeh iSvavel, kunde dessa bemastras vid omsmaltriingen. Nu har
·man emellertid utomlan,ds i okad omfattning borjat tillsatta koppar till
stAlet foratt ge det ;storre motstandskraft mot forro:stning~ Foljden av
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detta blir, att sa smaningom komm,er in i jarneirkulationen ett koppar
haltigt skr.ot, som ieke alltid ar valkommet, darfor att man for manga
andamal behover ha' en fran denna metall ren ·stalprodukt.

For vart land har det ·ett sarskilt intresse .att halla .skrotet rent fran
koppar,.oeh vi h,a mojlighet att gora detta g·enom det exportforbud pa
skrot: som dess battre alltjamt existerar. Hade vi ieke ett'sadant forbud,
skulle det basta, d. v. s. det renaste skrotet ga ut ur landet." Tyskarna
kopa vart skrot med b-egarlighet, darfor att de veta, att det icke inne
hAIler koppar, oeh vi skulle i stallet tvingas kopa mera av deras alIt
kopparhaltigare skrot.

Av de anledningar som nu namnts tror jag salunda. icke, att det ar
sa farl.igt med fragan om vara malmers framtida yarde pa varldsmark
naden, ty nar det en gang blir normala forhallanden igen, torde den
stora jarnhanteringen i varlden nog komma att forlopa efter samma
linjer som hittills, d. v. s. det forblir en avs-evard konsumtionav maImer
Deh ieke minst vara svenska exportmalmer m·ed deras hoga jarnhalt.

For det inhemska behovet galler det givetvis, att vi sa langt som mojo.
ligt frigora oss ifran det dyrbara trakolstackjarnet. Man har ju hos oss
under senare ar med stort intr-e.sse oeh med uppoffringar av arbete oeh
'pengar inriktat sig pa de direkta processerna ex. jarnsvampsframstall"
ningen. Jag begagnar tillfallet att for min del deklarera, att for nar
varande h·a nog manga oeh ick'e minst spekulanterna i de nya metoder
na oversk.attat jarnsvampens betydelse. Det finns ett visst behov TIU,

vaTS storlek man ungefarligen kan berakna. Da vi emellertid 'en gang
lost processen tekniskt oeh genom utforda anHiggningar fatt tillraek
ligt underlag for ekonomiska berakningar, da men forst da kan utveck·
lingen, som vi hoppas, visa pa, att man kan anvand.a jarnsvamp i storre
utstrackning. Kunna vi fa lled priset atskilliga kronor under det nu
varande taekjarnspriset, ha vi darigenom fatt ett kraftigt handtag for
framtiden for var foradlande och €xporterande staltillverkning. Att i
dag profetera nagot i denna sak ar dock ej klokt. Vi jarnhanteringens
man fa icke hangiv,a oss atatt bygga luftslott~ ntan vi maste under
utvecklande arbete bida tiden,. D'et arb-etas .ocksa pa de nya proeesserna
med att lagga en solid grund for dessa. Det ar ju att hoppas, att detta
arbete blir till batnad for var jarnh'antering saval i fraga om kvalitet
som ocksa och icke minst i ekonomiskt avseende. Jag viII framhalla; att
tekniskt sett ar jarnsvamptillverkningen av i dag ett gott styeke nar·
mare 'sin losning an annu for ett ar sedan oeh man har diirfor anledning
hoppas,att det icke ,skall droja alltfor lange, innan vi fa se en dylik
tillverkning 1 gang, som jamval erbjuder ekonomiska fordelar.

Jag kan till fnllo instamma med foredragshAllaren torande betydelsen
av att vi mer oeh m,er foradla vart jarn. Den fragan ·stod pa. dagordningen
redan for den generation, sorn var fore ass, oeh utvec-klingen mot hogre
foradling gar ju nu raskare an forut. Vetenskapen har gjort stora fram..
steg, oeh jarnhanteringen har sannerligen icke forsummat att taga d·ess
resultat i sin' tjanst. Vi fa alItsll hoppas p~ framtiden. For var jam.
hantering gaIler det att, aven om den annu h,ar att mota harda ar, dock
ieke tappa modet.

Vad betraffar tullfragan ar det ick·e sympatiskt att har ge sig in po.
d-ensamma. Det ar ett faktum, att vi hittills ha kunnat klara oss, ehuru
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situationenfor 4 it 5 ar sedan tedde sig synnerligen mork. Till star del
hal" det berott pa det forhallandet, att Val" handelsjarn.stillverkning hal"
kunnat bygga pa skrot i samma omfattning som de utlandska Martin
verken gora, och ,att detta skrot hal" statt att fa till ett acceptabelt prise
For narvaral1de ar skrotpriset synn'erligen lagt bade hal" hemma och i ut
landet. D,et tyska skrotet star f. n. i c:a 36 mark per ton fritt verk i Ruhr.
I Tyskland existe1"ar emellertid alltjamt exportforbud. Man viII ha skrot
markn,aden i sin han.d, och for var del a1" det givetvis ocksa tillradligt
att folja samma linje. Regeringen hal' ju hittills stallt sig forstaende
for denna synpunkt, aven om exportforbudet bara bestammes for ett
halvt ar i sander, vilket forefaller att vara val kort. Betydelsen av vart
exportforbud ligger f. n. dari, att vitrt .vardefulla skrot icke kan rusa
ut ur landet, som skedde ar 1927, da skeppslast efter skeppslast vraktes
till utlandet. Man far ju hoppas, att sjalvbevarelsens enkla bud pa detta
omrade skall i fortsattningen fa gora sig gallande, sa att vi kunna be
halla detegna skrotet sa lange som mojligt.

Skulle emellertid svarigheten vaxa att halla vara jarnverk i gang,
far ju fragan om p.ya stodatgarder anyo tagas under omprovning. Man
far alIa spekulationer till trots komma ihag, att det hal" galler stora
arbetarkontingenter samlad,e pa ett fatal platser, vilka om hanteringen
nedlagges 'stallas pa bar backe. Jarnhanteringens intresse i detta av
seende beror nara det stora problem, som blivit vart storsta hal" i landet
liksom i alIa ovriga europeiska kulturlander, namligen arbetslolshets
problemet. Man far val emellertid hoppas, att var jarnhantering skall
kunna sta pa egna ben, ochdet hoI" hal" sagas, att vad dess egna krafter
angur aro d'essa mera an fort inriktade pa att i gemensamhet bade tek
niskt oeh· ekonomiskt pa basta satt sorja for cless framtid.

Profes.sor Ell Heckscher: Vad fo·rst betraffHr den historiska synpunkten,
namnes mycket ofta d'en sifir-a, somocksa baron De ·Geer anvand'e, nam
ligen att vi for 200 ar sedan skulle ha framstallt 40 %av varldens jarn
behove For min del staller jag mig ratt sk-eptisk till den siffran, darfor
att man ingen ordentllg kannedom hal" om va·rIdens jarnproduktion pa
den tiden. Det ar emellertid ett faktum, att den jarnpro-duktion, 80m
vi da hade, absolut taget endast val" en btAkdel av den nuvarande. Faran
med dessa relativa siffror ar just, att man sa latt tappar hort dB a.bso
luta talen. Man kan rakna ut, att Val" tillverkning av stAngjarn den tiden
leke uppgick till mer an 50,000, hogst 60,000 ton, i sjiilv-a verk,et en IBj
ligt liten siffra. Ar 1929 up·pgick tillverkningen av smidbart jiirn i Sve
ri.ge till i det narmaste 700,000 ton·, alltsa 15 ganger sa myeket som den
produktion man hade under den .svenska jarnhanteringens glansperiod.
Detta hindrar naturligivis icke, att den kommersiella sitnationen d,a
v·ar oerhort mycket .gynn.sammare for Sverige an nu. Dei v·ar enena
staende monopolstallning Sverige den tiden intog, oeh vi exploaterade
den oeksa efter basta formaga. .

Det fanns knappast heller ett enda svenskt jarnverk, solli icke giek
bra under 1700-talets senare halft, hut baroekt de an voro placer-ade.
Man fBljde den tiden enprincip,isotn hade borjat geh,omfor.as redan pa
1600-talet~ namligen att flytta ut smid-esverken och hamrarna till SKOgS
omraden, bort fran Bergslagen, 'for att icke dar konkurrera om branslet
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med mas'ugnarna. Man spridde :alltsa ut jarnverk over hela Norrland till
platser, som icke pa nara hall hade nagon sam he1st jarntillgang. Jag
kan som exempel namna G·raninge - det,exi.sterar annu som ,sagverk 
tre mil norr om Solleftea; dar fanns icke ~agon sam heIst tillgang pa
yare sig tackjarn eller maIm pa narmare hAll an Uto gruvor i Stoek
holms skargard. Man maste forsla malmen 1,000 km. upp till S·alleftea,
oeh man hade myeket besvarliga transportforhallanden redan pa alven;
batarna maste vanta pa god vind for att komma fram, oeh de kunde
till foljd av stromforhallandena ieke komma till ratta sidan av alven
utan maste varpas tvars over den. Darefter forslades maImen pa vagar,
som ieke voro farbara annat an pa vintern. Anda gay detta verk vissa
tider 38-76 % vinst pa sin produktion. Man forstar darav, i hur hog
grad vi pa den tiden hade en mon6polstaJlning.

Det ar h·elt naturligt, att nagot sadant ieke har kunnat sta sig. Sa
snartdet fossila branslet kom in, blev situationen 'en helt ann·an. For
min del skulle jag vilja datera forandringen nagot tidigare an baron
De Geer gjorde. Det var i sjalva verket puddlingsproeessen, sam gjorde
susen. Den kom pa 1780-talet men gjorde sig ieke gallande i konkurrens
med den :svenska jarnhanteringen forran efter Napoleonskrigen. Ar 1815
representerar val egentligen slutepoken for den gamla"sven,ska monopol
stallningen pa jarnhanterlngens omrade. Sedan lyckades vara bruk
emellertid paett storartat satt halla det hela flytande genom att intres
sera ,sig for Laneashiremetoden oeh s,edan for Franehe-Colnteproeessen.
Tid efter :annan framkom den ·ena p·essirnistiska· spadomen efter den
andra, men hittills ha de alltid kornmit pa skarn. I verkligheten har var
jarnhantering lyekatshalla sig under situationer som pa forhand fore
fallit 'alldeles hopplosa. Kan man icke saga,.att det ar mycket fa lander
ut~n anvandbart fossilt bransle som ha behiillit sa myeket jarnhante
ring som vi dock faktiskt ha gjort~ Jag ar darfor av alldeles samma
uppfattning som professor Johansson, att vi bora akta oss for over- .
driven pessimi,sm pa detta omrade.

V,ad sedan betraffar de olika ingrediensern'a i den: nuvarande situa
tionen, ha vi forst taekjarnsfragan. Jag skulle darvid vilja stryka under
vad 80m re.d.an sagts, namligen att tackjarnsproeessen har, for att· an
vanda ett vanligt slago-rd, .ration.aliserats i hog grad under de senaste·
20 .aren. Medelblasningen, d. v. s. tillv'erkningen' av taekjarn per masugn,
har sedan ar 1913 stigitmed ungefar 50 %, vilket innebar· enmyeket
,stor forandring pa sa kort tid. T'aekjarnet spelar emellertid for nar
v.arande -en mera underardnad roll' an forut. Om man drar ifran netto
exporten av tackjarn, finner man, att· det behaJlna taekjarnet· i landet
ar 1913 lag ungefar 6 % over produktionen av smidbarl jarn, under det
att det nu Iigger 30 % under. Det betyder, att taekjarnets 'betydeise har
gatt myek'et starkt tillbaka. Detta forhallande for 'Oss over till skrot
fragan.

Jag har - kanlske overraskande nog - ratt stara sympatier for ex
portforbudet pa skrot. Det ar namligen en helt annan aak att hindra
handeln med ett produktionsmedel an att hindra tillforsel av p-rodukter.
Det ekonomiska Iivet har ju' produkterna till andamaI, under' det att
produktionsmedlen endast aro ett medel att framstalla produkter. Att
oka forutsattningarna for svensk produktion genom att oka tillgangen
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pa ett svenskt produktionsmedel har darfor atminstone en hel del for
sig. Jag sager icke, att saken ar avgjord med detta, men det galler har
ett annat problem an da man vidtager atgarder ifraga om tull,skydd
eller importforbud pa produkter. Jag tror, att huvudsynpun.kten i verk
ligheten maste vara den, hur andra lander gora. Kan man fa en helt
fri skrothandel, tror jag det yore battre, men sa Hi.nge man icke kall
paverka 'andras atgoranden pa denna punkt tycker jag nog, att ett och
annat talar for bibeha11andet av exportforbudet.

Skrotbehovet har ju okats koloss.alt numera. Enligt statistiken skulIe
det .anvandas fullt ut lika mycket skrot som taekjarn i de sv·enska jarn
verken. Tyvarr ar det sa, ,att man i statistiken ieke skiljer pa kvalit'3ts
jarn oeh handelsjarn. Detta ar heklagligt, darfor att man i varje dis-kus
sion skarpt skiljer pa dessa tva saker, som ju ha helt olika forutsatt
ningar bade tekniskt oeh ·ekonomiskt. Man kan darfor for narvarande
ieke saga vilken roll skrotet sp,elar. Jag har velat passa pa ·tillfallet att
framhalla detta som en avis narm,ast at bergshanteringsstatistikens
ledare, att han ville forsok·a fa en andring till stand pa denna viktiga
punkt.

Om man sedan gar over fran forutsattningarna till sjalva framstall
ningen ,av smidbart jarn, vilket ju ar slutpunkten for en stor del av
Sverig-es jarnhantering, sa moter man dar ett nytt problem, som for
vanan,de nog varken inledaren eller ovriga talare ha berort, namligen
den elektrisk.a stalsmaltningen, val att skilja fran den elektriska tack
jarnlsprocessen. De tva farskningsprocesserna fran senare delen av 1800
talet, Bes'semer- oeh Martinprocesserna, voro annu ar 1913 de forhar
skande processerna i Sverige, oeh om man ser pa !statistiken, skall man
finna, att 1913 ars produktionssiffra for dem ar precis densamma som
1929 ars siffra, d. v. s. stallningen ar ,sA till vida oforandrad. Men dartill
kommer numera, ar 1929, en relativt mycket stor produktion av elekt
riskt stal, ungefar 100,000 ton, vilket innebar en total okning i produk
tionen av smidbart ja-rn med 17 % %. Det skulle vara intressant att
bora, hur man bedomer denna del av situationen. Den ar underkastad
helt ·andra ekonomiska forutsattningar, skulle jag forestalla mig, an
som galla for den elektriska tackjarnsproces:sen. Skulle det kunna tan
kas, att elektrostAlprocessen erbjuder en ny mojlighet for utveekling av
Sveriges jarnhantering~ Jag Histe pa sin tid med stort intresse kvallens
inledares lilla skrift om jarnhanteringen, dar det framholls, att i utlan
det framstallt elektro.stal till kvaliteten var battre an det mesta av det
stal, som framstalles med Besserner- och Martinprocesserna; han talade
da om detta elektrostal ,som en konkurrent till det svenska hogvardiga
stAlet. Eftersom vi nu sjalva fram,stalla ~lektrosta,l inom landet, maste
situation·en inagon man ha andrat ,gig pa den punkten.·

Jag viII sluta med att saga att liksom de andra tala-rna, ehuru kanske
med mindre ratt, ar jag optimistisk i fraga om vad som kan gora,s. Det
ar anmarkningsvart, efter alIt vad som har talats om den svenska jarn
hanteringens enorma svarigheter - jag maste saga med enorrna over
drifter - under en hel del av de sen,are aren, att var p~oduktion av
smidbart jarn dock nu ar storre an den nagonsin varit.

Avslutningsvis skall jag noja mig med att saga, att om det mot for
modan anda ·blir sa, att hanteringen icke skulle· bara sig, ter sig situa-
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tionen helt ,annorlunda. Det forefaller mig 'namligen, sam om man myc
ket strangt maste bedoma forsok att bevara en industri, am den icke
Hingre har forutsattningar. Sambandet med arbetslosheten, sam profes
sor Johansson talade OID, ar ett problem pa kort sikt, darfor att de
tullar som 8ubventionera en industri betalasav 'andra naringar. Den
arbetsloshet, Isom man' med tullar tar bort pa ett stalIe, skapar maI;l.
darfor i stiillet pa ett annat. Jag menar icke darmed, att man icke kan
behova rakna med en hel del utjamningsforeteelser foratt fora over
arbetskraften till andra naringar; men man skapar icke i oeh for sig
flera :arbetstillfallen genom att halla kvar arbetskraft vid en na.ring
som ick·e langre ar lon,ande.

Professor A_ Johansson: Den i 1929 ars statistik redovisade hoga .siff
ran for elektrostaltillverkning beror darpa, att ett av vara storsta jarn
verk, Domnarvet, for sin handelsjarntillverkning anvander sig av elekt
riska stalugnar pa det sattet, att Thomasmetall tages over i ett visst
stadium i dessa ugnar oeh dar gores fardig, antingen enbart for sig
eller i samba-nd med omsmaltning avo skrot. Produkten redovi,sas som
elektrostal, oeh denna tillverkning dominerar i fraga om den i bergs
statistiken redovisade kvantiteten tillverkat elektrostal. Givetvis ligger
bakom denna siffra ocksa en okad tillverkning av elektrostal vid va,ra
kvalitetsverk. Det finns knappast nagot av de senare, som icke ock,sa
numera har elektrisk staltillverkning. I elektriska ugnar framstallas
vissa specialsta,l, som maste tillverkas i liten skala av det ,skal, som
myntdirektor Grabe namnde. Till kvantiteten betyder emellertid denna
elektriska staltillverkning ieke sa mycket vid !sidan av den kvalitestal
tillverkning, som ager rum inom ramen av Martinprocessen. Det kvali
tetsstal, som exp,orteras, kommer till storsta delen fran den sura Martin
ugnen. Denna process har, sedan den kom in pa svensk botten, for 50
it 60 ar sedan, blivit var stora kvalitet.sstalprocess, och den bildar allt
jamt underlaget for var export av hogvardigt stal. Elektrostal, olegerat
oeh av hogre kolhalter, har annu icke visat sig aga sa Istor jamnhet,
att man kan utan vidare slopa den ·sura Martinproeessen och gora
elektrostaJ i stallet. Man forsokte nog for 20 it 30 ar sedan skaligen
okritiskt oeh fordomsfritt denna vag, mendet blev ett ordentligt bak
slag och darfor ar man forklarligt nog nu forsiktigare. Naturligtvis
vinner elektrostalugnen terrang som kvalitetsstalugn, men det komrner
nog icke att gao i sa raskt tempo~ Darernot ser det ut, sam om vara nya
processer, exempelvis jarnsvampsprocessen, skulle komma att bli elekt
riska processer av storre ,betydels.e for vara jarnverk. For dagen kan
man darfor icke ,saga, att elektrostalet har nagon sarskilt markerad
utsikt att bliva var dominerande kvalitetsstalprocess. D'et blir nag hal"
som forut, den har i manga fall stora mojligheter, men efter kritisk
sovring kommer nag vara aldre stalproe.esser att besta i viss utstrack
ning.

Professor Ell He~kscher: Jag viII endast gora ytterligare en fraga. Om
det ar sa, 80m jag tyckte mig forsta, att den hoga siffran for elektro
stal ar 1929 beror darpa, att, Domnarvet har fort over en del av sitt
jarn till slutlig behandling i stalugnar, betyder det da, att i verklig-
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heten skulle lat mig ,saga siffran for basisk Bessemer ha okat med mot-
svarande kvantitet~' .

Professor A, Johansson: ISannolikt har den basiska Bessemertillverk
ningen okats, men i elektrostalet ingar ocksa mycket skrot antingen
enbart eller i blandning med fast eller flytande Thomasmetall. Hur
mycket· vet man icke, atminstone lamnar den publicerade statistiken
icke nagon uppgift harom.

Myntdirektor A, Grabe: Jag begarde ordet narmast darfor att profes
sor Heckscher i sitt forsta yttrande liksom spred ett visst lojets skim
mer over den gamla svenska jarnhanteringens placering har i landet.
Man kan ju skratta at, att vi lade vara jarnbruk i skogstrakter, dar
man icke hade nagra kommunikationer, men det finns en reell grund
bakom, som man kanske 'inte sa garna tanker pa. Betank dock, mina
herrar, att pa den tiden fanns det inga moderna tran1sportmedel utan
man var hanvisad till hast och karra far att forsla produkter fran dell
ena platsen till den andra. Trakolsfragan var pa den tiden icke mindre
brannande an ·nu. Man hade icke sa. stora rayoner, dar man kundc
hamta trakol, och trakolsatgangen var dessutom per ton raknat saker
ligen 8 it 10 ganger storre an den nu are Det var darfo·r icke alldele.s
utan .anledning, som man farfor pa detta satt, och det hela var icke
tekniskt fullt sa galet, som man skulle vara benagen att tro.

Professor Heck-scher omnamnde de svarigheter, sam jarnhanteringen
hade och 80m foranledde den stora tullstriden ar 1926. Man kan ju saga
nu efterat, att det visade ;gig vara sa oandligt overdrivet alltsammans,
men jag ar ganska saker pa .att de, som da stodo nar.a intill, sago verk
ligen fortvivlat pa utsikterna. Det var icke nagon manniska, som ar
1926 kun·de ana, att jarnhanteringen skulle vara maktig att gora en sa
stor kraftprestation, som den verkligen gjorde. J.ag ar saker pa att det
ar ytterst fa av dem, som sta utanfar jarnhanteringen, som verkligen
ha en aning om vad som utfort,s i fraga om omdanings- och omHigg
ning·sarbete pa alIa mojliga hall. Jag skall icke anvanda sla'gordet
rationalisering, eftersom det icke ar nagot annat an vad vi hallit pa
med i arhundraden, men det var verkligen ett storverk, som genom
fordes bade pa handelsjarns- och kvalitetsstaltillverkningens omrade.
Om jarnhanteringen klagade vid det tillfallet, var det icke omotiverat
och det innebar ingen overdrift, aven om det sedermera visade sig, att
det fanns utva.gar. Ofta ar det ju sa, att i en kritisk situation kan man
niskan utfora bra mycket mera an hon anar, att han k.an.

Vidare skulle jag viIja framhalla betraffande elektrostalet, att man
far skilja mellan tva olika slag av elektrostal, namligen framstallning
av handelsjarn pa elektro-metallurgisk vag och kvalitetsstaltillverk
ning, ,alltsa tillverkning av hardare stalsorter. Forut hade vi sa gott
som uteslutande bara kvalitetsstaltillverkning. (Det stenografiska refe
ratet ej grans-kat avo talaren.)

Disponenten friherre G.. De Geer: Jag skall i storsta korthet be att fa
besvara den kritik, 80m blivit riktad mot mitt inledningsforedrag.

Jag viII ge myntdirektor Grabe fullkomligt ratt i vad han sade om

10 - Nationalek. FOren. FOrh. 1931.
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den stegrade byggnadsverksamhetens betydelse for konsumtionen av
handelsjarn. Dar ha vi i ,s,jalva verket ett omrade, dar jarnhanteringen
i nagon man kan vinna igen vad den forlorat pa jarnvagarnas omrade.
Jam och betong ersatta ju numera i mycket stor utstrackning~ tra och
aven i framtiden har man val att vanta sig ett stegrat behov av han
delsjarn pa byggnadsindustriens omrade.

Daremot kan jag icke ge honom ratt, liar han ville tillskriva clef
okade forsaljningspriset for vAr jarnhanterings produkter den omstan
digheten, att man numera i storre omfattning tillverkar legeringar.
Givetvis beror det stegrade forsaljningspriset delvis ,darpa, att nu ingar
i jarnet krom, w·olfram, vanadin oeh nickel i storre utstrackning an for
ut, men studerar man statistiken i detalj, finner man, att vi forr expor
terade sa gott som uteslutande rastanger och tackjarn. Sedan overgingo
vi till att ,exportera aven billet.s och got samt en del fardigvalsade pro-,
dukter. Under tiden narmast fore kriget dominerade de senare produk
terna och de hogforadlade manufakturerade varorna intogo annu icke
nagon frams.kjuten stallning. Att forsaljningspriset i genom,snitt under
de senare aren stegrats sa kraftigt, torde framst bero pit den okade
manufaktureringen. Var export bestar bara till en brakdel i yarde rak
nat ,av tackjarn och rastanger, men i stallet i stigande kvantiteter av
kallvalsat material, kalldragna ror, stallinor och manufaktur av olika
slag.

Jag kan icke dela myntdirektor Gr~bes uppfattning om de Iju1sa ut
sikterna betraffande malmbehovet i varlden. Vi kunna icke garna fort
satta att alltjamt bygga upp vart fasta kapital med samma hastighet
som tidigare utan maste forr eller senare minska tempot. Jag kan icke
finna, att det finns nagon anledning tro,att skrottillforseln skulle min
skas och att den stora ,anvandningen av skrot de ,senaste aren skulle ha
berott darpa, att vi levde pa hopsamlade engangslager. Den under fore
draget aberopade statistiken talar i detta fall ett tydligt sprak. Varpa
beror den jamna och alltmer tydliga stegringen av jarnproduktionen
utover tackjarnsproduktionen, om icke pa ett jamt och standigt stegrat
flode av skrot' Jag har studerat fragan gan,ska ingaende, och min be
stanida tro ar, att varldens behov av maIm relativt sett kommer att
minskas. Vi kunna till oeh med .komma i den situationen, att jarnpro
duktionen okas samtidigt som behovet av maIm stagnerar eller rent av
minskas.

Professor Johansson klandrade mig darfor att jag var alltfor pessi
mistisk. Jag ka'nske framstallde mig sam mera pessimist an jag verk
ligen ar for att harigenom befordra diskussionen. Min pessimism galler
egentligen jarnhanteringen sasom exclusiv jarnhantering. Pa senare tid
har var jarnhantering, forandrat k,araktar. Stora delar av densamma
ligga pa granslaget till mekanisk verk,stadsindustri, och det ar dessa
delar, som i icke ringa, utstrackning bara upp hanteringen i ovrigt.
Utsikterna for ·denna vidgade manufakturering te sig relativt gynn-
sammare an for den egentliga jarnhanteringen. Jag viII betona, att det
ar ett ganska sareget forhallande for oss i Sverige, att var jarnhante
ring sa utvidgats pa manufakturens omrade. Se vi pit Amerika.s, Eng
lands eller Tysklands egentliga' stalverk, .sa har man dar icke byggt ut
en sa omfattande foradlingsverksamhet, som de svenska jarnverken
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gjort. Jag aterkommer, nar jag betonar detta, till vad jag inledningsvis
sade, namligen att vi bygga icke langre i sa hog grad pa den ursprung
liga naturliga forutsattningen for den' svenska jarnpro-duktionen, Val"
tillgang pa goda trakol oeh goda maImer, utan i alIt storre utstraekning
pa svenskens speciella forntsattningar for ett noggrant kvalitetsarbete.
Det ar lsamm·a naturliga forutsattning for. den mekaniska verkstads
industrien, ,som har tagits i var jarnhanterings tjanst.

Jag viII ayen sasom tredje man besvara sporsmalet om elektrostalet.
Det hade nog varit min avsikt att komma in aven pa den fragan, men
jag maste ju begransa mig, oeh ep. diskuss.ion ·o~ elektrostalet hor mera
hemma pa det tekni,ska omradet an infor detta auditorium. Som jag
ieke vet, om mina ahorare kunna' skilja pa sa fundamentala begrepp
som oxidation och reduktion, anser jag det ganska hopplost att har ge
mig in pa att narmare tekniskt. forklara de metallurgiska proces,serna.
Jag viII emellertid framhalia en ganska intressant iakttagelse i fraga
om elektrostalmetoden, namligen att vi har ha en ganska god parailell
till Bessemer- och Martinmetoden. Nar Bessemermetoden' brot igenom
i England, sades det i Sverige, att det var dolkstoten mot den svenska
jarnhanteringen. Sa blev det ingalunda. D'en !svenska jarnhanteringen
apterade denna process i sin tjanst, och det var vi i Sverige, sam .ut
vecklade den till va-d den blev pa det kvalitativa omradet. Nar ett tiotal
ar senare Martinprocessen brot igenoID, denna gang pa kontinenten,
gjorde man precis ,samma spadom,att nu fingo vi snart :sla igen. Den
sura Martinproc'essen .apterades emellertid av Sveriges jarnhantering
och ar nu dess framsta kvalitetsprocess. Kanske det skall ga pa samma
satt pa den elektriska staltillverkningens omrade. Denna tillverkniIig
befinner sig annu i sin linda. Narma,st' fore kriget ansags den vara var
farligaste konkurrent, darforatt den medgav att avlagsna en sa svuren
fiende till kvalitetsstalet som svavel. Detta kan nij,mligen svarligen av
lagsnas vid Bessemer- eller Martinprocessen, utan man behover vart
rena tackjarn och vara vedbranslen for att fa svavelfritt stal. Den
elektriska processen mojliggor emellertid .avlagsnande av svavlet.

Som professor Johansson betonade, vet man emellertid annu icke rik
tigt, i vilken utstrackning den elektriska metoden kan bli en kvalitets-

. proces1s eller icke av dominerande betydelse. Jag viII emellertid utover
vad ,som redan sagts tillagga, att jarnvag:sskenor tillverkas numera vid
Domnarvet av elektrostal, oeh det ar ju ganska gladjande att kunna
konstatera, att icke blott statens jarnvagar utan aven de enskilda jarn
vagarn,a har i Sverige anse sig kunna kopa denn.a svenska rals till fullt
konkurrenskraftiga priser. Man betalar visserligen ett hogre pris an
for utlandsk rals, men man an,ser det i alIa fall vara billigt med han
syn till kvaliteten. Den vid Domnarvet anvanda kombinerade .Thomas
oeh elektrostalproeessen anses, atmin,stone enligt v,ad en jiirnvagsman
vid lstatens jarnvagar sade till mig haromdagen, ge den allra basta
ralskvalitet, som finns.

Profes,sor A" Johansson: Jag kan icke ga med pa baron De Geers pessi
mistiska uppfattning om vardet av vara maImer. Det skulle fora for
langt att mera ingaende behandla detta sporsmal, men min uppfattning
ar, att jarnets cirkulation icke kommer att betyda sa myeket, som han
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viII gora ga1lande. Diet jarn, som skiekas ut till utomeuropeiska Hinder,
exempelvis fran Tyskland oeh Sydamerika, Sydafrika, Japan etc. oeh
det ar ingalunda sma kvantiteter, kommer helt sakert ieke ,att deltaga i
cirkulationen i Europa oeh blir darfor ingen konkurrent till var maIm.
lnte heller tror j.ag, att den europeiska jarnhanteringen kommer att
andra !struktur, utan man. kommer nog alltjamt att efterfraga vara
maImer.

Baron De Geer ville gora gallande, att den okade manufaktureringen
i vara svenska jarnverk ,skulle innebara deras inordnande under meka
nisk verkstadsdrift. Sa ar emellertid ieke fallet. Vara svenska jarnverk
h'a i stort sett gatt den vertikala linien, d. v. s. de tillverka sitt jam oeh
stalav egna ravaror, aga egna vattenf,all o. s. v. I det fallet intaga de
en ratt ·enastaende stalining i varlden. Man hal" vis·serligen haft ten-den
ser till en liknande utveckling i England; men man har dar icke kunnat
i tillraeklig omfattning genomfora den vertik,ala koncentratlonen. For
var jarnhantering ar denna prineip av utomordentligt stor betydelse.
Den gel" ett intimt och betydelsefullt samban-d mellan tillverkningen och
foradlingen av stal. En hel del stal gar visserligen till andra, ex. meka
ni,ska verkstader, f'or att foradlas, men vissa kvaliteter foradlas vid bru
ken oeh de hog!sta kvaliteterna vinna pa, att det finns en intim omedel
bar kontakt mellan den, som tillverkar stalet, och den, som foradlar det
,sa.mma. D'et ar ,denn.a utveckling, som vi boppas pa skall sla igenom alIt
mera i vart land till batnad for var jarnbanterings utveekling oeb saker
stallande.

Disponenten friberre Gil De Goor: Jag bar nog blivit missf6rstadd av
professor Johans,son. Jag sokte for min del framhalla jUlst att val" sven
ska jarnhantering hade utnyttjat mojligheter pa manufaktureringens
omrade, som ieke vara konkurrenter i Amerika, England oeh Tyskland
ha kunn.at utnyttja. Det mest lysande ·exemplet harpa ai ju Sandviken.
Vi ha ju oeksa kombinationen Kullager-Hofors, som genomfort en ver
tikal integration fran malmen till den fardiga produkten, kullagret.
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AftonellS diskussionsamne

AI·befsloshefen och dess behandling

inleddes av professor Eli F. Heckscher, som yttraide:

Den framstallning jag nu skall ge 80m inledning till Idiskussionen
oni arbetslosheten och ,dess behandling maste oun,dgangligen arbeta
med avsevarda forenklingar. Den viktigast.e blan,d ,dess,a kommer att
bestar dari ~tt jag tar h,ansyn till arb,etslosheten huvudsakligen oav
sett konj'unkturvaxlingar, d. v. s. icke fordjupar fragan om vare sig
arbetslosheten sjalv eller dess behan'dling under en lagkonjunktur.

Den naturliga utgangspnnkten for amnet nt.gor Arb,etsloshetsutre1d
Ilingens s~or.a, for nagot mer an en mana,d sedan avgivna :forsta
betankan1de, om arbetsloshetens omfattning, karaktar och orsaker.
Det ar en ovanligt solid prestation.,ett slags encyklope,di for vara
produktions- och .arbetsmarknadsforhallan'den efter kriget. I ,det stora
hela ar jag ense med de resonemang 80m lla framlagt-s i b,etankanidet
och, fylligare, i kommittens le.damot professor Bagges sarskilda pro
memoria; mindre meningsskiljaktigheter ar det ej skal att komma. in
pa i detta samman·hang. Liksom .alla encyklopedier ar emellertid
dett.a betankan'de s,rart att referera, och svarigheten okas genom ,den
ytterliga forsiktigheten i Ide slut-satser kommitt.en sjalv har dragit.
Man begiLr form·odligen ingen orattvisa om man antar att detta for
faringssatt Idikterats av en onskan aft till det yttersta ibevara 'enighet
inom k'ommitten; men Idet ar oun,dgangligt att metoden har gjort det
svarare for lasarna att tillgodogora sig framstallningen. Betankan
dets storsta betydelse tror jag kommer att ligga ides'S anvan1dning
forundervisningsan·damal i vi'dstrackt mening, sarskilt i stu,die-

11 - Nationalek. For. Forh. 1931.
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cirklar och seminarier. Den dokumentering jag i det foljan,de skall
lamna bygger' emellerti,d i det vasentliga pa betankan,dets material.

De gr,undHiggande fakta i utvecklingen pa omrardet aro klara. Vik
tigast. blan,d alIa nyheter pa den svenska arbetsmarknaden sedan 1913
ar sjalva loneutvecklingen, som ,formodligen har overtraffat b,ade alIt
motsvaranide i Sverige under a1dre tider oeh alIt som forsiggatt' i
andra Ian,der un,der ,den tid det uu galler. Nagon exakthet i resultaten
kan det visserligen icke bli fraga om, men ocksa me:d all osakerhets
marginal aro siffrorna slaen,de. Mellan 1913 eller 1919 - de tva aren
sta i huvuidsak lika :...- oeh 1930 kan beraknas en real lonestegring for
industriarbetare av 45 %. Det ger den ratta bakgrun,den till denp.a
siffra, nar man tillagger, att den engelska utvecklingen mellan fem
arsperioden 1850-54 och aret 1913 enligt den engelske statistikern
A. L. Bowleys b-erakningar (i Palgraves Dictionary of Political Eco
nomy, senaste u'pplaga) utgjorde ungefar 85 %, s-alunda det dubbla
pa fyra ganger sa lang ti,de Och aven detta ger ett for svagt uttryck
at den senaste svenska forandringen, ty det ar all sannolikhet for att
den forkortning i arbetsti,den som genom' atta-timmars-1dagen har
intraffat unider efterkrigsti,den hos oss icke ha,de nag-on'likvardig mot-,
svarighet i Englan!d under 1800-talets sen,are h31ft. D'en svenska lone
utvecklingen har' varit sa mycket starkare 80m detta visar' an den
som ag,de rum. i Europ,as illest industrialiserade lanld och det dar arbe
tarnas stallning sannolikt forb:attra,des mer an pa nagot annat hall
under 1800-talet.

Utan .att ,detta fundamentala faktum halles i minnet, blir det omoj
ligt att med nagon framgang diskuter~ situationen. Arbetarna och
deras malsman tala ungefar lika ogarna ,darom som affarsmannen
om att det raider goda tider; det ar endast en tillampning av den
gamla s.atsen: var plaga har sitt skri for sig'"blott halsan tiger still.
Formodligen ar detta som ,det bor vara, om man ·bara ar medveten
om att Idet verkligen har varit halsa for de svenska industriarbetarna.

Det ar av storsta vikt att taga stan·dpunkt till utvecklingen; men
liksom alIa praktiska stan,dpunkter forutsatter det ett subjektivt
moment, och sa till vilda maste b·edomningen utfalla ,olika for olika
manniskor.

Det ligger ingenting i och for sig ologiskt i att vara ,anhangare av
vad jag i min bok om merkantilismen har tillatit mig kalla.»de ldga
lonernas ekonomi», salun,da att av det ena eller andra 'skalet ~ »var
stallning pa varldsmarknaden», overmanniskoi,deer, iver for over
klassens bevarade stallning, ihansyn till sjalvstan1diga smaforetagare
i hantve-rk och i synneThet jordbruk o. s. v. - onska laga loner. For
egen del har jag en1dast att konstat.era min rakt m,otsatta installning,
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d. v. s. att deklarera mig som deci!<;}era'd anhangare av sa hoga loner
80m aro 'forenliga meld arbetarnas intresse i lang'den. Redan A,da-m
Smith uttryckte en gang denna up:p.fattning sa, att va,d 80m ar i den
talrikaste samhallsklassens intresse icke kan vara i strid med. hela
samhallets intresse.

I denna stan,dpunkt ligger up·penbarligen att en lonesallkning i och
for sig un1der alIa forhallanden ar ovalkommen, d. v. s. att det mest
onskvar,da ar att halla fast lonevinsterna och om mojligt ytterligare
oka·dem. For att veta om detta l~ter' sig gora utan olagen'hete~ for
lontagarna sjalva i lan.glden maste man emellertid unidersoka lone
utvecklingens konsekvenser.

I den man lonestegringen i Sverige untder e,fterkrigsti,den utan
vidare har aterspeglat nationalinkomstens tillvaxt, finns 'det atmin
stone vid forsta paseen,det icke den minsta anledning att rakna meld
storan!de aterverkningar fran loneutvecklingen. Det ar ock:sa ofo.rnek
ligt att Sverigeis nationalinkomst .har stigit st.ar·kt un1der denna ti,d,
kanske med 30 a,' 35 %. Men tYidligen ar ,detta trots .allt langt mindre
an lonestegringen. DHn senare far na·mlige-n i sa f.all icl{e m.atas·sasom
jag forut har gj,ort, med dags- eller arsinkomstens tillvaxt, utan det
maste ocksa tas hansyn till arbetstiidens forkortning. Fram till 192.9
raknas ,det med en okning i den reala timfortjansten av. 64 % fran
forkrigsti'den, mot en,dast 37 '% okning i arsfort3anst; enligt ,gamma
proportion skulle en okning i arsfortjansten pa 45% fram till 1930
motsvaras av en okni~g i timfortjansten med 74 %' - alIt uttryckt i
re-allon, s-alund.a med beaktande av levna,dskostna,dernas andringar.

D'essa b'erakningar aro emellertid sa ·till vi,da mis8vis-anide som'det
galler 'industriarbetarna.s loneutve~kling jamford med hela folkets
inkomstutveckling, och den senare, nationalinkomstens okning, har
starkt hallits nere gen,om att jordbrukarnas inkomster sannolikt icke
stigit aIls ·eller atminstone icke namnvart. Om man eliminerar denna
faktor genom att jamfora loneutvecklingen med indust'riens utveck
ling, sa visar det sig genast betydligt s-torre mqjligheter for en
okning. Salun.da raknas det att in'dustriens nettoresultat vuxit med
57 % fore 1927 och att dess produktionsvolym okats till 47 % fram
till 1929. Aven ,detta ar emellerti!d avsevart min,dre an loneokningen
per timme, som ar det 'enlda man i detta hanseende kan rakna meld,
och depre:ssionen ,har sedan starki' skurft ned icke blott' in:dustriens
nettovinst utan ocksA dess produktionsvolym, samti,digt meld att lone-,
stegringen icke har avtagit utan tvartom har fortsatt.. Att lonestelg-.
ringen skyn,dat betYldligt fore in'dustriens allmanna' utveckling kan
man ocksa se darpa att arbetslone:rnas an,del i in!dustriens produk-·
tionskostnatder fram till 1926. stigit fran 17,2 % till 18,8 %; d.: v. s. med
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over '9 %', och sedan otvivelaktigt. har f.ortsatt att stiga. S·h t'ill vida
foreligger uppenbarligen ett problem, och det har sitt stora intresse
att un!dersoka, hur den svenska in,dustrIe·n mott denna situation.

In,dustriens reaktion mot lonestegringen ·har efter .allt att doma
framst va-rit en teknisk-organisatorisk omlaggning. Det ar Idetta som
vanligen gar under det sallsynt olyclrliga n.amnet »rationalisering»
- all ekonomisk verksamhet m~te y~:-~ rationaliseraid, och vad det
nu galler ar sa till vi,da ingenting annat an det samma som harfor
siggatt sarskilt sedan 1700-talets mitt. Har galler det emellerti,d icke
enbart en .allman anpassning efter andra,de forhallan,den utan a.tmin
stone narmast en anpassning ·efter ,det nya lonelaget.

Om man Htt ogonblick tanker sig, att in,dustrien icke skulle ha lagt

om sin teknik med hansyn till d~ hoj,da lonekost.na,derna, sa skulle
ve'rkan ha blivit: antingen hojida produktpriser och forlamad eexport
·eller oforanidrade pro!duktpriser och :stor.a betalningsinstallelser. Om
laggningen har kravt stora nya kapitalinvesteringar, och det oka;de
nettoresultatet for industrien ar .alltsa i for'sta hand ett utt.ryck for
den st.arka kapita.lin·vestering som in,dustrierna under denna tid ha
mottagit, Idelvis utan tvivel genom ett starkt okat sparanlde men for
modligen ocks-a genom att jor,dbrulret har tagit min-dre av Idetta spa
rande i ansprak an fore kriget. Vald man i mer exakt mening kallar
forbattra,d teknik har visserligen efter all sannolikhet ocksa varit en
medve,rkan!de .anledning till denna utveckling, d. v. s. man ihar for
varvat storre formaga att utvinna resultat ur givna produktivkrafter
an for-ut; och sa till vi,da har det icke varit givet att mer liapital
behovt tagas i ansprak. En s~dan utveckling skulle ha v.arit mojlig
och formodligen aven ha kommit till stan!d ocksa utan hojning av
arbetslonerna. For att belysa i va,d man ,detta har S'p'elat nagon roll
yore det av stort intresse att fa siffror for andringen i kapitalanvand
ning per produktenhet, men :saidana un1dersokningar fattas i Arb·ets
loshetsutredningens betankan'de, och innan d·e ha med!delats kan fra
gan formodligen ej besvaras. A an,dra sidan kanner man sig av~n utan
saldana siffror ganska overtyga!d att den te:kni.sk-organisatoriska om
laggningen icke enbart kan ha -haft Idenna orsak, utan i stallet att
darjamte och formodligen i forst.a rummet en besparing av arbets
kraft har blivit no:dvan'di.g till folj,d av lonestegringen. I fraga om
denna forskjut.ning har man ater tillgang till g,oda siffror: per pro
duktenh·e.t ar arbetarnas antal1929 endast 82 % av forkrigstildens, och
produkten p·er· arbetstimme ar omvant 143 % av forkrigsti,dens; det
senare visar ufjamningen av den dubbla forskjutningen genom saval
lonestegring per dag som arb,etsfordelning.

Det ar svart att vagra industrien det erkannandet, att den genom
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dessa foran!dringar ·har mojliggjort atta-timm,ars-'dagens 'forverk
ligande. In,d·ustrien har forvandlat arbetstidsforkortninge.n fran
postulat till verI~Jighet.

I den man alIa Idessa markliga forskjutningar kunnat grun!das an
tingen pa forbattr.a,d teknik, i den mening jag har tager uttrycket,
eller ,ocksa pa okwd efterfragan av sv,enska varor, har den svenska
nationalinkomsten hojts och -ett nytt jamviktslage skapats, d. v. s.
ingen anle-dning har funnits att rakna meld mer an tiIIfalliga rubb
ningsverkningar pa arbetsmarkna1den. I tden man ater som han,delse
forloppet innebar reaktion mot en hogre loneniva an som darforutan
sl{ulle ha tillatit f.ortsatt in,dustriell ,drift, har' verIran blivit bespa
ring av arbetskraft. Om den gamla lonen, i enlighet med den sist
namn;da eventualiteten, var hogre an en jamviktsIon, Vi,d den grad ,av
teknisk-ekonomisk insikt sam stod till forfogan,de, 8a har utveck
lingen icke kunnat undga samm'a folj'd sam alltid intraffar i ett
sadant lage: arbetsloshet.

Med Idett.a har jag icke pa nagot satt velat pasta att .all arbet.slos
het i varl,den eller i Sverige har uppstatt pa detta satt. Det en'da som
mitt reson,emang pa Idenna punkt har lett till ar att arbetslosheten
sann'olikt for narvaran:de till en storre eller min,dre Idel har denna
ors,ak. Foreteelsen ar 80m bekant langt ifran specifik for Sverige,
tvartom har manskligh,eten i ,denna stun1d sannolikt storre arbetslos
het an nagonsin forr i sin historia, enligt en beralming lcke min,dre
an 24 millioner manniskor 80m aro dess offer. Visserligen ar denna
siffra till sin storre ,del ganska sakert en verkan av lagkonjunkturen,
som icke for narvaran!de egentligen sysselsatter mig; men ocksa !dar
forutan har man haft att rakna med ovanligt hoga siffror efter kri
get i h,ela varlden och utomlan,ds i alIa hanseen!den mycket allvar-
1igare forhallan'den an vi har i S,verige ha upplevat.

For S,veriges ,del ar ,det statistiska materi.alet' visst icke tillfre1ds
stallan,de, och sa.rskilt later det sig sannolilrt icke gora att pa nagot
oangripligt satt faststalla de arb,etslosas absoluta antal, vilket ,delvis
sammanhanger meld oklar,heten i sjalva begreppet arbetsloshet. For
vara an!damal ar ,det emellerti,d tillrackligt att konstatera arbetslos
hetens forskjutningar i ti,den. Tyvarr ar mateTialet icke vidare an
van,db,art ens for sadana andamal, och Arbetsloshetsutredningens
slutsats ar ,att siffrorna vi,sa lagre arbetsloshet an Iden verkliga fore
I{riget men ,daremot sann,olikt ungefar riktiga siffror efter kriget. I
alIa han'delser Iran Idet emellerti,d svarlig.en vara mer an ·en mening
om riktigheten av kommittens egen slutsats; och den gar ut pa till
varon av storre arbetsloshet efter an fore krig,et. Harvid ar det ej
fraga om den nuvaran;de, utpragla,de depressionen utan om de val
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balansera;de eIler t. o. m. delviiS hogkonjunkturpraglade aren 1923
-1929; utredningen gar endast unidantagsvis langre fram i tiden.

Nar manhar k'ommit till,detta nastan oemotsagliga resultat i fraga
om den faktiska utve.cklingen, sa ar ,den Idel av diskussionen avslutad
som maste uppfattas sasom bin'dan'de for alIa. De atgar,der situatio
nen anses krava maste oun'dgangligen' delvis bero pa subjektiv var
dering; d.et en'da Hom darvi!d objektivt kan faststallas ar - i ,basta
fall - hur Ide olika atgarde-rna verka, medan var oeh en sjalv maste
be:doma, vilka ve:rkningar som anises valkomnaeller icke.

Darvi!d raider det sanIiolikt ganska stor enighet om att arbetslos
heten i sig sjalv ar ett stort onto Jamforelsevis stor bor e.nigheten
{leksa vara om den myeket viktiga slutsatsen 11arur, att atgarJder mot
arbetsloshete.n sjalv i oeh for sig aro att foredra,ga fram'for Atgarder
till hjalp at dess offer. Emelle-rti'd foref.aller ,det mig som om denna
'ytterst narliggan!de slutsats icke alltid yore tillrackligt klar 'for me,d
vetan,det.

Fragar man Ida narmast vad som kan goras for att motarbeta
'arbetslosheten sjalv, sa gor min foregaen;de bevisning ldet avgjort
'sannolikt att en reallonesankning skulle medfora minskad arbets
loshet. Sa lange ,den ieke kommer till stand, fortfar namligen sanno- ,
likt elimineringen av ar~etskraft inom in,dustrien ,eller, som alterna
tiv, antiRgen exportstagnation eller insolvens for in'dustrien. Emel
lerti;d foljer det vildare av mina utgangspunkter, att denna utvag i
oeh for sig fore-faller mig sarskilt ovalkommen. Till en borjan skall
jag darfor lata andra rimliga utvagar p-asse:ra revy. I den - for
ovrigt mycket knapphan,diga - diskussion av Arbetsloshetsutre:d
ilingens betankan1de som har agt rum i pressen har ,det fran soeial
,demokr.atiskt hall med ratta framhallit.s, att en swdan analys maste
goras, innan man kan formena att utredningens resultat motiverar
lagre loner. Det ligger namligen icke pa nagot satt i saken,s natur,
att en genom hoj,da lon,er skap-a'd arbetsloshet ocksa'lampligast b,or
avhjalpas genom sankta loner. VIlka .a.ndra praktiskt rimliga mojlig
heter kan man, Ida narmast tanka pa ~

Narmast till han,ds ligger utan tvivel att an,dra efterfragan pa
arbetskraft. Detta resultat skulle :bli foljlden av en' teknisk utveck
l~ng i riktning .3:v mer arbetskraft oeh min,dre kapital. I den man
tekniken tillater forbilliga,de resultat genom en sa'dan utveekling,ar
det goit oeh val oeh foranleder ingen ytterligare diskussion. Men i
motsatt fall~ Oeksa da ar utvagen obestri!dligen mojlig. Man far vis
serligen ett minskat produktresultat, enligt varornas vanliga varde
ring, men Idetta utesluter ieke pa forhanld att resultatet kan forbatt
ras for industriarbetarna som sa,dana. D'et tor,de emellertid kunna
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sagas med nastan fullstan,dig visshet, att ocksa det senare ar ute
slutet for ett lanld som Sverige, namligen pa grun!d av exportens
stora bety,delse for ,dess valstand. ]\ian kan visse.rligen fa det egna
lan,dets konsumenter att overbetala vissa varor i forhallande till
andra, men pa an,dra lan,ders konsumenter ,har m~n ick.e motsvaran,de
inflytan,de, och.folj:den skulle !darfor b1i att de komme att avsta fran
svenska industriprodukter, d. v. s. att exporten hleve lamslagen. Man
kan emellertiid, efter va,d jag tror, ga langre an sa. E,n utveekling som
avvisar anvandning av uniderlattalde tekniska resultat ·ar dadens lara,
oeh detta ej blott for kapitat'ister oeh foretagare utan aven for arb-e
tarna sjalva. Det ar sa pass sakert som nagot historiskt, att den hoj
ning i inidustriarbetarnas levna,dsstan,dar,d som de senaste 150 aren
ha bevittnat rent av i allra forsta rummet ar en verkan av den tek
nisk-ekonomiska ,utvecklingen -Deh skulle ha varit omojlig darforutan.
Hela detta alternativ maste darror avforas fran dagordningen..

Man kommer da till det nasta, namligen en an:dring i den relativa
tulgangen, narmare bestamt tiligangen pa arbetskraft i forhallande
till kapitaltillgangen. Uppgiften maste tydligen vara att oka kapital
tillgangen jamford med arbetskraften, och det ligger i sakens. natur
att dett.a kan ske pa tva vagar, namligen genom att antingen oka den
forra eller minska den senare.

Ser man forst pa arbetskraftens utveckling, sa lilder det intet tvivel
att utveeklingen for narvaran,de med stora steg gar i begrans,ande
riktning, genom nativitetens nedgang oeh befolkningens stagnation.
D'e dynamiska verkningarna av de-nna val,diga 'foran,dring aro annu i
huvu'dsak okan,da oeh kunna ga i manga olil{a riktningar; men att
(den omedelbara v·erkan ar °i inidustriarbetarnas. intresse kan det ej
,Tara minsta tvivel om. Sa till viida har man att konstate'ra att ut
vecklingen arbetar till forman for lonestegring, samti1digt med att en
Ion av en, viss hoid oeksa hojer levnaidsstan,darden genom att minska
familj.emedlemmarnas antal. Darernot ar det mycket litet att gora at
denna utveckling fran nagon :sam heIst central punkt.

I fraga om den andra mojligheten av an,dra,d tillgang, namligen
kapitaltiIlgangens okning, ar ,det inge-n overdrift om man sager, att
sparan,dHts tillvaxt utgor nastan det mest oe-motsagliga medlet for en
hoj·d lonenivA, genom varaktig sankning av kapitalrantan. Fort
faran,de bortser jag da fran det speciella konjunkturlage vi for nar
v.arande ha, Ida det ar tankbart att en okning i sparanldet narmast
reSlllterar i okning av bankernas kass.abehallningar oeh darmed ver
kar prissankan:de, d. v. s. sa till vi,da icke utgor .nagot samhalleligt
sparande. Att gora nagot at utvecklingen i denna riktning genom
statsatgar1der eller an!dra maktsprak ar emellertid ieke Hitt; narmast
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maste d:et bero pa in,divildernas handlingssatt. Men samtidigt. finns det
ocks~t en mer narliggan,de utvag att oka kapitaltillga.ngen i lan,det,
n~mligen genom att begransa eller avskaffa l{apitalexpo·rte.n. Vad som
talar emot denna vag ar emellertid icke blott !deBs svargenomforbar
het utan ocksa ,dess mycket stora olagenheter ur internatiollell syn
punkt. Det ar t. o. m. tanl{bart att ett lan!d med S,veriges starka inter
nationella forbin:delser skulle komma att lida mer till foljd av de
internationella kapitalrorelsernas aterverkall pa varlidens narings
liv a:p. Idet kan vinna pa att 'for egen Idel behalla mer kapital i landet.
I alIa handelser ar det icke sannolikt att man kan uppna nagon
va,s:entlig lonestegring genom inverkan pa kapitalexporten.

Den treidje huvuidsakliga mojligheten ligger i andrad organisation.
Med ratta -har ,det sarskilt fran socialdemokratiskt hall fastats upp
marksamheten pa ,de monopolistiska tendenserna i vart naringsliv
som agna,de att minska ba'de det totala produktresultat.et och ,den
tot.ala anvan,dningen av arbets·kraft. Monopol ar emeller.ti,d en mycket
sammansatt foreteelse, o'ch inneborden al" i Idetta fall ganska vax
lan,de. D:et ar sarskilt tva olika tenldenser som nu maste hallas i sar.

Den ena ,utgor ett vanligt saljarmonopol pa varor, meld varaktiga
. syf.ten. Det inneb·ar att de olika produktionsfaktorerna, sarskilt -det
kapital som investera:des i de monopolistiska anlaggningarna, bli
min:dre an eljest. D'etta har narmast till verkan att forskjuta produk
tionen och anvan,dningen av kapital over pa an!dra, icke monopoli
sera'de omraden, framfor alIt pa jor,dbruket, som tack yare monopol
ten,denserna mom industl"ien halles u'ppe i storre omfattning an eljest
bleve fallet. Vel"kan pa arb·etskraften ar a:nalog harmeld. Denna kom..
mer att folja kapitalet, Id. V. S. begransas inom d,e monopolisera,de
naringarlla, men far i stallet svalla ut p,a ,det fria omra,det; och om
inga starka organisationer finnas p'a detta senare, blir verl{an nar
mast en loneidifferentiering, icke okad arbetsloshet. Visserligen viII
jag harmed ingalunda pasta att icke verkan Ullider andra forutsatt
ningar och i verkligheten kan vara ol{a:d arbetsloshet; men meld ,den
sV'Hnska arbetsmarknadens nuvarande utseen,de ;forefaller detta dock
~icke spela nagon huvu'droll. Det ar emellertiid mojligt att jag harvid
misstager mig, ty slutsatsen bygger icke pa sarskilt harfor lampat
material, ut.an ar enbart ett allmant intryck. T. o. m. om ,det yore ett
misstag, ar det tyvarr icke latt att peka pa nagot anvan1dbart medel
mot utvecklingen, trots att den sjalv forefaller mig klart oIampIig;
ty mon,opolpolitiken ar en annu oupptackt konst. Mycket ar darfor
tyvarr sannolikt icke att vinna pa den vagen heller.

Enligt min mening finns det emellerti'd en ba1de Iangt viktigare och
langt mer intressant tenldens, som ocksa mycket 'val kan betecknas
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som monopolistisk. Den bestar icke liksom Iden forra i att kapital-
investeringen avsiktligt ·begransas inom det monopoliserade omraidet,
utan i stallet dari att foretagens kap·acitet icke blir fullt tagen i
ansprak. Det ar tydligt at't i detta fall intet kapit.al stalles till for
fogande for Ide an,dra, icke mono·poliseratde naringsgre-narna, oeh sa
till vi,da verkar de~ta slags monopolisering 'mer sankan1de pa national
inkomsten an ,det forra. Man kan mycket val betral{ta Idetta som en
noggrann parallell till arbetslosheten; det utgor namligen en arbets
los produktionskapacitet, underhallen av foretagsagarna sjalva, mot
svaran,de Iden arbetslosa arbetskraft som faekfore-ningarna ullder
halla. Sa vitt jag forstar, 'foreligga har teoretiskt sett ofantliga moj
lig·h:eter till en fo-rbattra,d ekon-omisk organisation, och for' egen del
ar jag icke pa nagon punkt sa tveksam om det nuvaran,de ekonomiska
systemets andamalsenlighet s,om just dar. J.ag har agnat Idenna fraga
flere rent. teoretiska undersokningar, men mast-e konstatera att mina
res-ultat egentligen ieke funnit gillande pa nagot hAll. V·are sig de-nna
hallning varit berattiga,d eller icke, visar den sannolikt nagot i detta
sammanhang myeket viktigt, namligenatt ,den praktiska genomfor
barheten av en anldring hari hor till det svaraste avallt som kan
goras for en reform av vart nuvaran:de ekonomiska system. Utvagen
skulle vara att avsta fran -forrantning av redan investerat :kapital,
sasom hos oss Knut Wicksell med stort eftertryek har framhallit i
fraga om jarnvagarna; men ej, ens statsforetagen ha kunnat eller
velat inlata sig ,darpa, darfor att staten har van.tat inkomste-r fran
dem till forrantning av Ide Ian som upptagits -for in;dustriella an,da
mal. Oeksa dar blir slutsatsen alltsa tyvarr efter all sannolikhet tam
ligen tydligt negativ, nar det galler att bereda utrymme for lone
stegringar.

Till atgarder mot ,dessa' monopolistiska f-aktorer kan man ocksa
lagga andra mojligheter for organisatoriska forandringar, nar:rnast
i syft.e att oka arbetskraftens rorlighet -och darigenom minska arbets
losheten saval inom sarskilda yrken som pa sarskil,da orter. Emeller
ti!d galler ,det harvi~d icke narmast Idet slags arbetslo-shet jag har haft
i tankarna, namligen ,den allmanna, utan en speciell arb,etsloshet som
jag nn maste Himna asi,do, utan att darvild i minsta man bagaterllisera
dess betydelse.

Dtan att ,ha -behanldlat pa langt nar alIa illojligheter - den foljande
diskussionen kommer idarvi,d utan tvivel att komplettera min fram
stallning - ser jag mig darfor icke i stantd att Ull'd-ga ,den· konsekven
sen, att en vis'S lonejusterjng ne,dat utgor Idet narmast till hands lig
gande ille1dlet for att minska arb-etslosheten. Forskjutningen behover
ej vara stor oeh kanske ej heller langvarig, men de-t ar mitt intryck
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att den skulle vara i arbetarklassens intresse i nuvaran,de Iage.
Visserligen har jag sa till vi!da ingen ratt till denna slutsats, som min
foregaende framstallning i stort sett stannar fore depressionens in
brott, men det torde kunna pastas att den sistnamnda atminstone icke
forsvagat slutsatsens berattigan'de. Forhallandena ha emellertid and
rat sig hogst avsevart sedan gul,dmyntfoten avskaffades, och innan
jag kommer in pa sista av,delningen av min ·rramstallning - b,ehand
lingen av arbetsloshete,ns verkningar - ma laget ur ,denna synpunkt
karakteriseras med ett par ord. .

Fore den 27 sept.emb·er i ar var en lonesankning tamligen uppenbart
ofrallkomlig, om man ville 'halla fast vid den gamla guldpariteten.
Denna sistnamnda forefoll namligen over h,uvuid taget oJorenlig med
det ,davaran,de inhemska svenska prissystemet, och en allman pris
sankning, en skarpt depression, skulle ganska givet ha varit no:d
vandig for att b,evara guldmyntfoten oforandrad. Detta problem er
bjuder salunda teoretiskt ganska liten oklarhet.

Langt mer tvivelaktigt ar Idet, huruvi,da en lonesankning ar b.ehov
lig for jamvikt ocksa un1der ,den fria valuta vi nu ha fatt, d. v. s. om
man viII lata de utlan!dska vaxelkurserna stalla in sig pa den punkt
80m motsvarar forhallan,det mellan Sveriges prissystem och litlan
dets. Av hansyn till jamvikt i den-utlan'dska han,dels- eller betalnings
balansen fordras nu ingen lonesankning. Men fortfaran,de kvarstar
fragan, huruvida Idet raider balans mellan de olika inhemska pri
serna" d. v. s. om den nuvarande lon·enivan tillater sa vi,dstrackt
inhemsk verksa,mhetatt arbetsloshet i stort sett kan un,dvikas. Det
ar detta som man narmast kanner anledning ,att betvivla, och slut
satsen motiverar de1t - vis:S'erligen ganska 'hypotetiska - ra,d j·ag har
tillatit mig att har anty,da. Min forutsattning ar ,darvid ,att det pro
gram som formulera;des av regering och rikshank nar gul,dmyntfote-n
overgavs Irommer att tillampas: ·oforan1dra1d inhems-k k.oplrraft for
den svenska kronan, narmast sa tolkat, att prisstegringen pa de till
sin manga starkt inskrankta importvarorna kompenseras gen.om pris
sankning pa deovriga, Id. v. s. »hemmamarknadsvarorrta».

EmeIle1"tild folje1" det av mina allmanna forutsattningar, att Ianga
.avtal icke forefalla mig lampliga pag1"un,dval av sankta loner, och
over huvud taget forefaller ,det mig rimligt att se tilden an annu
nagon manad, nar lagets utveckling i alIa hanseen,den ar sa ogenom
skinlig som for narvarande.

Har man n·u en gang fatt arbetslosh·et - och i nagon man maste
man alltid rakna meld den - sa ledes man of1"ankomligt till fragan
om behan,dlingen av de .a1"betslosa. ,Sa pass allva1"lig som sjalva fo1"e-
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teelsen redan ar, icke blott utomlands·utanocksa har hemma, kann-er
man stark betanksamhet vi,d alIa atgar,der som tenidera att skarpa
den; och det kan icke nekas att Ide aro manga. Det kun,de visserligen
se ut som om detta innebure en deductio in .absurldum, sa till vida som
nastan all omvar,d~a'd av de arbetslosa verkar i denna riktning, men
sakerligen ingen, i alIa handelser icke. jag, viII draga slutsatsen att
de skola lamnas at sitt o:de. Detta gor .all diskussion avarbetsloshets
politik i trangre menipg mycket otillfredsstallanlde, men Idess rikt-"
ning kan dock nagot sa nar klart anges ,darhan, att man skall soka
uppna anpassning efter ar,betsmarknadens ja.mviktslage med minsta
mojliga lildan;de for de arbetslosa. Att losningen av ,detta problem icke
ar ent~idig maste emellerti,d obetingat erkannas, oeh uppgiften ar
enormt svar.

Blan,d de olika medel som forsokts i fraga om att ta han:d om de
arb·etslosa kan det efter vad jag tror utan ·orattvisa sagas, att ,den
s. k..arbetsloshetsforsakringen ar den minst lyckliga ochatt ,den ·har
medfort allvarligare konsekvenser an kanske nagot .annat slag av
socialpolitik. Det pastas for narvaran:de finnas 40 mill. s. k. forsak
1'OOe, vilket visserligen iO'ke inne-bar att sa manga ens' tillnarmelsevis
ha 'enligt forsakringsmassiga grun,der skapat gr,un,dv.alar for sitt
un'de,rsto:d vild arbetsloshet, utan enbart att ,det har garanterats sa
IDanga ·ett understo,d meld etiketten 'forsakring, oavsett om eller i vil
ken gra1d de behova det, salun,da utan behovsprovning. Visserligen
yore det oriktigt att satta 'det nuyarande antalet arbetslosa, de 24
millionerna, i direkt relation till,denna s. k. forsakring, ty av dessa
arbetslosa raknas omkring sju millione-r pa Amerika, 'Som ingen for
sakring. hare Men dare-mot forefaller Idet som om Iden arbetsloshet
framfor alIt Englan,d men i nagon man ocksa Tysklan,d hade fore
,den 11uva.ran1de ,depressionen skulle ha statt i narmaste samban,d med
forsakringen, och Englan,d har som bekant icke nagon gang efter
kriget haft min,dre an en million arbet.slo.sa, medan Amerika fo~e

faller ha haft en mycket obety,dlig arbetsloshet fore 1929. Arbetslos
hei,sforsakringen har nn till sist bliviten huvudanledning till den
statsfinansiella misaren i ba,de Englan,d och Tysklanid, det engelska
arb,etarp-artiet har tack yare omojligheten att befria sig ifran ,den
mist ba·de sin hogste ch8'f och sin ojamforligt framste finanspolitiker,
samti!digt med "att lan'dets ekonomiska liv darigeliom har skruvats
fastare in i en atervandsgrand an sam skulle ha varit no,dvan,digt
enbart genom nedgangen i dess tva viktigaste stapelin'dnstrier, kol- .
oO'h bomullsindustrierna.

Det har talat.s mycket om nya vagar att anpassa arbet.sloshets
forsakringell efter ett foranderligt samhalle, Id. v. s. att aterfora Jden
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till Idess ursprung. Detta forutsatter stark tidsb·egransning i und-er
stodets utbetalning och hardhanta atgar,der for overforing av arbets
kraften i nya yrken, ayen sadana med lagre Ion och annan social
stanidard. Den tekniska mojligheten harav kan icke bestri1das, men sa
mycket mer Iden psykologiska. Arbetsloshetens omfattning ar i sa
enastaen,de gra1d b,eroen1deav viljan att finna arbete, att det hela blir
illusoriskt darforut.an, och ,detta resultat har overallt. visat sig 80m
verkan av arbetsloshetsforsakringen.

Allvaret i detta lage kan enligt min mening svarligen overldrivas.
For att forsta va1d Idet kan kommaatt bety,da i Sverige behover man
bara gora ett tankeexperiment som tyvarr icke ligger utanfor de
ekonomiska mojligheternas omrade, namligen att nagon av vara stora
stapelin'dustrier,exempelvis pappersmassein1dustrien eller nagoll av
de st.-ora metallfora,dlanlde in!d-ustrierna, finge e-n lika forsamrad
markna,d som 'fallet har blivit med ,deras e-ngelska motsvarigheter.
Den enida mojliga ra,d;dningen yore i sa fall en snab,b och foga mild
forskjut.ning avarbetskraften till nya naringar; och om en social
,demokratisk regering i ett silJd:1.nt lage yore vid makten, skulletill
varon av arbetsloshet mycket latt leda till samma nederlag for ·dess
ledning som vi nu ·ha bHvittnat i Englan:d. Man tor,de kunna saga att
arbetsloshetsf6rsakringen -hor till Ide st~g 80m ej kunna tas tillbaka.

Emellerti,d avser Idetta ingalun'da att framstalla ovriga losning(lr
80m yare sig latta eller goda.

Ser man da narmast p'a det s. k. svenska systemet, d. v. s. 'llOd
hjalpiSarbeten, sa tror jag att Ide f.ortfaran,de aro Ide-n° b,asta formen;
men Idet kan icke doljas att deras anvanJdbarhet starkt har minskats
genom de sen.aste arenshall,delse:r. Darvi,d tanker jag ,dels pa att vag
arbeten.a, no!dhjalpsarbetenas viktigaste fOrlTI, blivit alIt milldre dis
ponibla for an,damalet genom att ha bragts un,der fackforenings
kontroll och kollektivavtal, delsocksa pa d'en avvisande hallning 80m

vara storsta sta1dskommuner int.aga till dellna orid~ing, ,dels slutligen
ocl{sa till de vid senaste riksdag antagna s. k. ber8ldskapsarbetena.

.Av Idenna anledning forestaller jag mig att offentliga a!beten i stat
och kommuner ocksa komma ,att bli oun,dgangliga. D'ell paroll som
for en ti,d sedan gick ut emot att satta igang sitdana arb1eten, kanske
narmast i Stockholm, forefaller mig visserligen i och for sig mycket
valbetankt men icke lamplig narmast und~r en svar lagkonjunktur.
Samtidigt maste Idet emellertid betonas att ocksa denna vag for nar
varan,de ar mycket svarframkomlig, ge.nom foreningeI;l av hoJda
rantesatser och forsvagad skattekraft hos in,dustrien.

Till sist Aterstar naturligtvis fattigvarden. loch for sig ar Idet icke
lyckligt att inom samma organisation forena arb,ets·dugliga med
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arbetsoformog,ila, och sa till vilda ar denna losning ova.lkommen. Ock
sa hal" erbjuder for ovrigt de storre sta,'dernas politik sar-skil,da sva
righeter; men ba,de otillrackliga insikter och b·rist p,a tiid forb.juda
migatt ga narmare in pa denna losning.

I stallet anser jag mig vara fullt berattiga'd _att som slutsats ul"
denna vissel"ligen alIt for hastiga revy av de oIika atgarderna mot
arhetsloshetens vel"kningar draga den :slutsatsen, att Ide alIa a1"o hogst
otillfredsstallande och darfor utgora ett mycket starkt samlat argu
ment for att e:fter formaga angripa arbetslosheten sjalv, framfor
att taga han,d om dess verkningar.

Profes,sor Gil Myrdal: am ja,g kanner Nationalekonomiska foreningen
ratt, brukar det vara regel, ,att nar m·an haft en teoretiker Isom inledare,
skallen praktiker vara. forste talare for att man icke skall fa alltfor
inycket av samma slag. Nu lara emellertld p:r.aktikern·u i dessa dagar ha
sa mycket att tanka pa, att lotten fallit pa mig att upptaga diskussionen
am 'arbetslosb:eten och dess behandling.

Profes,sor Heckscher hal" som vanligt gett en mycket god grundval for
en ,diskussion genom att i sk,arpk,antade drag dra upp ett teoretiskt
system, dar han plockat in sa mycket 180m varit mojligt av verkligheten.
Mitt inlagg kommer darfor att huvudsakligen inskranka sig. till att kom
plettera och pa nagra punkter forsoka nyans!era de pastaenden, som pro
fes,sor Heckscher framstallde.

Professor Heckscher borjade med att ge en kort resume ·av innehallet
i det kommittebetank,an,de rorande arbet,8Ioshetens orsaker, som i dagar
na blivit framlagt. Jag tar nog icke miste, om jag tror, att professor
Heckscher viII, att vi icke alltfor mycket skola uppehaila oss vid det
samma ntan Lstallet ga direkt in pa den an,dra delen av hans foredr,ag,
som rorde behandlingenav arbet.slosheten. Emellertid skulle jag garna
vilja forutskicka ,ett p,ar anmarkningar ror~nde det ifrag,avarande be
tankandet. Jag tror for ovrigt, att det kanske ar litet missvisande att
som professor Heckscher .saga, att det ar enencyklopedi, ty i betankan
dets femte avdelning foretligger faktiskt ett i ViSiS man ratt originellt
for,sok att ge en .analys av orsakssambanden. For min ,del anser jag, att
just detta, att man dar sa starkt poangterat, att man viII forsoka fa
fram en ren analy.s av orsakss-ambanden ar en utomordentligt vasentlig
sak, som i viss man kan komma ait gora epok i det svenska utrednings
vasendet. Det betyder namligen bl. a.,att man verkligen ser, att det
finns olika asikter och olika intressen i fragan sasom politiskt problem.
Och det ar atminstone ganska .sallsynt, att en kunglig svensk kommitte
hal" obs'e·rverat, att om man icke har detta klart for .sig, kan det handa
att rent politiska synpunkter insmyga sig i definitionen av sjiilva be
greppen. I den di.skussion av arbetsloshet·sbegreppet, som inleder denna
femte avdelnin·g av kommittens betankande, forsok'er man verkligen
komma fram till en definition av arbetslosheten, som icke i sig inn'e
haIler nagot ·standpnnktstagande till de politiska fragor, som centra sig
kring arbetslosheten. Just darigenom, att man observerar, att mann.iskor
ha olika asikter, mojliggores ,sa ett verkligt realistiskt grepp pa fra-
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gorna. Jag har alltid haft ett intryck utav, ,att man t. ex. i svenska skatte
utredninga:r:- av nagon slagls konvention alltid undvikit ordet- »politik».
Man har genomgaende sokt resonera- i termer sadana ,som »is:kaligt», »rim
ligt» oeh »rattvist», oeh ett studium av dylika utredningar lamnar en l'asare
i den forestallningen, att medlemmarna i vederborande kommitte sitta pa
sma vita moln i en vardeobjektivistisk himmel, dar de vinna siria slut
saiser genom direkt inlspiration oeh sedan naturligtvis noga akta sig- for
att namna ordet »politik» av hansyn tillpolitikernas omtaliga nerv
system, 'Sam ieke skulle tala vid att hora detta ord - darfor att de alltid
aro sakliga oeh blott sakliga.

Mitt andra papekan,de ,betraffande kommittebetankandet innebar- icke
berom utan snarare kritik. Det forefaller mig namligen, som om det
egentligen yore tva .slags teoretiska resonemang, som ligga till grund
for analysen i den femte avdelningen av betankan,det. Man iycks forst
ha utgatt fran det gamla statiska tankesehemat, dar nationalinkomsten
oeh produktionsfaktorerna betraktas som givna liksom aven tekniken.
Nationalinkomsten ar ·en indirekt efterfragan pa produktionsfaktorer.
Efterfragan pa arbete oeh utbud pa arbete rep'resentera tva olika kur
vor, som ,s·kara varandra, d. v. s. clet finus ett vis:st jamvikt,slage, oeh ha
vi icke de~ta, sa fa vi arbetsloshet. Arbetslosheten beror darfor enligt
detta iankesehema pa for hoga loner, savida man ieke kan oka sparan
det, minska arbetarantalet, andra tekniken o. dyl. Detta statiska sYlstem
anvandes ju i den ak,ademiska. undervisningen for att ge en lorsta all
man' forestalluing om de ekonomiska foreteelserna, men den forts-atta
undervisningen gar ut pa att fa studenterna att sta kritiska gentemot
detta system oeh Isa komma fram till mera realistiska fragestallningar,
dar man ocksa tar forandringa,rna med i rakningen. '.

Det ser· n.u faktiskt ut, som om kommitten, antagligen av didaktiska
skal, hade forsokt arbeta med detta foreuklade statiska ,system, men·
rakat i svarighei'er, nar man skulle ploeka in verkligheten oeh den hbp
samI.ade statistiken. Lange for,soker man uppen.barligen halla konjunk
turerna utanfor, men .sa smaningom gar det ieke oeh Isa uppstar en dua
lism i be·handlingen, som har gjort analysen mindre redig oeh mindre
djupgaende a-n den an,nars ,skulle ha blivit. Jag vill som 'exempel namna,
att kapitalbildning oeh sparande oftast sattas identiska, men att man
aven ,skiljer dem at, vilke-t ·senaTe naturligtvis ar ,det riktiga.

Emellertid bor ka-nske ej deuna brist sa starkt ·papekas, da man over
alIt i be-tankande-t oeh anda mera genom lektor Wigforss' korta oeh
sagande reserv.ation .skymtar ett lofte att orsaksforskningen ieke ar
avslutad utan -skall fort.sattas i den andra delen; oeh jag skulle formoda,
att detta betyder, att man da amnar komma mera ifran det enkla sche
mat genom att ga in i en dynami-sk analys aV.foreteelserna.

Jag skall efter -dessa inle-dande anmarkningar overga till de·n del av
professor Heeksehers foredrag, som behandlade atgarder rorande arbets
losheten. Den forsta de-len av fore-draget inneholl ju, som namnts; ·en
kort sammanfattning .av -innehAllet i kommittebetankandet,mojligivis
med ett ,starkare poangter~nde an kommitten-s medlemmar eventuellt
skulle vilja ga med pa av arbetslonefaktorn som arbetsloshetsskapande.
Professor Heck-scher overgiek darefter till att ga igep.om olika medel
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for att forebygga arbetsloshet, vilket naturligtvis ar en bety,dligt vik
tigare fraga an fragan om behandlingen av de arbetslosa; men han fol
jer darvid tyvarr helt oeh hallet det forenklade, statiska langtids:sehema,
som jag nyss karakteris~rat.

Ett medel vore att sanka arbetslonerna, men detta lamnades tills vi
dare. Ett annat medel vore att oka ,efterfragan pa produkter, som inne
halla myeket arbete. Jag gissar alIa kunnahalla med professor Heck
scher om att ,detta ar utomorden.tligt svart framfor alIt for ett land, Isom
har en sa stor internationell handel som vi. En sadan utveckling skulle
for Sverige sak-erligen vara en »dodens lara». Ett tredje medel vore att
minska arbetskraftens kvantitet. En sadan utveckling pagar nagorlunda
av sig sjalv, oeh som professor Heek,seher an,tydde finns det yt'terligt
sma mojligheter att kunna paverka den saken. Daremot skulle man
kunna tanka sig, att man skulle kunna oka kapitalet oeh de andra pro
duktion,sfaktorerna exempelvis genom att hind!a kapitalexport. Aven
den saken Himnade emellertid professor Heek,seher darhan, da han an
sag, s,annoliktmed ratta, att pa den vagen vinner man icke mycket. Ett
fjarde medel skulle vara att fa till stand en andrad organisation av
naringslivet. Professor H·eckseher menade med detta, att det otvivel
akti~ inom industrien finns monopolistiska karteller oeh truster, vilka
soka reglera marknaden. De hall,a pri,serna uppe - harpa gar ju all
monopolistisk politik ut - och minska darig-enom efterfragan pa varor
oeh indirekt pa ·produktionsfaktorer. Denna sak ar sp'eciellt viktig nu
efter kriget, ·eftersom den ratio·nalisering 80m pagatt n,aturligtvis tillstor
del ar en rationalisering av industriens organisation, som oppn,ar moj
ligh'et for en monopolistisk kontroll av efterfragan. Har finns nog ett
viktigt faIt, dar man ,ev'entuellt skulle kunna oka efterfragan pa arbet.s
kraft likom pa alIa andra produktionsfaktorer, om man namligen kunde
utfinna en tillrackligt smidig och intelligent ko'ntroll av industriens
monopoliserin,g. Jag menar harmed en kontroll, som icke skulle ga ut pa
'att soka bryta sonder organisationerna i den man de aro effektivitets
skapande utan ·uteslutande overvaka prislsattningen. Erfarenheten fran
an,dra lander, speciellt ~ran Amerika, har dock visat, att detta ar en
mycket vansklig uppgift, aven om det i ett land som Sverige ,sannolikt
vore mycket lattare, darfor att den allmanna hederligheten bade i poli
tiken och ratts,skipningen' star sa mycket hogre.

Professor Hecksch·er kom har in pa en omstandighet, som han ju agnat
sarskilt ingaende ,sp-ecialstudier, namligen det faktuID, att industtien mer
eller mindre regelbundet arbetar under sin fulla kapacitet. Kunde man
plocka in arbetare i de foretag, som arbeta under sin fulla kapacitet,
skulle man skapa ett produktion!sresult.at, som skulle racka till att bevara
arbetarna och darigenom stegra efterfragan pa arbetskraft. Hela detta
resonemang ar mycket plausibelt. Emellertid maste man komma ihag,
att alIa industrier bygga for toppbelastningen, och atf det alltsa ar en i
nagon man naturlig foreteelse; att de icke alltid arbeta med full kapa
citet. Problemet bleve' nog i sjalva verket har att reglera indu~triens

konjunkturer; det ar ju speciellt under depressionstider, som industri
foretagen icke utnyttja sin fulla kapacitet. D'etta ar emellertid ett sa
pass svart problem, som innefattar penningpolitilska o,ch finanspolitiska
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atgarder, att jag med professor Heekseher aven kan stryka den punkten.
I sa fall aterstar faktiskt ingenting ann'at an det forsta forslaget, att
sanka lonerna.

Hela detta professor Heekseh'ers resonemang ar en langtids- eller jam
viktsanalys. Han tilHimpar emellertid omedelbart slutsatserna pa den
just nu aktuella situationen - som ju ar sarskilt 8var att behandla, sedan
vi just lamnat guldmyntfoten - ett tankesprang varls berattigande jag
for ogonblieket skall Himna darhan. Jag viII blott i storsta allmanhet
fraga, hur professor Heekseh'er tanker sig att ·det gar till att SanKa
lonerna genom en aktion fran 'statsmakt.ernas sida, sedan vi faktiskt pa
arbetsmarknaden ha fatt starka organi,sationer, sam aro enlga om att
icke vilja taga inblan·dningar fran det.ta hall.

Jag vill,oeksa papeka, att de alternativa forslag, som profe,ssor He.ek
scher namnde men uppenbarligen ej trod-de stort pa, allesamman ga ut
pa att skapa okad efterfragan pa arbetskraft, varvid arbetslosheten
skulle minskas, om lonlerna ,stode stil'la. Pa kort sikt kan naturligtvis
nagot sadant intraffa, m-en pa lang sikt maste man naturligtvis saga sig,
att om vi oka efterfragan pa arbetskraft oeh darigen;om minska arbets
lQsheten vid den hestaende lonenivan, sa skulle sa iSmaningom de fak
torer, ,sam bestamma arbetslonerna, alltsa maktHiget pa arbetsmarkna
den, aven komma att forandras oeh sa p,a nytt fabricera arbetsloshet.
·Oeh det ar ju, 80m redan papekats, ett langtidsresoneman'g profe,ssor
Heekseher for. Jag undrar, om man ieke i sa fall maste saga,. att sja,lva
arbetsloshetsproblemet faktiskt ar obetvingligt; savida man namligen
icke reflekterar pa att kunna genomfora en mera fullstandig planhu:shall
ning, vilket emel1ertid under svenska forhallanden ,skulle forutsatta en
u tstraekt industriell demokrati, ·som omgrepe langt viktigare omraden
av det ekonomiska livet an dem man vanligen asyftar, da det problemet
berares.

Detta ar ,en sak, som ieke heller kommer riktigt f.ranl i arbetsloshets
utredningen. Man vajer dar av naturliga skal for att mera ingaende
diskutera ,den monopolistiska prisbildnin.gen pa arbetsmarknaden. I den

·offentlig.a diskussionen har Hmellertid alltid denn'a punkt blivit framhavd
fastan framhavd pa ett ofta ensidigt ,satt. Man lagger upp problemet pa
det sehematiska sattet, att eftersom vi ha arbetsloshet, aro lon'erna for
hoga, oeh detta kan ieke forklaras pa annat ,satt an genom den mono
polistiska politiken fran faekforeningarn.as sida. Nu ligger ju saken fak
tiskt sa till, att vi har ha att gara med tva olika slag av varandra 'mot
satta organisationer, vilka fo,r ovrigt spann.a over storre omraden an
den svenska industrien, da saval arbetsgivare somfaekforeningar ha
internationel1a forbindelser, i syn;nerh-et inom Skandinavien. Tanker man
sig, att det bara funnes en organilsation pa arbetsgivarnas sida, som
bemodade sIg om att fa ned lonern.a, skulle vi ieke fa nagon arbetsloshet,
darfor att det ,da i ext.rem grad skulIe lona sig att syss·elsatta arbetare,
men lonerna skulle ieke motsvara jamviktslaget. Hade vi daremot bara
fackforen'ingar, skulle vi heller ieke ha lonerna vid det jamv.iktslage,
som motsvarar professor Heeksehers inledande analys, men skillnaden
ar den att den saken skulle i sen~re fal1et, men -ej i forra, komma till
synes (namligen i arbetsloshet). Jag viII inom parentes saga, att jag icke
aIls menar nagot fult, nar jag talar om mon'opol, utan endast avser en
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f9r~teelse, som ar definierad rent ekon,omiskt. Vi ha pa detta omrade. en
pr~,spolitik, 80m arbet.ar med in,skranJkningar i utbud eller efterfrag.an,
ty det ar just vad strejker. och lockouter inn'8bara. I vad man sedan
denna monopoliserin,gstaktik anses skadlig eller nyttig beror pa vilka
intressen monopoliseringen gynnar och hur man staller sig till dessa..

Da man har en situation med stor arbet.sloshet, har man' .nu aV'en pa
ek~nomiskt haIl kommit att gora denna feltydning, att det ,skulle vara
fackforeningarna,. som VOTe de enda monopolelementen. I sjalva verket
ha..vi daremot har -en obestamd prisbildning. Wicksell var ofta inn'e pit
detta fall, da han sade, att nar man bara har en kopare och en saljare,
ar, priset obestamt. I allman'het antager man likval i dylika resonemang
att hela varumangden omsattes mellan saljare och kopare; men i detta
fall omsattes tydligen icke hela man'gden arbetskraft, eftersom vi ha.en
v~ss arbetsloshet, vilket em'ellertid bara betyder, att ed blott lonerna utan
aven ,sy,sselsattningsgraden kunna vara inom vissa granser obe'stamda i
e.kon'omisk mening. Arhetarna maste, for att halla uppe sin Ion, tolerera .
en: viss arbetsloshet, och arbetsgivarna maste lata bli att -efterfraga en
del arbetskraft for att halla lonerna nere. Det forefaller mig fullt natur
ligt, a.tt t. ex. arbetsgivarna, da de riskera, att ett avtal skall sagas upp,
inls~ranka sin efterf,ragan pa arbetskraft en ,smula eller i alIa handelser
un·derlata en del utvidgningar, ,som sta pa gransen· i fraga om rantabili
tete Fragar man dem om dettl4 sa svara de, att nagot l8adant forekommer
overhuvud taget icke, men fragan ar i vad man folk over huvud taget
har klart ,red·a pa varfor de gora det eller det. Fragar man en foreta.gare,
varfor han rationaliserar industrien, svarar han- i allmanhet, att vi ha
i~'fort den maskinen for ,det och ·det, och det har ofta berott pa helt andra
skal an arbetslon'ens hojd. Det torde emellertid vara a.lldeles .sialvklart,
att har foreligger faktiskt ock.sa monopolstravanden fran arbetsgivar
sidan. Det Iser man for ovrigt darav, att arbetsgivarna taga hansyn till
varandra. Den som kan betala en hogre lon, far Hn paminnels.e fran
arbetsgiva.rcentralen, att han icke skall gora det, ty da okas tSvarigh'eten
for dem, som bara kunn'a betala en Higre Ion. Om nn de rantabla fore
tagen befinn·a sig i priskartell eller om koniunkturen ar ovlss, utvidga
deej heller. Da,r ha vi ju,st denna monopolisering, varmed ja.g endast
menar, .att om icke alIa faretagare sil dock vissa foretagare (darfor att
de befinna sig i forbund med an,dra) icke efterfraga all den arbetskraft,
som de .skulle kunna efterfraga, om de handlade rent privatekonomiskt.
Precis samma forhalland'e ar det med fackforeningarna. Utreder man
saken mera ekonomiskt, skulle man finna, att det ick·e blott ar lanen, 80m
ar obestamd, utan att aven arbetslo,sh'eten ar ohestamd. Det betyder, att
ifall trycket fran omse sidor icke yore sa starkt, skulle man med de
bestaen,de lan·erna ku.nna ha min·dre .arbetsloshet, och .det skulle. r,ent av
kunna handa, att man med hagre loner skulle. ha mindre arbetsloshet.
D·en'n.a punkt bor man icke forbiga. Det ar ganska riskabelt att resonera
om arbetslonesituation'en med en efterfrage- och en utbudskurv,a, sasom
om man har hade fri konkurrens, vilket man uppenbarligen icke hare

Hela professor He~k,schers resonemang liksom mina nYoSls gjorda till
lagg galla ut.eslutande langtidssporsmalet. Professor Heck,scher till
lampar emellertid omedelbart sina slutsatser pa den. aktu·ella situatio
nell, varernot jag garna skulle vilja nedlagga min gensaga. J~g har
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emellertid en stor motvilja mot att i detta ,sammanhang, oeh p·a grund..
valen av professor H·ecksehers jamviktsanalys overhuvudtaget ga vid
lyftigare in pa ·det aktuella problemet, darfor attavgo,randet har hanger
helt oeh hallet pa vilket penningpolitiskt program man har, en s.ak 80m

tyvarr pr6fessor Heekseher alldeles forbigiek, av,en om det ieke ar
omojligt att bilda Isig en uppfattning om hans ,standpunkt i ·denna fraga
fran uttalanden, Isom .han fallt i andra sammanhang. Det ar ieke riktigt
bestamt an.uu, v,art riksbank'en syftar. »Bibehallandet av kronans inre
v~rde» ·ar ieke ·en klar pen-ningpolitik, oeh jag ar dessutom ieke riktigt
overtygad om att rik,sbank·e.n bara tanker pa prisnivan, utan den tanker
nog ock,sa pa vaxelkurserna. J.ag ,skulleegentligen ieke ga in pa denna
sak, men jag kan ieke underlata att har Isatta -ett litet fragetecken. Pro
fessor Heckseher forordar, att man skall forsoka hAlla en fast prisniva.
Jag viII·dB. pape-ka, att i den man den svenska valuta,n ar tindervarderad
betyder det nodvan·digtvis, att alIa priser, som aro foremal for inter...

. nationell konkurrens med guldHinderna, forr eller senare komma att
,stiga har i landet. Att under sadana forhallanden bibehalla -en konstant
prisniva hetyder, att man :skulle vara nodsakad att sanka priserna rii.tt.
kraftigt pa alIa varor, som ieke hora till denna kategori. Profes,sor Heek
seh-er sade Inu, att .inn.an vi lamnade guldmyntfoten forelago starka skal
for -en 1(in'ejusterin'g nedat, men efter det vi Himnat guldmyntfoten. aro
dessa 'skal ieke lika starka. Om man emellertid forutsatter en' nedpress
ning' av produktpriserna inom Iandet, ar d·et val tvivelaktigt, om fran
professor Heck,sehers synpunkt situationen verkligen skulle ha' forbatt~
rats, ittminston-e pa vissa arbetsomraden, darigenom att vi Bimn.at guld..
myntfoten. Nu· a,r ·det visserligen sant, att det framfor alIt ar i' export
industrlen, ,som avtale,n blivit uppsagda. Det kanske forklarar det hela.
Men det ar en: oppen fraga hur det fran professor Heekseher,s synpunkt
staller .sig pa ·de andra omradena, dar avtalen ieke aro uppsagda och
dar produktprisutveeklingen ar ogynnsam.

Jagskulle till slut aven vilja saga nagra ord om arbetsloshetsforsak~

ringen. Jag viII ieke pasta, att jag beundrar det ·engelska sYlsternet. Jag
har iek'e i denna fraga kunnat komma till nagon bestamd standpunkt,
men jag kunde heller icke kanna mig overtygad av professor Heckschers
argumenterin.g, oeh det av flera skal.

Professo.r Reekscher tog England som exempel, nlen som gammaI
historik'er vet han sakerligen, att dylika ·exemp·el fran franimande lander
alltid .aro mis,svisan·de. Det ar ocksa myeket Bitt att peka pa enm~n'gd
faktorer, Isom i England 'vid sidan om arbetsloshetsforsakringen fort till
den nuv·arande situationen. Dit viII jag exemp'elvis rakna ,sadana speci
fika olyekshandelser, som traffat textil- oeh kolindu,strien. Det viktigaste
tordeemellertid vara, att rationaliseringen inom den engelska induistrien
ieke bedrivits i samma takt som .j Sv·erige, detta hI. a. pa grund av att de
engelska bank,erna ieke framtvingat rationalisering med samma kraft
som skett hEi.r i landet.

Professor Heekseher talade i samban1d med arbetsIoshetsforsakring:en"
om den eventualiteten, att vara stapelindustrier plotsligt skulle forlora
sin marknad. Jag tror emellertid~ att en sadan utveekling i oeh for sig
skulle betyda en sadan. katastrof i Sveriges ekonomiska liv, att den om~i

standigheten, att vara arbetare for nagra veekor eller manader fingo
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arbetsloshet.sforsakring, inte aIls' skulle spela nagon roll. D:e maste ju i
alIa fall pa nagot satt underhaII3Js, oeh att sjalva den juridiska ratten till
understod i en dylik situation skulle vara sa odesdiger, har jag ·svart att
begripa.

Jag har fo,r mig, att professor Heckscher,s installning delvis grundar
sig pa en skiljaktig~ politisk attityd, som sammanhanger med den libe-

, rala motviljan mot underlstod over huvud taget. Wteksell brukade gerit
eroot denna inistaiiningallt.id pap,eka, att' ehuru en professor manatligen'
far si.n avloning utan narmare samband med vad han presterar, behover
han darfor icke bli demoraliserad pa det vis professor Heekscher an
tager. Han papekade ocksa, att detta i annu hogre grad ar fallet med
kupon,gklipparna, the sleeping partn'ers,som aven erhalla ·en inkomst
'utan arbete men an·da icke kanna sig demoraliserade. Pa ,samma satt ar
det val ocksa med arbetsloshetsforsakrin,gen. Man viII emellertid nodvan:
digtvis, att i senare fallet ·ett unde~stod skall kailas for ·ett understod,
vilket ,forefaller mig bra formalLstiskt. Det ar likadant. med jordbru~

karna: om de sitta trangt oeh det ar overenskommet att de skola hjalpas,
viII man nodvandigtvis att varje jordbrukare .skall utkvittera -ett und~r
stood fran staten, ty eljest skulIe h,an icke tiliborIigt kanna, att han, fir
understodd. For min del har jag emellertid lit,et svart att forsta detta
r.esonemang, Ispeciellt fran liberal ,synpunkt, om man skall forutsatta
logik m-ellan de olika politiska vardena inbordes, vilket ju p,rofessor
Heckseher gor. V·arfor skall man -i Isjalva verk·et begara, att ett under
,stod .skall'kallas vid sitt ratta naron" nar man anser, att just den omstan~

digheten, att det ar understod, fordarvar moralen~ Varfor kan man ieker
ga med pa .att 'cachera detgenom att k,alla understodet for arbet,sloshets
fO:Dsakring for, att halla moralen 'upp,e hos dem, som maste understodjas,

. nar industrien ar, i betryck~ Vi tskulle ju kunna saga, att vi starta ett
bolag, Sveriges forenade naringsliv, som omfattar hela la-ndet, och dar
var oeh en finge 'en aktie, men dar utdelningssystemet. var ordn,at Isa, att
utdelningen bara utfalIer, nar agaren rakade i ett ,specifikt n,odtillsta'nd.
Da lskulle man ju bevara illusionen, :itt hii.r ges en pre-station for ·en mot
prestation, ty det ar ju den, morali,ska ryggraden, som man fran prof'es..
:sor Heeksch'ers ,synpunkt borde vilj,a b,evara at arbetarna.

Bakom det h,ela ligger nlog, att man' tanker sig, att den tillfiiIliga for
delningen av inkomster oeh formogenhet i 1931 ars Sverige pa nagotvis
ar iden me.n-ingen rattvis, att. om man tar fran' den ene och ger till den
andre, sa iir det »underl8tod» av·en i len ,djupare m-enin,g oeh skall sa kallas.
Har man icke den uppfattnin·gen, ,sa k,an man kalla det for nagot annat
oeh mindre krankan·de. Oeh man .bor gora det, aven,om manl aldrig sa
mycketgillar ,den bestaen,de inkomstfordelningen, om man ·dessutom ,IDled
professor Heckscher hy.ser den uppfattningen:, att understod aro relatlvt
skadliga for moralen hOls ,de understodda.

Men till slut: hur kan man ha lett sadant intres,se for en na.mnfraga.
Ty vi aro ju ove.rens', eller hu,r, att de arbetslosa antingen maste beredas
arbete ,eller 'eljest pa eneller ann·an vag underhallas~

Fil. dr. G.. Dalen: I professor Heckschers teoretiska'undersokning, av
arbetsioshetsproblemet kan jag -sasom tekniker till allra storsta delen
instamma. Det var egentligen ba~a en punkt, dar jag hade tankt oppo-
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nera mig, men den har redan herorts av professor Myrdal. Det gallde
professor Heckschers uttalande, att behovet av sankta produktionskost
nader icke ·skulle vara lika stort,. sedan vi lamnat g·uldmyntfoten. Med
a.vseende a den 'svenska marknaden ar dock behovet av minskade pro~

duktionskostnader oforandrat, om man kommer att realisera regerin
gens och riksbankens program med avsee.nde a valutan..

Professor Myrdal talade om att arbetsgivarna icke skulle betala de lo
ner de kunde, att de Hito f.abrikerna ga med halv drift o. s. v. Som ar
hetsgivare viII jag emellertid pasta, att nagot sadant forekommer ytter
ligt s.allan. Nar en verkstad gar med halv drift eller delvis star stilla;
beror detta alltid pa att man icke med gallande produktpris'er 'kan pla
cera de varor, som m,an kan' producera med full drift. Att man skulle
inskranka'driften for att forsoka fa ned arbetslonerna ar uppenbarligen
orimligt, darfor att man behov·er icke betala hogre loner, da man har
full drift, an da man endast har halv drift. Det m-aste darfor alltid med
fora storre vin,st att halla fabriken i full drift an att ga med halv drift,
eftersom ju alIa kapitalkostn'ader o. d. bli relativt dyrare vid mindre
tillverkning. Att endast ha en till halften fylld fabrik ar nagot, som
varje arbetsgiva,re beklagar men som han icke kan hjalpa, ty det beror
darpa, att produktpriset star i disproportion till p,roduktionskostnaderna.

Jag ar for min del fullkomligt av professor Heck'schers mening, att
det ar onskvart att uppehalla hogsta-mojliga levnadsstandard for storsta
mojliga antal invanare, men naturligtvis under forutsattning att vi icke
leva over vara tillgangar, och man kan aldrig uppna det basta mojliga!t
om en vasentligo del av arbetskraften skall ga sysslolos·. Det finns· da:r~

for icke nag-on annan vag till hojd levnadsstandard an' att halla a;rbets
losheten borta och lata fabrikerna arbeta for fullt. Det ar -alldeles uppeIi
bart, att om ~·an pa nagot konstlat satt haIler a,rbetslonerna for hogt,
8a blir det arbetskraft over, och man ·sanker darfor den genoID,snittliga
levnadsstandarden, aven om man till aventyrs kan hoja nivan for den
arbetargrupp, som far den hogre hetalningen.

Vad ar da orsaken till var arbetsloshet' J,ag skulle for min del vilja
saga, att den till stor del beror pa var penningpolitik. AlIa tror jag aro
ense darom, att en deflatio-n, d. v. ·s. ett prisfall pa varor, astadkommer
ytterligt langsamt en sankning av produktionskostnaderna. Harigenom
blir marginalen mellan forsaljningspris och produktiollskostna.der otill
fredsstallande, och det blir omojligi att hAlla verksamheten i full gang.
Savitt jag forstar, hade vi en sorg-lig erfarenhet av vad detta viII saga
just under aren 1921-1923 och sarskilt ar 1922. Ingen manniska, som var
med pa den tiden, onskar val fa den tillbaka. M,an mastH soka forebygga
en Isadan utveckling, sorn tvin,gar till en ,sanknin'g av produktionskostn'a
derna, vilken icke kan genomforas utan svara ,strider pa ,arbetsmarkn·aden.

Dessutom ar det alldeles orimligt att tvinga fram stora fonesanknin
gar, da levnadskostnaderna i ovrigt i ·stort sett aro oforandrade. Hur
skulle jag kunna begara, att mina arbetare skola noja sig med 20 eller
25 % lonesankning, da de alltjamt s'kola be:tala exempelvis samma hyror
som forut~ Det finns nog ingen mojlighet att erhalla jamvikt mellan
produktpriser och produktionskostnader, om man forsoker att pressa
tillverknings.kostnaderna, utan enda mojligheten att komma OVHr till ett
stabilt konjunkturHige ar att fa till stand en ,stegring av produktpri-
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serna. Da jag, haft en deflationspeTiod och fatt ett disproportionerligt
forhallande mellan forsaljningspriser och produktionskostnader, kan jag
genom en prisstegrin'g' fa fram den nodvandiga nlarginalen utan att
pressa ned pri'S~t pa den svarrorliga faktor, 80m kallas produktions
kostnader. Detta var just vad Frankrike gjorde genolu att stabili
sera sIn valuta relativt lagt. Man har icke heller dar haft nagon arbets
loshet, och tack yare detta gynn,samma forhallande ha.r Frankrike i dag
en mycket god ekonomisk stallning. Sve'rige daremot skruvade upp sin
valuta, innan den ar 1924 kopplades fast vid dollarn. Da uttalades- fran
manga hall far'hagor for att Amerika skulle fortfara att hoja dollar
priset och darm·ed tvinga OS8 att vara med i en prisfallsperiod. ·Sa hal"
tyvarr ocksa skett, under de forsta aren relativt langsamt men pa. sista
tiden, ar 1930 oeh ar 1931, sa mycket hastigare.

Man fraga,r sig dft, hur Sverige: har kunnat ha en sa god ekonomi
under denna deflation·speriod. Ja, h'emligheten harmed har ju framhal..
lits manga ganger forut; det val" det gynnsamma prisHiget pa vara
exportvaror jamfort med im.portvarorna. Vi ha inhostat manga, manga
miljoner pa denna pTisskillnad. Detta h,ar varit anledllingen till att vi
kunn'at tro, att denna deflationsperiod kunnat hoja var levnadsstandard.
I dessa dagar har emellertid detta gynnS'amm,a bytesforhallande med
utlandet reducerats. Da hartill kom ~n ytterligare ,skarpt deflation, har
detta lett till den katastrof, som professor Cassel under dessa 6 it 8 ar
konsekvent 'varnat for" Han har alltid sett los:ningen i en nedpresls,ning
av arbetsloner och pI:oduktionskostnader, vilket jag for min del tror
fir O'utforbart. Torsdagen den sista veckan i septe.mber ha.de- professor
C'assel en uppsats om guldmyntfoten, dar han' sade, att regeringens ut
talande om att vi skola halla fast vid guldmyntfoten ar menin~slost,

om regering-en icke vidtar atgarder for att s.anka produktionskostna
de-rna. Professor Myrdal ha.r redan fragat, vilka maktmedel regeringen
kan ha for att genomfora t. ex. 20 % lon-esankning. Det finns inga s·a
d.an.a medel, utan' vagen' dit gar enda,st via arbetsloshet och' lockouter
med stillestand inom produktionen.

For min del kan jag salunda icke se annat an att vi icke, kunna kOlnma
over till en normal konjunktur med konfstant penning~varde utan att
forst tillata en prisstegring pa varor, som ger oss en normal p,roportion
mellan forsaljningspris'er och produktionskostnader. Arbetslon'erna
skulle i kronor uttryckt forbli oforandrade, men gen'om pris'8tegringen
blir naturligtvis reallo'nen i detta fall nagot siinkt. Det ar dock oandligt
mycket battre att fa t. ex. 5 % sa.nkning av reallon·en an kanske 20 %
pa den no.min'ella lonen vid 'oforandrad prisniva.

Sa snart man nu talar om en prishojning, varmed jag i detta faIllne
nar, att man 'skall eliminera exempelvis de sista tva arens prisfall, s.a
sags det alltid, att »det aT' ju inflation». Med inflat.ion kan man ty,dligen
for-sta olika saker. For min del m'enar jag med inflation" att priset pa en
produk.t stiger vasentligt over vad jag viII kalla for jamviktsnivan. Da
folja produktionskostnaderna efter, och -sedan s\tiger priset an'nu mera.
Detta var vad vi hade under kriget oeh under aren narmast dar-eft-ere
Genom en 111attlig pr:Ls'Stegring nu, varigenom levnadskostnadsind.ex
ikulle stiga med 5 % eller nagot dylikt, kan det emellertid ieke fin'nas
fog for nagon hojning ,av lonerna" ty de loner, som galla i dag inom
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verkstadsindu·strie,n, fa,ststalldes 1923, sedan vilken tidpunkt· avtalet kon
tinuerligt blivit forHingt, och da stod levnadskos.tnad,sindex i' 183 mot i
dag 158. Nii.gra e·nheters hojning av detta indHx tar darfor endast bo1"t
en ytterst ringa del av den reella vinst pa levnadskostnadernas fall,
:som under dess-a ar kommit till· stand.

Nu ar det klart, att om dollarku~s'en kommer att stalla sig i exempel
vis 4: 50, kommer darig-enomexportin-dustrien att fa en vasentlig fo1"
hattring, och denna industri kan darfor kanske bibehalla de nuvarande
lonerna, ehuru den, utan denna prisforandring. hade ma'st kravaen
nlycket stor nominell lonesiinkning. Kommer emel1ertid nagon prissteg- .
ring icke till stand pa hemmaindustrien,s produkter,' maste ma·n dar
.alltjamt fa till stand en vasentlig sankning av produktionskostnaderna.
Emellertid hal" jag for min del icke uppfattat r,ege,rihgens och rik·sban
ken-s uttalande om att vi skola halla en oforandrad prisniva sa, att detta
S'kulle avse prislaget fran sista veckan i septembe,r, alltsa efter den sista
tid-ens valdsamma prisfall, utan slkall det vara nagon fornuftig tanke' i
detta, maste man av,se prisnivan i medeltal for nagra ar tillbaka, heIst
anda sedan vi kopplade fast vid guldmyntfoten..Da far man till stand
en prisstegring, 180m mots:varar prisfallet under de sista are,n, vilket pris~

fall annu icke paverkat arbetsionerna. Skulle man daremot fastlasa den
prisniva, som vi bade si-sta veckan i september, komma vi att fa en fruk
tansvard vinter med forsamrad handelsbalans: och stillastaende fabri
ker, och det kan icke vara vagen till bojd levnadsstandard bar i landet.

Enligt min m·ening kunna vi salunda icke behandla detta problem,
forran vi fatt fullt klara signaler fran' regeringen och riksbanken om
vad de mena med oforandrad prisiliva.· Skulle de, som jag livligt viII
hoppas, avse pris:nivan under de Isislta ett it tva aren, da tror jag, att nya
avtal mella.Jl arbetsgivare och arhetare relativt liitt komma till starid.
Avse de i stallet prisnivan fran sista veckan i s-eptember, fordras en
mycket stor nedsiattnlng av arbetslonerna, av jarnvagsfrakter, postpor
ton o. s. v., och vi aterfa da precis. samma problem, som vi hade ar 1922"
Det yore darfor synnerligen onskvart, om de, 80m makten hava, ville
uttala sig -sna,rt i denna fraga, ty eljest 'veta arbetsgivare och fackfor
eningar icke pa vilken fot de s:kola tst~

Naturligtvis blir det en lnycket ,svar uppgift for riksbank·en att halla
d~'n fria valutan n-agorlunda stabil, men for min del hal" jag den fo1"'
hoppningen och tilltron till vederborande, att de skola lyckas. Visser
ligen m-edger jag, att jag maste satta ett mycket stort fragetecken till
det kloka· och forstandiga i diskontobojningen till 8 %. J ag fo~star ju,
att det var inflationsspoket, ,som slkulle lugnas, men det ar alldeles uppen
bart, att denna atgard deklasserade Sverige hogst avsevart i utlandets
.ogon. Des,S'utom kunde de,t icke vara ratta vagen att pa det· sattet bromsa
svensk produktion. Val" daliga handels,balans var ju en av anlednin
garn-a till att riksbanken maste slappa guldmyntfoten. Man bor darfor
lata bli att vidtaga atgarder, som hindra produktionen och en sund
ekonomi.

Jag maste ocksa ·satta ett anna.t fragetecken for riksbanken's politik~

Nar riksbanken icke langre kunde ball8; sin spikade dollarkurs av 3: 75
synes den alldeles. ha tappat lustenatt over huvud taget syss'la med valu
tor. Jag forstar icke detta. Pa andra ·stallen, exempelvis i. Tyskland, har
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riksbanken tvartom, nar siituationen blivit kritisk, sagt till att all valuta
handel maste ske genom riksbanken.. Har tvar daremot riksbanken sina
hander oeh later enskilda banker oeh litlandska banker bestamma kro
nans yarde. Aven om sa skulle vara, att riksbanken ieke sjalv koper och
saljer, borde dock dess:a afiarer alldeles uppenbart ga genom riksbanken
for att denna ieke skall avsia fran d.en ledande stalIning, som fore-faller
mig tillhora en eentralbanks uppgift.

A andra sidan hyser jag stort forlroende for riksbankens. Iluvarande
energiske direktor oeh hans tidigare forsok att be,harska rantelaget. Jag
tror, att om man vaxla.r in pa ratt spar, kunna vi med stor tillforsikt
hoppaJs, att riksbanksledninge'n skall kunna halla vart myntvarde kon
stant. Som jag forut sade, blir det emellertid ingen ,efiektiv hjalp, om
vi ieke forst fa en pri.gstegring, 80m at-erger oss' den forlorade jamvikten
mellan prod.uktionskostnader oeh forsaljningspris. Fa vi emellerlid detta,
forsvinner arbetS'losheten av sig sjalv, oeh vi slippa alIa dessa resone
mang om hur den skall botas. Det ar alltsa den vagen vi bora ga for att
fa battre ekonomi.

Jag s,kulle till slut ave'n vilja saga nagra ord om den fria valutan. For
en exportor ar det nuvarande till.gtandet ytterIigt oangenamt. Han vet
ieke vad han om sex manader skail fa i betalning' for den vara, han
saljer i dag, och han maste i dessa tider rakna med en sa liten vinst
Inarginal, att den icke tal vid ailtfor stora kursvariation·er. Han kan
icke gora ·avslut i dollars, darfor att han vet ieke, om riksbanken tanker
koppla fast kronan vid pundet. Ieke heller viII han gora avslut i pund.
ty han vet ieke heller, hur kursen dar kommer att stalla sig. Hellst viII
han avsluta i svenska kronor, men den utHindske koparen kanner ieke
till den svenska kronan oeh kan ieke veta, vad den skall vara yard om
sex manader, oeh han viII darfor heIst kopa i sitt eget mynt.. For den
sven'ska exporten ar det ytterst skadligt, att den s·venska kronan pa
detta satt hall-es svavande mellan tva stora valutor. Hade jag haft in
flytande pa riksbanksledningen, skulle riksbanken samma dag som guld..

, myntfote,n overgavs, ha kop'plat fast vid pundet, sa att vi atminsione va
rit anslutna till e,n stor valuta oeh atminstone vetat nagot sa nar, var
vi voro hemma. England hal" iu for narvarande precis samma problem
som vi, oeh darfor ar det myek-et battre, aftersom vi ha vara storsta
afiarer med England, att koppla fast vid pundet. Amerika har dare:mot
visat, att det pa intet satt kan halla sin valuta konstant, vilket varit en
olycka for alIa dem, som kopplat fast vid dollam. Fore kriget 8kotte ju
oeksa England sin valuta myeket bra, oeh jag har i detta fall ett myeket
storre fortroende for Englaind an for Amerika. Emellertid iiI" det synner
ligen onskvart att myeket s-nart komma till e'n .fast anslutning antingen
till den ena e11er den andra, oeh jag anser for min del som sagt, att det .
yore bast att valja anslutning till pundet.

Byrachefen B., Nystrom: Jag hal" narmast bega,rt ordet for att fram
stalla nagra fragor till profess-or Heekscher.

Professor Heeksehe,r gay forst en expose av lo,nevillkoren i vart land
och sp:eeielit av d·e senare Arens lonestegring. Jag tror han namude, att
:reallonen for industriarbetare, per ar raknat, ha,de sedan 1913 eller 1919,
vilk.et i detta fall ar ungefar detsamma, stigit llled 45 %, under det att
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reala timlonen pa grund ·av arbetstidsfo.rkortningen okats med 74 %'.' Jag
skulle for min del icke vaga ange sa exakta okningstal. Det beror kanske
pa~ att jag Isysslat ratt mycket med lon.esiffror och lart mig inse vansk
lighet.en att berakn·a exakta m-edeltal. Det faktisk.a forhallandet ar ju
det, att, vi haft en ofantlig spridning i lo,nernas stegring inom olika
yrken och fack, och for arslon'erna gar realokningen fran 0 tiIIIOO % och
darover. Jag viII betona detta icke blott for att understryk.a de faktiska
forhallanden·a utan ocksa for att antyda, att genomforandet av en Ione
sankning ar nagoi oerhort komplicerat, med hansyn till hur invecklad'e
forhallanden'a' i verkligheten aro.

Sedan ,skulle jag viIja inga pa vad profeslsor Recks'cher yttrade 'o'm
mojligheten att for,ebygga .arbetsloishet g-enom ati overga fran sadana
naringsgrenar, ,sam krava mycket kapital och relativt litet arbete, till
sadana naringar~ som kra.va rnotsats'8n. Det rna papekas, .att pa den
vagen var utvecklingen redan in'ne 'for,e denn:a kris. Alldeles sarskilt
framtradande var detta i Forenta Staterna, dar arbetarantalets minsk
ning inom den egentliga fabriksindustrien till stor ·del uppvagdes genO'ID
okning inom »serviee»-industrier av olik.a slag sasom reparation.sverk
,stader, hotell och restauranger, frlsorsalonger O. d., overvagan'de i lsma
foretaget.s form. Den'na sak har icke heller forbilsetts i arbetsl6shets
utrednin'gens b-etankande, utan man har beton-at, att det i Sverige fUl1
nits tendenser i samma riktning. Att m·an ick~ narmare gatt in pa saken,
synes bero pa bristande statistiski material. Det ar en av de storsta
bristern·a i kunskapen om det ekonomiska liv,et i vart land, att. vi kanna
sa,orimligt litet om ,smaforetagen, medan vi ha tamligen god kunskap
om de ,storre in·dustriforet.agen:. Forst genom ·den i dagarna igangsatta
ioretagsrakningen kan man hoppas att fa denna brist avhjalpt, och jag
tror, att den skall kunna ge hefruktande .synpunkter aven pa denna
fraga.

Vad sedan betraffar atgarder for att lindra arbetslosh'etens foljder,
namnde professor Heckscher sarskilt arbetsloshetsforsakringen. Han
sade sig vara radd for det engelska och tyska syst,emet och betonade,
att det skulle vara farligt for oss ati ge oss in harpa. Min langvarig.a
bekantskap med professor Heckscher ger mig dock icke anledning att
tro, att han menade ,sig vara radd att iuga pa en sak, darfor att den v·ar
farlig. Angaena'e arbetsloshetsforsakringen i England kan jag for min
del i huvudsak instamma med vad professor Myrdal yttrade. Jag skulle
emellertid vilja betona, att innan den obligatori,ska arbetsloshetsforsak
ringen forelag', hade det gjorts en, mangd olika forsok att losa proble
met att jamna ut de risker, som folja med arbetsin.kom.stens uteblivan,de.
-Jag skulle vara tacksam. att fa litet narmare belyst, om professor Heck-
scher anser det system lika vanskltgt, 80m k,allas for frivillig arbetslos
hetsfor,sakring. De.nna innebar ju narmast ett erkannande i statsbidra
gets form fran det allmannas sida avnyttan av sadana sjalvhjalps
kassor, som hildat,s ·av de' fackliga organisationerna. Detta system Iran
man saga vara smastatern·as losning av arbetsloshetsforsakringsproble
met, och det har i de lander, dar det tillampas, exempelvis dess moder
land Belgiel1 och vara grannlander D'an,mark och Norge, savitt jag vet
icke m'edfort nag-on katastrof pa arbetsmarknaden. Vid det nordiska
nationalekonomiska motet i somras gav professo.r Zeuthen en god expose



ARBETSLOSRETEN OCR DESS BEHANDLING- 117

av den tan-kegang, enligt vilken aven en nationalekonom kunnat ge sin
anislutning till detta system.

Professor Hecksch-er kom ocksa in pa den svenska arbetslinjen, vilken
han betraktade sam den basta, sarskilt darfor ,att den sa smidigt rattade
sig efter konjunkturer.na. Nar arbetsloshet.en ar stor, skapar man flera
nodhjalpsarheten, vilka successivt forsvinna, 'nar laget forbattras. Detta
ar ju i och for ,sig rlktigt, och jag hal" icke helle1" i princip nagot emot
denn'a del -av det svenska systemet., aven om man kan rikta en och annan·
anmarkning mot dess utformning och praktiska tilHimpning. Jag viII
emellertid framhalla, att det svetlska systemet for arhetsloshetens he
kampande bestar icke blott i arbetsloshetskommissionens reservarbeten,
utan dari ingar aven ,somen integ:verande del kommunernas a,nlsvar for
sina medborgares ekonomiska tillvaro. Detta hal" gjort den svenska
arbetsloshetspolit.iken i praktiken -till nagot skaligen heterogent. Vissa
lan,dskommuner ha mast hjalpa utover gran,sen for sin ekonomiska ba·r
kraft, 'medan isars'kilt ;storstaderna, funnit anledning att i sina hjalp
Atgatder tillampa vissa ,partiers ,ensidiga uppfattning om de riktiga
arbetsmarkn-adspolitiska atgarderna. Over huvud taget fa vi n'Og er
kan'n-a, att fragan -om 'en revision av vart tSy,stem for arbetsloshetens
bekampan,de ar 'val vard' att tagas under fornyad omprovning, och att
det vore onskvart' ,att fa fram nagot mera rationellt och genomtankt an
det ,nuvarande ,svenska systemet ar, om man ser det i sin h·elhet'.

Med hansyn till hans stallning till arbetslinjen 'bl,ev jag en smula for
van,ad over att professor Heckscher klandrade de ,av arets riksdag be
slutade ,statliga beredskapsarbetena. -Dessa bel"eds,kapsarbeten voro I ju
en sak i kommitteb'etan'kandet och en ann1an sak 1 den kung!. propositio
nen. Savitt jag forstar, ,ar grundtanken med de nu beslutade arbetena
helt enkelt den, att man vid plan'ering av vissa -statsarbeten skulle lata
den arbetsm,arknadspolitiska synpunkten fa lett ratt stort inflytande.
Professor Hecksch·er rekommenderade ju oc~sa verkstallande av offent
liga arbet.en av arbetsintensiv natur. Jag m~ste darfor saga, att jag icke
l·iktigt kan forsta, varfol" dessa arheten i d-et ena f.allet skulle vara
olampliga och i det ,andra rekommen,dabla, men det ar ju mojligt, att
jag ick·e riktigt kunde folja tankegarrgen.
- Till sist skulle jag vilja saga, att j,ag tycker det skulle vara lampligi,
om man vid en arbetsloshe-t,sdiskussion ginge litet narmare in pa for
ha.llandet mell-an industri och jordbruk. E,n huvudanledning till att
1921-1922 ar,s kris kunde overvinnas sa pa!ss hastigt i Sverige, val" fak
tiskt bI. a., att .arbetskraft temporart kunde ov·erforas till jordbruket, dar
det finItes gott om arbetsmojligheter, fastan icke sa val betalda, och
f'ramfor alIt husrum och foda icke draga nagra lstora kostnader. For
narv.a.rande ar en dylik ov,ergang mycket svarare, darfor att jordbruket
nu ar of.antligt ,mycket samre rustat att ta mot -ett arbetskrafttillskott
an det var 1921, -beroende .dels p'a dess nu starkt forsamrade' ekonomi,
dels pa den rationaliserin,g, som agt rum speciellt inom storbruket, dar
ltrbetsbehovet lar ha gatt ned m·ed nagot sadant Isom 20 %'. Irrom bond'e
jordbruket sy,sselsatter man dock nu ungefar samma ant-al armar som
forr, och dar finnas alltjamt arbetsmojligheter. Det hal" ocksa betonats
fran nationalekonomiskt hall, sen'ast i dr. Akermanis expose i sista
numret av »Det 'ekonomiska laget», att jordbruket i hog grad kan vetka
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som stotdampare i en ekonomisk kris. Jag hade for ett par 'veckor
s.edan tillfalle att Ise de~n:a vaxelverkan i ett annat land, namligen Frank
rike, ·dar otvivelaktigt forutom d·en allman.na sparsamheten ocksa den
nara kontakten med jordbruket spelar en stor roll, n'ar det galler att
halla n.ere den hjalpbehovande arbetslosheten. En overflyttning av
arbetskraft fran stadsnaringarna till lan.tbruket moter emellertid aven
dar vissa Is,varigheter, hI. a. beroende pa ·en viss egoism i den franska
karaktaren~s.om gor, att t. o. m. foraldrar icke garna taga' hem sin·a barn,
om des-s.a icke kunna Himna kontanta bidrag. Nar ·man studerar arbets
loshetsforhallan'den,a i Frankrike, bor man dock ick'e forbise, att den
franska arbetsmarknaden ar olik den sven,ska bi. a. darigenoffi, att en
stor del av grovarbetet' dar ute JlU utfores av utlandsk arbetskraft, 80IP.
man un.d,er depressionstider kan lata stanna utan,for gransen. Den fran
ska arhetsmarknaden av i dag ar darfor k-anlske mera lik den sven,ska
sadan den antagligen kommer att se ut om sa dar err 20 ar, da enligt
nativitetssiffrornas vittniesbord sannolikt aven har hemma en hel del
tyngre arhete kommer att utforas av arbetskraft fran vara fruktsamma
ostra gran'nlander. ·

Fit dr. J. Akerman: Jag viII borj'a med a,tt framhalla hur viktigt och
riktigt jag trOT det ar, att nar vi be:ha.ndia krisen vi utga fran arbetslos
heten. Vi fa darigenom de'n ratta tyngdpunkten pa problemet. Dell ekono
miska politike,ns uppgift maste ju vara atthalla arbetslosheten pa kort
sikt och pa lang sikt sa liten 80m mojlig·t, men hur man skall k'unna gora
detta ar ju den stora fragan.

En genomgaende tanke i professor Heckschers foredrag var den, att
arbet.slosheten ar en lokal organis,a.tionsfraga, att det alltsa ar stor
ningar i rummet, so-m g·e upphov till arbetsloshet. Profe8s:or Heckscher
har givit en god bild av detta askadnings'S'att i en tidningsartikel for
nagra dagar sedan, da han skrev, att man kan likna forhallandet vid att
knappa en vast ojamnt. Det blir en knapp oeh ,ett knapphal over. Jag
tror for min del, att det ar svart att sammantranga hela konjunktur
problemet med bilde-n a.v nagra knappar i en vast. Jag tror, att det har
franlsit icke ar fraga om·en disproportionall.tet i rummet utan om -en dis
proportionalitet i tiden. Dess!a lokala storningar, som man anser vara
arbetsloshetens verkliga orsak, betraktas dels som storningar inom Ian
det, dels, som vi sett i afton, 180m storning'ar aven pa det internationella
planet. Man sager, att det ar storningar beroende pa den ojamna guld
fordelningen, storning·ar i varufordelningen mellan oljka lander, skillna
der iexport- och importpriser, skiIln'ader i lonenivaer i olika lander,
skilinader i prisnivaer o. s. v. AlIt detta ar naturligtvi1s mycket viktiga
saker - det aro alIa eniga om - m,en icke desto mindre ar det sekundara
fragor, darfor att den centrala fragan' i konjunkturproblemet oeh dar
llled i arbetslos:hetsproblemet ar en ojamn fordelning i tiden, namligen
en ojamn fordelning mellan produktion och konsumtion, mellan sp·arande
oeh kapitalbildning. Nar vi skola soka botemedel mot en kris, som gar
over hela varlden, skola vi icke utga fran differenserna mellan de olika
landerna, utan vi skola utga fran det gem,ensamma och karakteristiska
draget i den industriella varlden, tagen som en enhet.

Jag viII har inom pareutes S'aga~ att jag ar tacksam over att professor
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Heck'scher anslot sig till min tanke pa -en forkortning av avtalsperioden.
Jag tror, att om man kunde fa en sadan forkortning, skulle man kunna
fa bagge parterna, bil>de arbets-givare och arbet'are, att mera boja sig for
ohjektiva grun'der.

Nar man allts·A kommer in pA fragan, hur man skall botaa.rbetslos~

heten, synes det'mig som sagt vara viktigt, att man icke uppfattar stor:..
ningarna i rummet sa,sonl det ce:ntrala, utan i s,tallet faster det storsta
avseendet vid stornin.garna i tiden, mellan framtids- och n'utids-konsum
tion. Alltsedan ar 1929 har man diskute,rat proble'met, Oln man under
depressionstider skall spara mera eller konsumera me'ra. Under den for
sta delen av den nuvaran1de depressionen s·ades det, att vi maste kOnSl,l
mera mera, vi maste fit en inflation, saatt folk k-ommeratt kopa mera,
ty' dA komm'er allting i gang igen. Deuna stynpunkt utgar ifran, att det
ekonomiska livet kan liknas vid en vagskal, dar man har pengarna i den
ena skalen och varorn,a i den andra. Okar man pe,nningmangden konsu
meras d-et mera, och dA blir 'allting val bestallt. Nu har det i alIa fall
visat slg, att det ar omojligt att komma fram pa ,den vagen, utan vi
Inaste ga den andra v.agen: vi maste i,stallet sp·ara mera.

Mot detta kan man nu invanda, att om folk sparar mera, minskas kop
k~aften hos dem, 80m spara, och varulagren k-omma. harigeno·m att ytter
ligare okas. Ja, ·nar man sager datta, utgAr man ifran,att det enda vik
tig'a i det industriella, framatskridande samhallet ~r byte meilian varor
oeh pengar, vilket endast ar fallet i ett rstillastaende samhalle. I det fram
atskridande samhallet maste namligen alltid en del 3JV produktionS'appa
raten arbeta nteslutande for framtiden. Ser man pa laget ute i varlde,n,
'skail man ocksa finna, hurusom man i alIa industrilander just har kopp
lat .ifran den del av produktionen, som ar inriktad pa framti1da pro
duktion. Den ame'rikanska staltrusten arbetar bara med 30 % av sin
ltapacitet, under det att konsunltionsindustrierna arbeta med 70 elle1'
80 %. Anda sedan arsskiftet 1930/31 ha vi faktiskt varit nere i -ett mi
l1imum av produktion av p:r;oduktionsmedel, medan daremot konsum
tionsvaruindustrie,rna t. o. m. ha kunnat stegra sin produktion. Detta
viBar, att man icke har nagon tilltro till framtiden, och det ar den.na
tilltro, som maste komma, om man skall kunna oka produktionen och
minska arbetslosh-eten just pa den punkt, dar den nu ar koncentrerad ~

alIa Hinder.
Fragan blir da den, hur man skall kunna fa till stand en okad produk

tion av produktionsmedel. Ja, enda mojlighete.n ar att stalla billiga pro
duktionsfaktorer till foretagarnas forfogande. Man kan ocksa tanka lsig,
a,tt staten kan hjalpa till genom att stimule:ra riled okad kapitalanlagg';
ning, sltsom vi sjalva ha gjort genom Sodra stamhanan·s elektrifiering.
Det ar dock endast en brakdel av vad som behovs. D-e-t centrala ar, att
de enskilda foretagarna fa tillgang till billiga produktionlsfaktorer. Va.r~

for~ J 0 - och har ligger fragans teoretisk'a karnpunkt - darfor att den
stigande konjurikturen icke kommer att harleda sig frAn okad efterfra
gan pa konsumtion,svaror uta,n fran okad igangsattning av produktions
medel fran f'oreta,garnas sida.

Nu ar det alldeles giv.et, att lonenivan hAIler sig faktiskt i vart s'anl
halle praktiskt taget konstant, men vi hoppas for arbetarnas-egen skull
a.tt ,kUllna fa till stand en tillfallig lonesankning~ Vi IDaste ocksa rakna
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med en s·ankning av lanerantan, vilke,n annu staller sig utomordentligt
hog. lVlall sager, att i Amerika far man billig kredit for legitima behov,
In-en ,det ar icke sa. Man far betala 7 it 8 %, da man viII lana for produk
tion for framtiden. Vi maste darfor fa till stand oleat sparande, sa att
sparmedel i storre utstrackning kunna stallas till forfogande. Allman
heten maste intS'kranka sin kons.umtion for att overlata kopkraft at fore:"
tagarna for produktion av framtidsvaror. Val att marka ar, att denna
produktion av framtidsvaror satts i gang, nar man kan det ur produk
tionskostnadssynpunkt, men icke, nar konsumtionen stiger langt hort i
k-edjan av konsumtionsvaror.

Jag tror allts-a, 'att nar vi diskutera detta problem och fragan omar
betslosheten i vart land liksom i alIa an1dra industriella lander, fa vi
icke utga fran jamviktssynpunkten utan maste ,se problemet i tiden, se
disproportionalitete-n mellan i dag och i morgon. Gora vi det, sa s·atta vi
enligt min mening kyrkan mitt i byn. Men jag vet val, att det finnes
aven andra kyrkor eller rattare Isagt andra s.kolor. :

Lektor Ell Wigforss: Jag hade knappast tankt ta till orda i ·denna dis
kussion, darfor att man kan praktiskt taget icke saga nagot annat an
som blivit s:agt sa ofantligt manga ganger forut. Jag skulle em·ellertid
vilja forsoka sammanfatta professor Heekschers inledningsforedrag for
att se, var man egentligen kan finna den huvudlinje, som han foljde, och
vad han egentligen trodde ,sig kunna komma fram till. J-a,g skall' darvid
icke uppehalla mig nagot vidare vid den sista delen av foredraget. Jag
tror, att alIa de narvarande markte, att dar' gay professor Heckscher
mera uttryck at en intensiv personlig overtygelse an han kunde ge klara
skal for sin standpunkt. Det ar namligen alldeles givet, att ·da professo'r
'Heck,scher hanvisade till alIa de svarigheter, mHd vilka England 'oeh
Tyskland ha att kampa, och 'darefter forsokte gora en korrelation mellan
de,ssa svarigheter och arbetslosh'etsforsakringe.n, sa brast detta rs'amm'an
hang i samma ogonblick han sjalv papekade, att man i ,stater utan ar
betsloshetsforsakring har precis samma problem. Det ar val heller icke
bara en tillfallighet, att ekonomer, som sta professor Heckscher ganska
nara, och !som ha studerat det engelska forsakringssy'stemet m,ed alIa
dess olyckor pa' narmar'8! hall, uttala sig icke blott mycket forsiktigare
utan ga rent av pa en rakt motsatt linje. Savitt jag vet, har icke h'elle'r
pa nagot verkligt framskjutet hall i England kravts, att arbetslo's'hets
forsakringen skall avskaffas. Vid den Istora revolution, som nu har ske.ft
delvis med utgangspunkt just fran arbe:tslo,shetsforsakringen, har icke
ens hogerpartiet, nar det gatt ut i valrorelsen, tagit upp fragan om for
sakringell'S avskaffande pa sitt program. Man k'an naturligtvis saga, att
detta ar icke beroende pa brista.nd-e insikt utan pa britstande mod, men
da maste man ocksa fraga sig, om det icke finns skill for detta bristande
mod. Ar professor Hecksch·er beredd att saga, att pa andra punkter rak...
nar jag Isom vetenska.psman me.d vad som kan komma av vis,sa hand
linga.r, men pa denna punkt maste rattelse ske, maste arbetsloshetsfor
sakringen forsvinna, aven om varlden ·skulle ga under~ Jag tror, att pro
fessor Hecksc.her forbiser, ati for'sakringen icke blott galler mot arbets
loshet utan kanske aV8n mot nagot myc~et varre for hela det ekono-
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miska .systemet. Saken ar kanske dai~for icke sa uteslutande teoretisk,
som professor Heck'S'che.r har gjorde den till.
. Jag tror emelle.rtid som sagt, ati det icke har ar sarskilt lonande att

ga in pa fragan om hur man skall behandla de arbetslosa, utan jag skall
ga bakHinges· och ga over till vad professor Hecks'Cher hade att saga om
vad Isom kan goras for att for'ebygga arbetsloshet. Savitt. jag forstod,
gick pro.fessor H'eckscher igenom en hel rad av mojligheter men slutade
pa. varje punkt med att saga, att det praktiskt taget icke fauns nagot
att ·gora. Det kan ju handa, att detta sammanhangde' m'e~d sjalva upp
Uiggningen av foredraget, ty professor He-ckscher uppeholl sig i de-nna
del av sitt foredrag ute,slutande vid den del av arbetslo.sheten, som ar en
foljd av nagon slag~s disproportion i det statiska jamviktslaget mellan
produktionskostnader nch priser. .

! "Vad jag~ emellertid s,kulle vilja invanda mot profHssor Hecksch-ers an
nars i manga hanseenden mycke:t klara inledningsforedrag ar just, att
da han fran -denna uppHiggning av arbetsloshetsproblemet kom over till
den praktiska fragan om vad som skall goras, ISa skilde han icke ut kri
sen~ Naturligtvis kan man med stort intresse diskutera fragan om a,r
betslone'rna's hojd sasom orls,ak till arbetslos·het pa langre sikt. Professor
Heckscher utgick ju fran att arbetslonerna hade stegrats ytter.gt starkt
och att vi samtidigt fatt en -storre arbetsloshet an tidigare, och han drog
sedan -den slutsatsen, att det finns ett visst sammanhang mellan Idessa
hada fore-teelser. Detta ledde honom emellerti-d till den konklusion-en, att
alltsa -skulle en lonesankning under krisen minska eller lata arb-etslos
het.en forsvinna. Det ar emellertid enligt min mening ytterst osannolikt,
att man skulle kunna ove,rvinna ·de ekonomiska kri,serna genom lone
sankningar. Funnes e!tt .g·a enk-elt recept, formodar jag, att det s,kulle ha
tillampats av dem, som makten hava atminstone i de lander, dar .man
varken har arbetsloshetsforsakrin.g eller starka fackforeningar. Det ar
ju ganska egendomligt, att man ·t. ex. i F!orenta ,Staterna,dar sakerligen
utvagen med radikala lonesankningar omedelbart, nar 'kris-en brot ut,
skulle varit mojligt att betrada, dock icke kom pa detta enkla abc, so-m
vem som heIst kan lasa sig till i vilken inledning till den liberala natio
nalekonomien som heIst. Jag tror darfor, att det maste ligga ett fel i re
sonemanget, da man forut·satter, att man skulle kunna astadkomma ett
jamviktsHige genom en sadan lonenedsattning i ett krislage. A.yen dr.
Akerman och dr. Dalen voro inne pa samma sak.

En punkt som man mycket sallan i detta ogonblick IdiS'kuterar ar, hur
mycket mera man skulle kunna salja av vara s-tora exportvaror, om man
lyckades reducera produktionskostnaderna me-d ett visst antal procent.
Om vi taga -dr. Dalens 20 eller 25 % n'eds-attning 'av arbetslonerna, hur
mycket mera skulle da var exportindustri kunna salja, om de-n anvande
bela lonesankning~en till en nedsattning av priserna~ Dei faktiska lag-et
tycks ju an·da pa viss·a omraden vara sadant, att misstron till framtiden
gor, att folk kop'er icke,' hur lagt pris- de an kunna fa. Pa manga omra
den rader anda nagot, som kan kallas for overproduktion. Det ar val
icke 'sannolikt, att lat oss saga brodspannmal skull~ kunna saljas i s,a
ofantligt myck·et storre utstrackning, om priset reducerades- med en viss
procent.

Det har sagts manga ganger, att en av anledningarna till den nuva-
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rande krisen ar, att vi kom'mit till topproduktion av bilar och sadana
saker, precis som vi hade en kris, efter det inten'S'iva jarnvagsbyggandet
forr i tiden. Vi ha kommit fram till en mattnadspunkt, dar en nedstitt
ning av priset icke langre okar konsumtionen. Programmet att produ-:
cera annu billigare bilar fore-faller darfor icke att vara nagot, som skulle
kunna overvinna krisen.

Vald professor Heckscher v'al narmast onskade helysa var emellertid
foljderna av en disproportion'erlig utveckling av loner och priser over
huvud taget. Jag kan fullt inst-amma med hono-m dari, att det varit ,'en
hogst anmarkningsvard okning av industriarbetarnas reallon, som agt
rum under de sista tio aren. E,mellertid maste man ju ocksa lagga marke
till, som var och en som studerat dessa stffror v'et, att man till industri:"
arbetarna aven raknat exempelvis kommunalarbetare och andra i offent
lig tjanst anstallda liksom ave'n byggnadsarbetarna, vilka arbetargrup
per an. sa Hinge atminston,e icke hora till de delar av industrien, 80m

drabbats .av krisen. Utgangspunkten, en mycket stark lonestegring, iir
emellertid ett faktum. Jag forstar bara irite riktigt, varfor professor
Heckscher trodde, att nagon skulle vilja dolja detta faktum. Tv-artorn
har den svenska fackforeningsI'orelsen, nar den velat visa sin effektivi
tat, just pekat pa de ls,tor~ lonehojningar, 80m den astadkommit, varvid
dock ofta kritik mott fran nationalekonomerna, som icke velat ga moo
pa att sammanhanget varit sa enkelt.
'Att lonerna' ha stigit ar sakert, att vi haft rationalise-ring ar ocksa

sakert. Sambandet mellan dessa tva fir naturligtvis icke lika klart. Pro.:.
fe,ssor Heckscher ansag, att skyller man arbetslosheten pa rationalise
ringen ar det bara att vid svaret ga halva vage,n. Man borde i stallet
taga steget fullt ut och saga, att bakom rationaliseringen ligger lone-
-stegringen. J a, det skulle man ju kunna gora, men man kan ju i sa fall
ga annu langre. Dr. Dalen fragade, varpa lonestegringe,n berodde, ooh
a,nsag orsaken ligga dari, att profes,sor Heckscher och andra lyckades
astadkomma, att vi vande tillbaka till den gamla guldp-ariteten. Det ar
ocksa ett faktum, som man icke kan komma ifran, att den vasentliga
delen av lone,stegringen ar icke en foljd av hojningar i de nominella lo
ne-rna utan av det 8tandigt 'fortgaen'de prisfallet. Dr. Dalen ansag 'allt
sa; att vad 80m lag bakom var penningpolitiken.

'Det gor nog detS'amma, var vi tStanna i orsak'S'kedjan, om vi stanna vid
prisnivans fortgaende 8,ankning eller ga ,ett steg vidare till profess,o'r
Heckschers ingripande i fraga om guldrriyntfoten eller ga annu langre.
Vi vinna icke mycket pa d,et. Vad 800m ar av intresse ar att fraga sig,
om den mycke.t starka '8otegringen av arbetslonerna verkligen ar det, so,ni
har astadkommit ration'aliseringen, eller for att staiia fragan pa ett all";

nat satt: Om de:nna lonest-egring hade uteblivit eller om den hallit sig
inom mera blygsamma granser, skulle rationaliseringen andit icke ha
forsiggatt pa samma satt 180m nu ~

Att den bristande overensstammelsen mellan priser och produktions
kostilader naturligtvis utgjort en sporre for rationaliseringen ar jag'
den forste att erkanna, men jag ar mycket os,aker om huruvida vi skulle
kunnat undvika den rationalisering, som vi haft, ifall lonerna hade sti-~

git saktare. Det ar ju antagligt, att, foretagarna, trots professor Myr..,
daIs skepsis, om de over huvud taget veta, varfor de gora nagot, 'dock
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skulle kunna lamna visisa upplysningar i det hanseendet och framfor
alIt kunna s,vara pa den fraga.n, hur stor vinste.n pa rationalisering'en
skall vara for att man skall genomfora den. Det forefaller mig, som om
man for att genomfora mycket stora inre oIDorg>anisationHr med dyr
bara nyanla'ggningar maste rakna me,d betydande vinster, och att dar
for olikheterna i lonenivan icke kunna spela en sa avgorande roll.

.Det ar naturligtvis riktigt, att man i Frankrike, dar man har hlga
arbetsloner,' darfor att man vande tillbaka till en annan guldparitet, icke
hal" rationaliserat pa ·s.aroma s.att, men a andra sidan har man i England
haft hoga arbetslonHr utan att ha rationaliserat. I Tyskland tycks icke
haIler den starka rationaliseringen ha foregatts av nagon storre IBne
stegring, utan det forefaller tvartom, som om lonestegringen dar hade
hAllit jamna steg 'me'd rationalise.ringen och alltsa snarast kommit som
en foljd av denna.

Nar man diskuterar fragan om utvecklingen pa langsikt, hanger' ju
mycket pa hur stor okningen av arbe-tslosheten 'har varit .efter kriget
oeh hur stor lonestegringen har varit. I sistnamnda avsee'nde skulle det
jli ha varit synnerligen intressant, om man hade haft nagra sakra upp
gifter fran tiden fore kriget. J aghar for min del, utan att narmare ha
undersokt saken, dock ett intryck ,utav, att den loneste-gring, som vi
upplevde mellan lat oss ·s-aga 1890 och fram till varldskriget, alltsa under
20 ars tid, var icke mindre an den -lonestegring, som vi upplevde fran
krigsutbrottet och tills nu. Byrachefen Nystrom namneri sin lilla skrift
om den svenska arbetslonen, att en metallarbetarlon ar'1890 utgjorde
nagot over 20 ore., medan den ar 1913 hade! stigit till over 40 ore. Vad
levnadskostnaderna betraffar, gingo de nedat fram till mitten av 1890
talet och darefter uppat. Den Soenare stegringen torde dock icke kunna
upphava okningen av den nominella lonen, oeh jag undrar, om man icke
skulle kunna vaga tala o-m e-n reallonestegring av 50 % under dessa' 20

, ar.' Professor Heckscher raknade den sista loneste-gririgen fran 1919, men
da 'hade vi i 'stort sett samma loneniva som 1913, och man kan ju darfor
lika garna rakna med utgangspunkt dartfran. Om det 'nu forhallersig
pa detta satt, om man saledes under den forra 2O-arsperioden kunnat
genomfora en reallonestegring av ungefar samma matt som nu utan
att detta foranledde nagon slags abnorm stegring av arbetsloshete'n~

skulle det vara -ett argument for att man icke hal" skulle kunna konsta
tera nagot nodvandigt orsakssammanhang.

Vad sedan betraffar stegringen av arbetsloshet~n, sa erinrade profes
sor Heckscher nm att man inom kommitten grubblat mycket over det
statistiska materialet for att forsoka fa fram nagra jamforbara siffror.
Fackforeningarnas arbetsloshetssiffror utvisade for aren narmast fore
kriget en genomsnittlig arbetslosbet av ungefar 5 %, medan samma sUira
efter kriget hal" varit 10 it 11 %. Hal" foreligger alltsa ,en skillnad pa 5 it
6 %. Kommitten hal" emelleriidav olika grunder ansett ·sig kunna vaga
draga den slutsatse·n, att siffrorna fore kriget aro avsevart for laga, Ull-:

del" det att siffrorna efter kriget kunna anses praktiskt taget riktiga. Vi
skulle alltsa ha en .okning av arbetslosbeten med ungefar 3 %. Pa hur
manga mariniskor' skall man uu rakna dessa p %~ Det ar svart att saga.
Vi ha for narvarande 600,000 organiserade arbetare, varav 3 % utgor
18,000, och om 'man sager, att det ar 1,000,000, som fatt sina loner hojda,
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skulle 3 % motsvara 30,000. Om man s.edan sager, att den med 30,000 p-er
soner okade arbetsioshetssiffran beror pa rationaliseringen eller pa att
emigrationen iek·e varit 8a stor som tidigare, forefaller mig vara en
smaksak. Hade vi pa ett eIIer annat satt blivit av med detta tills.kott pa
30,000, skuIIe vi ieke haft nagon abnorm arbetsioshet, oeh da skuIIe pro
fess-or Hecksehers konstruktion ieke haft nagon uppgift att fylla.

Direktor Albin JO'haDsson: Jag skulle onska tala en hel timme, men jag
skall noja mig med fern Ininuter. V,arfor jag t.og ordet v,ar narmast for
att bestrida, att rationaliseringen, d. v. s. ett effektivt utnyttjande av vad
v~ ha, skulle betyda IQ.inskad arhetstillgang. Det kan ,ej forhalla sig sa,
ty ett.eff,ektivt utntyttjande av det vi h.a till vart forfogande, betyder okad
'arbetst.illgang. Jag viII oeksa framhaJla,. att detiir den Isven,ska 'eller
nordiska ras·ens stora arbetsintensitet, som skapat mojligheter for OS8

attexistera oeh att leva sa p,3;SS gott, som vi gora. Flytta hit ,den. fran
skeeller ,den Isydtyske bonden oeh det skall visa sig, att om han icke
okar sin arbetsinten,sitet, sa gar han un:der trots all sin ,s.palisamhet och
en;ergi for ovrigt. Komihag, att det ar farligt, om det gar in i allmanna
medvetandet, att arbetsintensitet. oeh effektivt arbete sk,apar mindre
arbetstilIgang, ty da kommer fa;ttigdomen att vinna terrang oeh den
radande arbetslosheten att starkt ,stiga undan' for undan'.

Jag har alltid tyekt om dr. Dalen men inte i kvall. Nationalekono
merna saga ju med all ratt, att okat ,sparande ar ..det, som Iskapar okad
arbetstiligang, men' nn viII man s.atta ned kronans varde i forhalla-n'de
till guldet och darigenom t.aga 10 eller 15 %. fran spararna, ailtsa just
fran dem, 'som man viII uppmuntra. Genom en forsamring av valutan Iu
rar man oeksa lontagarna pa de-ras betalning. Man talar visserligen om
att 'man sk,all ha en prisniva inom landet oeh en ,annan for valutan, men
bestamma herrarna, att valut,an skall ned i 85 %, iSa fa vi en allmaR
prlsstegring. V·ar saker p'a att det forhaller sig sa. S.anima dag E,n'glan'd
giek ifran guldmyntfoten kuride vi icke langre kopa i pund, utan av
sluten maste goras i floriner. Importen kommer att fordyras. Bon'derna
fa betala 15 % m·era for sina ravaror. Tro p.i inte, att husjobbarna kom
rna att inkassera vin,sten av penningens forsamrade varde~ J 0, helt
sakert. Sedan kun:na herrar teoretjci rakna ut, att vi med Konstlade
med,el skola kunna sta .emot ·en inhemsk prisstegring, men det gar bara
for ett eller tva ar, ty tiden kommer att taga ut sin ratt. Man har tagi.t
ifran de fattig.a spararna. Man har lurat dem pa deras tillgangar oeh
gett det till jobbarna..Man ok-ar klasskillnaden. Jag protesterar for min
del bes'tamt emot tan,ken att f6rsamra valutan.

Prof,ess-or E.. Heckscher: Man har riktat ,sa manga fragor till mig, att
jag under inga forhallanden kant besvara ,dem alIa utan far ploeka uf
dem jag bor svara pa.

Da viII jag forst ge dem alldeles ratt som sag.a att jag alldeles fQr
hastigt gick forbi atgarderna for att 'taga hand om de arbetslos.a. Det
berodde darpa, att jag icke ville halia pa alltfor Hinge, oeh att jag ieke
knnde gaforbi den foregaende delen' av mitt foredrag. Daremot h,ar lek
tor Wigforss all-deles oratt, da han sager, att mitt fordomande .av· arbets
loshetsfo~8akrin,genvarett personligt kan,sloutbrott. Jag satt i kom-
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mitten, Arbetslosh·etssakkunnige, i tva ar, och da ha alIa kansloutbrott
hunnit ga over. Jag ha,r ocksa gett en ganska utforlig motivering for
min standpunkt i betankandet och hann icke rekapituler.a alIt som
star ,dar.

Byrachefen Nystrom ansag, att Gentsystemet eller den: frivilliga ar
hetsloshetsfortsakringen icke hal" vallat nagra svarigheter exempelvis i
Danmark, och han aberop.ade vad p·rofessor Zeuthen sade vid det natio
nalekonomiska motet i somras. Professor Zeuthen tsade emellertid ut-.
tryckligen i en replik till mig: »Saa nrevnte Prof.essor Heckscher Spergs
maalet om den store Arbejdsl01shed i Danmark ogsaa under Hejkonjunk
turen. J a, hvis det drejede ,sig om en Kritik af den Arbejdsleshedspolitik,
der faktitsk ·er fart i Danmark, saa val" det jo meget vresentligt at frem
hreve de-tte Moment.» Professor Zeuthen bryter .alltsa staven over denna
politik, trots att han i princip ar anhangare av arbetsloshetsfolisakring.·
Det finins i sjalva verket icke ·nagot Isom heIst stod for det pastaendet,
att den frivilliga arbetsloshetsforsakringen hal" lyckats i Danmark. De
tva konsulenter viddanska socialmintsteriet som upptradde vid det
ifragavarande motet, namligen professor Z·euthen och konsulen·ten Dich,
u·n'dveko bagge omsorgsfullt att forsvara Danmal"kls politik. Man hoppa~

des pa en ann·an arbetsloshetsforsakringspolitik, men den har aldrig
·existerat. Det finns icke nagotexemp,el pa att en fol"sakrin,g h.ar lyckats.

Lektor Wigforss talade ocksa om att arbetsloshetsforsakringen borde
betraktas ,sasom en forsakrin,g mot revolution. Oc~sa det argumentet ar
mycket gammalt. Det togs upp av ,en tredje talare i soml"as, ·namligen
dr. Ehrnrooth, som a,r minister for allmann,a arbeten i S.aaromradet, och
han anforde: »Finns det icke nagon annani utvag att hindra ,en ny social
revolution, ar det verkligen fara a farde, ty den tiden ar icke avlagsen,
da ;statskassans disponibla medel definitivt begynnia .att ~sina och da
arbetsloshet,sbidragen maste suceessivt inskrankas. Man maste da till
slut komma darhan, att man icke hal" annat att bjuda de ,arbetslosa an
kejsarens nya klader, och da ar verkligen ofarden n,ara.» Detta ar alltsa
det sammanfattande omdomet om den tyska arbetsloshetsforsakringen
av en person som sett den' pa nara hall.

Jag vagal" bestamt pasta, icke som ett kansloutbrott utan Isom uttrY'ck
for v.al"je oforvillad iakttagelse av vad :som skett' i Europa sedan 1911,
da den en!g·elska forsakringen genomfordes, att det icke finns ett exem
pel pa att forsakringssystemet lyckats sa pass som de ovriga ,systemell
for a.rbetsloshetens bekampande-. Tvartom betecknar arbetsloshe-tsfor
sakring·en den oriktigaste behandling av arbetsmarknaden Isom ove-r
huvud taget hal" forekommit under den:na tid. Det ar darfor ett ofantligt
an:svar de taga pa sig :som vilja infora denria politik har hos oss. Lektor
Wigforss gaY det basta tankbara argumentet for det betankliga hari, da
han papek.ade, att icke ,ens de konserv,ativa i England vagat sig pa att
foresla forsakringen:s avskaffande. Visserligen 'medger jag, att det ar
varre i England an hos oss, darfor att ,dar sitta alIa partier pa arbetar~

roster, men arbetsloshetsforsakringen hor uppenharlige.n till den sortens
atgarder som man icke tsedan kan komma ilran. ViII man ha en social
revolution, tskall manav,skaffa arhetsloshetsforsakringen. D·et ar det
sakraste Isattet att bringa s.amhallet i gungning, men d,et basta sattet att
unldvika detta ar att icke infora forsakringen.

13 - Nationalek. FOr. Forh. 1931.
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Jag medger garna att jag- uttrycker mig starkt, men det har man ratt
att gora, nar det galler ,en politisk atgard. Da jag kom in i kommitten
for arbetsloshetsforsakring, hade jag icke ,nagon bestamd mening om
den. Jag och ,de andra, ,som ha avstyrkt forsakringeu, diskuterade oss
emellertid fra.m till en standpunkt, och jag tror, att den ar fullt hallbar.

Emellertid viII jag saga - jag fordrar ick·e, att lektor Wigfor,ss skall
taga det ,som en komplimang - att jag i ovrigt var mer ense med honom
an med nagon an·n'an talare. Vi ha icke ma,nga .socialdemokratiska natio
nalekonomer har i landet, och lektor Wigforss har ,synn'erligen klart for
sig' en mangd eko.nomiska ,sammanhang Isom isann,e'rligen' icke liro enkla.

Lektor Wigforss har aildeles ratt i att jag gjorde en saltomortal, nar
jag fran diskussionen av arbet.slosheten under nagot sa nar lugna kon
junkturer gick over till att ge ett rad om vad som skall goras, med
101lerna i nuv,arande situation. Jag ha.de ingen ratt att ge det radet. Jag
kan ick·e bevisa dess berattiga1ude med min foregaende disku,ssion av
problemet, utan det byggde pa en lan,g serie av argument som icke
kommo frame Om m·an asidosat.ter mitt ra,d kan jag alltsa icke forebra
mina motstan,dare nagot, men det blir varst for dem sjalva om jag far
ratt. J,ag undvek emellertid i ovrigt att tala om konju,nkturarhetslos
heten.

I detta sammanhang skulle jag vilja sag.a till dr. Akerman vad jag
. verkligen haft pa tungan ganska lange, namligen· att det finns nagot
annat an konjunkturer. Det existerar verkligen ekonomiska foreteel,ser
som icke aro konjunkturhes,tamda, d. v. s. dar konjunkturlaget icke ar
avgoran·de. Med mitt satt att lagga upp problemet gall-de det en diskus
sion av arbetslosheten franls,ett konjunkturverkni-n'garna, vilket jag ocksa
uttryckligen sade ifran. Jag tror, att det finn:s arbetsloshet aven, da vi
icke ha lagkonjunktur, och tror man att det finns, sa·dan' arbetsloshet,
skall man ha loy att diskutera den. DfL Isk·all man icke mot detta fora
fram en kandunkturteori, yare sig riktig -eller oriktig, som ett led i
diskussionen. Det ar klart, att konjunkturproblemet ar ett synnerligen'
viktigt och ocksa mycket oklart problem, ISakerligen· den ekonomi,ska
vetenskapens storsta fragetecken, men darav foljer icke, att main skall
drank,a alIa ekon'omis.ka diskus,sioner i f.ragan om konjunkturerna. Jag
tycker, att man blivit en smula overmattad med den sartens argument
under det sista aret. Daremot ar det alldeles riktigt att ,skala vi taga
stan·dpunkt till fragan om vad ,vi ,skola gora just nu, maste vi taga han
syn aven till kanjunkturerna.

Lektor Wigforss kom i n:agon man in pa -samma ,sak, nar han diskut.e
rade penningpolitiken. Han· fr,amholl, att jag hade arbetat for att vi
skulle aterga till guldmyntfoten. Om jag inte minns oratt, hjalpte Inig
lektor Wigforss vid det tillfiillet, ,sa att han kunde ha anvant forsta
person pluralis. Jag tyckte emel1ertid, att det var litet pafallande, att
lektor Wigforss alldeles glorilde bort attatimmarrSdagen, ty den: hade
andit en vis:s hetydelse for utvecklingen darefter. Emellertid ar det i
nuvarande lage n·aturligtvi.s mycket viktigt, hur penningpalitiken kom
mer att te sig. Det ar darfor helt ,naturligt, att en rad talare har ha kom
mit in pa den .g.aken. Jag tycker emellertid det ar tillrackligt svart att
diskutera det an!dra, och j.ag drog darfor icke in penningpolitiken, som
just TIU endast k,an' diskuteras hypotetiskt.
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Till dr. D'alen skulle jag erneller-tid vilja saga, att om hans program
skulle realiseras - jag hogaktar det mod som han visade gen'OID att Isa
klart fo~a fram det - har han lonestegringen som i en liten ask. Blir det
en allman pris'stegring, sa komma arbetarna icke att noja sig med detta.
Dr. Dalen kan saga, att det ar oforlstan,digt av dem, men jag tror att
hela det reson·em·ang, som gar ut ifran att .arbetarna icke for,sta vad det
betyder, nar penningvardet faller och darfor icke begara hogre penn,ing
loner an forut, tillhor den .fo.rhistori,ska tiden, -d. v. is. tiden fore 1914. Det
ar icke lont att argument-era efter sadana linjer, ty sa'skickliga aro
verkligerr fackforeningsledarn!a, att -de kunna Hisa en prisindex. Det ar
da mycket battre att ga rakt pa den nodvandiga lonepolitiken. Jag
me-nar harmed naturligtvis icke aIls, att dr. D.alen behover hysa nagra
moraliska hetankligheter att tala om s,aken; fragan galler na.rmast vad
som ar fornuftigt och prakti,skt, och i miIlJa ogon ar rlet opraktiskt att ga
framefter dr. Dalens linje. Varje socialdemokratisk tidninlg i landet
kommer att genomskiLda en sad-an' argumentering i samma stund soni
den fores fram fran industrihaJl.

Betraffande situationen i ovrigt i penningpoliti.skt avseen·de viII jag
sag.a, att det verkligen ar mojligt att hAlla en fast prisniva aven vid en
justerad vaxelkuTIs, ifail vaxelkursen' f'orut varit for hog for den pris
niva som ratt. Priserna pa vara exportv.aror maste stiga, darfor att vi
fa mera betalt for dem utomlands. Det betyder alltsa, att vi fa en pris
,stegring for de varor som varit mest tryckta i pris och dar foretagen
haft storsta 8'varigheten att kunn1a betala sina arbetare ordentliga loner.
A andra Isidan fa vi emellertid ett pristryck pit hemmamarkn'adsvarorna,
dar lonern'a gatt oproportion·erligt upp. Det ligger icke det minsta irratio
nellt i en sa,danpolitik som justerar prise-rna for exportvarorna uppat
och pa hemmamarkn·adsvarorna n:edat. Sa stor Isomexporten ar, kom
mer export.varornas prisstegrirrg att vaga gan:ska tungt. Det ar bara en
del av de sven8'ka va-rorn·a som behova ,san'kas, men de behova sankas
starkt. Man kan pit detta satt fa en prisjustering utan att vaxelkursen
behover ga tillbaka till den gamla pariteten. Jag tror ocksa, att det ar
vad regeringen och riksb.anken mena med sin forklaring om att ,sv-enska
kronans inhemska kopkraft skall bevaras. Jag merlger emellertid, att det
ar en mycket allman formulering, Isom inrymmer en mangd olika fak
torero Ansprak,en pa att riksbanken skall publicera sin nya prisindex
aro i eminent grad berattigade. Det ar .absolut icke meningen att vi skola
fora nagon ,slags hemlig penningpolitik, men rik.sbanken kan behova
nagra veckor pa sig for att gora saken kIar, och man' bor ha litet talamod.

Kommer emellertid penningpolitiken att foras efter dessa Iinjer, vilket
jag tror ar riklsbankens ·menin'g och ,som ar teoretiiSkt mojligt att genom
fora, tror jag att ·det skulle vara klokt med en svag loneS'ankning, var
vid ma·n ,dock icke bor binda ,sig for nagon langre tid. Jag viII emellertid
papeka, .att vi ha nagra manader kvar inn.an avgoran'de-t skall traffas.
AlIa parter maste noga prova .tecknen i vadret, innan de binda ,gig; men
nar de gora det skulle jag tro att resultatet blir en nagot Ii-ndrigare
arbet.sloshet.svinter efter en sadan justering an utan denl. Harmed for
faller nog en hel ,del ·av v.ad lektor Wigforlss sade. Lektor Wigfor,ss for
sokte upptrada som praktik'er gentemot mig 'som teoret.iker, men vi aro
nog bada teoretici, och jag tror, att den teorien ar den' sannolika, att
man kan motverka en del av arbetsiosheten i vinter genom en svag lone-
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sankning. Det ar ytterst onskvart att forsoka haiia arbetsiosheten nere
oeksa darfor att vi ha sa daliga medel att hemastra den', oeh det hade
kanske ieke skadat, om lektor Wigfor,s,s hade medgivit detta.

Lektor E.. Wigforss: Jag skulle onska, att nagon av de narvarande indu
striidkarna ville uttala ,sig om ·en av de allra mest avgorande punkte.rna
i det liherala programmet for justering ·av produktionskostnaderna, nam
ligen om avtalstidenls langd. Det ar .alldeles uppenbart, att hela tanke
gangen bakolu professor Heeksehers anforande oeh aven dr. Akermans
var, att man skulle gora en lon.esankning ,av tillfallig natur, som sedan
skulle tagas igen. Dr. Dalen onskade ju fa sven,ska kronan anknuten till
pundet, darfor att han ville veta, vad kronan skulle var.a yard sex mana
der efterat. Jag undrar, om inte de fIesta industriidkare ocksa .skulle
saga, att de overhuvud taget ieke kunna !satta i gang, om ·de ·en ·eller tva
manader efte-rat skola bli uts!atta for -en aktion' for loneokning, som de da
ieke kunna sta emote

Fil. ,dr. J.. Akerman: Jag viII ·endast saga ett ord till lektor Wigforss
med anledning av hans intressanta inlagg. Nar han trodde, .att jag ros
tade for spargamhet oeh lonesanknirngar for att mojliggora en ,sankning
aV' produktioThskostnaderna ur ,det enskild'a foretagets s'ynpunkt, v,ar det
ett missforstand. Jag utgar fran den nationalekonomiska satse.n, att
spara ar lika med .att ieke konlsumera. Om vi spara mera, komma vi att
overfora produktionskrafter till de arbetslosa industrierna. D-ess!a kom
rna da att anstalla flera .arb-etare. Darigenom kommer ,sedan i !sin tur
konsumtion'Sindustriern.a .att fa mera arbete, oeh da minskas arbetslos
heten ave-n pa den punkten. Det ar alltsa tidsfoljden det galler. Vid in
flation borjar man med konsumtionen, genom sparsamhet borj.ar man
med produktionskrafterna.

Till professor Heekseher ber 'jag enda,st fa ,saga, att om ie-orien ieke
viII taga hansyn till konjunkturerna, Isa h.ar verklighet-en en obehaglig
tendens att gora det.

Fil. ·dr. G.. Dalen: M·ed avseende a sporlsmalet om korta avtalstider viII
jag saga, att det finns ,nog ingen industriman, ,som ieke beklagar att vi ha
lsa korta avtalsperioder sam ett are Varje avtalsuppsagning oeh varje ny
underhandling ar ell) Isyn,nerligen storande faktor. Jag vet iek·e i dag, om
det blir stillestand i januari, oeh jag vagar ieke iklada mig en leverans
efter ·nyar. Det ar darfor skadligt med korla .avtalsti,der.

Lektor. Wigforss fragade oeksa, hur stor vinsten' skulle vara .pa en
rationali,seringis'atgard for att ·den !skulle vidtaga,s. Jag vill,svara med att
anfora ett'litetex-empel. Min verkstadsehef komm·er in oeh fragar, om
han skall kopa den oeh den automatiska maskinen. Min forsta fraga till
honam ar da, hurmanga kronor spara vi per vecka med denna maskin.
Sedan jag fatt veta detta, maste jag se lefter, om det lonar s.ig att kopa
maskinen, sedan jag tagit med i berakn.ingen ranta, amortering oeh
underhall. Det ar klart, attvarje affarsledare maste vara tillraekligt
ekonomi,sk·t kun:nig for ati rakna ut ,sadana !saker oeh ,endast infora
sadana maskiner, som verkligen lo.n:a ,sig. Emellertid ar det alldeles
uppenbart, ·att arbetslonens hojd i ·en sadallJ kalkyl utgor den' viktigas-te
faktorn.
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Ordforande: Bankdirektor G. LAGERCRANTZ

Aftonens diskussion over [mnet

Riktlinjer for svensk penningpolitik

inleddes med tVa fore,dra,g av Direktor Assar Gabrielsson oeh Pro
fessor Gunnar Myrdal.1

Forste inledare var Direktor A. Gabrielsson, 80m yttrade:

Det forsta steget viid en undersokning' om i vilken riktning Va!

penningpolitik bor le,d~s, maste giv,etvis bli en undersokning av den
valutakris, i vilken vi for narvarande be:finna oss; en unidersokning
av dess up'p'komst, dess orsaker oe~ medlen for dess ,avhjalpan,de. Det
kan da omedelbart fastslas, att valutak;risens natur av likviditets
kris, av betalningsformagekris, blir alIt mer oeh mer framtra!dande
och alIt mer oeh mer erkan'd.

Enligt offentliggjorda siffror nt-gor vart importov:erskott unider
aret tills dato 2'77 miljoner kronor, d. v. s. vi h,a fran .utlan'det kopt
for 277 miljoner kronor mer an vi s.alt till utlan,det. Det har vidare i
den offentliga diskussionen vid flera tillfallen framhallits, att vi pa
grund av det gOlda :ansee'n'de vi tidigare atnjutit oeh ,det stora for
troen'det for stabilitet i vart land kommit att h08 oss fa mottaga depo
sitioner fran framm,ande l~nldHr.·Dessa hOB 'OSS deponerade.medel ha
satt oss i stand .att upptra,da 80m kreditgivare oeh att utlamna Ian till
andra lan'der. Tyvarr har det viid denna inlaning'S- oeh utlanings
verksamhet kbmmit att rada den skillnaden mellan var kredittagning
oeh var kreditgivning, att var kreditta1gning i stor utstraekning
skett pa kort tid oeh med kort uppsagning, UDJder det ,att var kreidit-

1 Saviil de tva foredragen 80m hela den efterfoljande diskus'sionen rundradierades.

14 - Nationalek. FOr. Forh. 1931.
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givnin·g skett !dels pa lang ti!d och dels till giil,denarer, som nll iute
klillna be:tala oss.

Jag ar 'fullt pa det klara med faran ·av .att anv8J.l,da lilrnelser, dA
sa!dana ju allti:d llalt.a, men skulle i detta fall vilja saga, att vi be-
finn.a 0&8 80m lanid i samma situation som en ensRil,d firma, som Idels
forkopt ,gig och ,dels lanat pengar mot tre manalders vaxlar och lan:at
ut dess.a p:engar pa lang tild.

Valutakrisen hal" salunida i for.sta han·d lraraktaren av en likvidi
tetskris. Inna.n d.enna likviditets.kris avvecklats, nyttjar ,det foga att
diskutera, efter vilka riktlinjer Val" penningpolitik bor beidrivas, ty
sa lange likvilditetskrisen hanger ove.r 0-8S, ha vi ingen handlingsfrihet.
Var valuta kommer att med llaftiga ryck ga upp och neld alIt efter
stunide.ns tillgang och efterfragan, sa som skett Ide senaste dagarna.
JllSt nu ar efterfragan pa utlan,dska valutor betydligt storre an tlll
gangen, och SaSOill en foljd ,darav star Val" valuta internationellt sett
i ett bety,dligt lagre varlde an som motiveras av tdess inre var:de.

J u langre ti,d ,detta tillstand far fortfara, lde.sto mer vaxer faral).
for att ,det konstlade, for lAga varlde, som kronan fatt genom likvidi;
tetskrisen, kommer att paverka kronans inre var,de. Vi befinna oss jti
dock fortfaran:de i en ratt livlig forbinidelse med utlan,det. Jag har
svart att se, hur de varor, som vi importeTa, sl{ola kunna un,dga att
stiga i pris, allteftersom kronan f.aller, o,ch jag hal" svart att se,
v.arfor exportorerna skulle salja tillett lagre pris inom lan,det ~~

det, 'Som Ide fa vid export. Jag tror, att vi gora mycket klokt i att
inte hange oss at den illusionen, att det ar mojligt att nagon langre
tid halla .ett annat var1de pa kronan inom lan,det an utom Idetsamlna~

Det forsta 1ndlet for ,en svensk penningpolitik maste darfor bli en
avveckling av likviditetskrisen. Det ar givetvis svart .att foreslA
mooel for avhjalpan,detav denna kris. De utvagar, som jag hal" kQffi
mer att namna, aro sa enkla och iogonenfallande, att ja.g ldrar mig
for att papeka ,de,m, Ida man kan forutsatta, ,att de redan varit l:lndeJ;
behanidling h08 Idem, som aro ansvariga for V"ar valuta.

1) DeIi forsta atgard, 80m det skullesynas ligga naturligast till'att
foretaga, ar att lik,som for ett ens-kilt foretag uppgora ell stat och en
bUldget for Ide narmaste sex mana,derna, sale,des verkstalla en inven
tering av likvida tillgangar och likvi1da skulder, kort.fristiga ford.
ringar och kortfristiga skul,der. Forst nar en saidan inventering blivit
gjorid, har mall en verklig kann.edom om laget och en grund for posi
tiva atgarider. Man kan fraga ,gig, varfor ell sa'dan inventering inte
redan blivit vHrl~stall,d. Ligger mojligen or.saken hartill i att var
forfattning skapar en klyfta mellan ri:IDsbanken och riksgaldsfull-



RIKTLINJER FOR SVENBK PENNINGPOLITIK 13]

maktige a ena siidan och handhavarna av den exekutiva maktell,
regeringen, a an,dra si,dan~

Ell sa,dan inventering skuIIe medfora tvenne stora fordelar. For det
forsta skulle vi troligen finna, att Val" stallning ar bra mycket battre
an vaJd allmanheten for narvaranide tror. Vi fa inte glomma, att vis.:.
serligen ha vi ett importoverskott, men att mycke.f av Idetta redan
betalts langt innan ,den egentliga valutakrisen borja,de. Siamma gaJ
ler om manga av de kortfristiga skul'derna, som vi ha. Genom r~Tktell

och horlsagner forstoras Idessa langt over v3Jd de rimlig.en kunna vara;
rich en verklig kunskap om tderas exakta belop·p, skulle pa allman
h~ten komma att veTka mycket Iugnande.

Den andra stora for,delen skulle vara ,den,att allmanheten moj
ligen kunde bibringas fortroen'de, kunde bibringas Idet intrycket, att
,de som ha hand om var,den av Val" valuta, han,dla efter av p,a ku'nskal)
grun,dad overtygelse. Det kan inte nog kraftigt uniderstryka.s" att 'for
troendet spela.r en oeThor,d roll ifraga om valutan, ochallmanhetens
fortroen,de for d'e valutavar,dande mYIlldigheternas verksamhet kom
mer givetvis att okas, om allmiinheten vet, att ,dessa mynidigheter ha
ett faktiskt un,derlag for fattan,det av sina beslut oeh en mojlighet
att b.edoma genomforbarheten av Ide atgarider, som Ide planera.

2) Nasta atgar,d blir Ida att un,dersoka, huruvi,da Ide inkomster, som
vi fa genom var export unider de narmaste. sex manaclerna aro stora
nog att tacka de utgifter, 'Som vi ha ,att emotse pa grun,d av var
import. Jag tror uppriktigt sagt, att man aven ,darvid skulle finna~

att skillna,den mellan ,den trolig.a importen och ,den troliga exporten
un:der de narmaste sex manruderlla inte kommer att vara sa store Det
stora importoverskott, som vi haft hittills i aI", fingo vi huvu,dsak
ligen under arets forsta del, !darigenom att vi icke tidigt nog gjorde
klart for oss, att vi b,efunno os'S i eon kris. Nu tor,d.e val me,dvetan,det
darom ha trangt tillrackligt igenom for att hin,dra onodig kon
sumtion.

Jag tillhor saledes icke dem som tro pa nyttan av en importregle-~

ri~g och tullforhojnillg pa importerat gods. AlIt swdant hamnar sig
i langden, och oftast ha,mnar ,det sig' mycket snart.

Men orn det nu sl{ulle finn~s majoritet for denna uppfattning inom
lan1det, matte Ida regeringen vi,dtaga atgar,derna omedelbart, ty det
Illest ok.loka vi kunna taga os'S fore ar att ga omkring och tala Oln

tullforhojningar och restriktionsatgarder, som skola komma nagoll
gang i januari-februari. Om importorerna pa ,det sattet be-hov.a ga i
fruktan for importinskranklling eller tullforhojlling, da ha de ju alIt
intresse av att sa fort som mojligt g.,kaffa in sa stora' varup·artier 80m

mojligt. Da kommer vart importoverskott under ide narmaste mana-
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. derna att' fa stor omfattning.De erfare-nhe-ter, 80m England nyligen
gjort i denna riktning, borde vara overtygande nog.

Jag tror salunda, att en forklaring fran statsmakternas silda, att vi
varken ha att emotse tullforhojning eller importinskrankning, }{om
mer ·att verka kraftigare importbegransan,de an manga andra atgar
'der, ty darigenom kommer importen att begransas till vad som
verkligen ar behovligt for vart lopan1de behov, oeh darmed ar mycket
vunnet, ty va,d vi behova for vart lopande behov ar nu betydligt
min,dre an for nag.on manad sedan.

.Om vi nu salunda genom inventeringen oeh uppgoranidet av den
foreslagna bu,dgete'n for sex mana,der finna, att vara lopan,de inkom~

ster och lopande utgifter i stort sett kunna beraknas uppvaga var
andra, sa ha vi an,da kvar den sku1dbalans, som tryck'er OS8, dels pa
grun!d av tiidigare for stora ,inkop och dels pa grund av de kort
fristiga IAnen fran utlandet.

Det torlde kanske vara pa sin plats att erinra om, att i en situation
80m var kan ett tamligen obetydligt extra skul,dbelopp verka synner.;.
ligen tyngan;de pa valritan:. Jag kan naturligtvis inte sta oeh saga,
att detta !Skul'dbelopp ar litet eller stort, ty ,darom vet jag ingenting.
Genom ,den foreslagn,a inventeringen skulle vi fa klarhet i de·n sakenJ

oeh vi skulle Ida veta., vilka resurser vi maste mobilisera for att mota
den foreliggande situationen.

3) En forsta atgard darvi:d maste besta i upptagandet a·v ett ut
HinJdskt lan, stort nog att gora idet mo,jligt for oss att betala. vara
kortfristiga utlan!dska skulder oeh skap'a en valutareserv av betryg~

gan,de storlek. XV'en om ett sa,dant IAn skulle komma att draga en
myeket hog ranta, aro ,de forldelar som ligga i att vi aterfa var han,d
lingsfrihet pa det penningpolitiska omradet sa stora, att Ide val aro
var'da en sadan upp'offring. .
. 4) Till stod for e.n sa,da.n politik borde des'Sutom stallas riksban

ketus gul1dkassa.. Jag b'ehover ~nte framhalla, ty det har tillraekligt
ofta oeh tillraekligt kraftigt framhAllits fran an,dra hall, det me
ningslosa i att ~a en guldreserv,.8om nar den verkligen behoves inte
kommer till anvandning. Ett upp,havande av skyldigheten att halla
sedlarna tackta med guIld enligt nuvaran1de foreskrifter skulle ge
dem, som aro ansvariga for var,den av var valuta, ett kraftigt vapen
i han:derna.

Nu vantar jag att fa hora den invan,dningHn, att det ar omojligt
att for narvarande upptaga ett utlands.kt Ian. Jag kan inte bedoma,
hur 'snart det skulle vara mojligt att fa ett utlan,dskt la,n, men den
varsta paniken landerna emellan tyekes dock ·ha lagt sig.

Nar .var v·aluta natt det lAga var,de, 80m den nu har pa den inter-
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·nationella markn8Jden, ar detta uppenbarligen i stor utstraekning
beroe-TIlde darpa, ,att ma.n v·antar sig, att den skall gA annu lagre. De,
Born dA ha skulder att betala till utlandet, forsoka foreera dessa. be
talningar for itt ieke behova betala efter en annu ogynnsammare
kurs, oeh de, 80m ha innehav av utlandsk valuta, vanta med 'att for
vandla den till sven,sk for att langre fram fa en fordelaktigare kurs.

Va!ddet i forsta han1d galler ar att fA till st.fln,d ett omsla,g i denna
utveckling. Fa importorerna klart for .sig, 'att de kunna kapa dollarn
billigare om tre manalder an i ,dag, sa komma de inte att kopa forran
om tre manader, oeh fa exportorerna lrlart far sig, att Ide fa min,dre
.for sin valuta om tre mAna;der an i dag, da bli de mycket villiga att
salja nu.

Om det blir beIrant, att regeringen har far ,avsikt att sIraffa sig full
kunskap om laget oeh att regeringen amnar vidtaga alIa atgarder
for hojan1de av var kronas var,de-, som sta regeringen och statsmaIr
terna till bUids, da kommer me,dvetan1det darom att sa,kert paverka
mAng~s handlingssatt.

Jag tror ick-e, att den anstrangning, som skulle kunna goras for
&tt fa pendeln att svanga over, skulle behova vara sa store I gar hade
vi .ett exempel,darpA. Kan·ske skulIe det racka med medvetandet om
att staten fatt e-tt utIallldskt IA,n, ty da komma alIa de kraftkallor fram,
80m hAllas tillbaka av kanslan av att staten icke viII gora nagot far
uppratthAllan,det av kronans var,de.

*
Nilr jag i fortsattningen kommer att tala om .anrdra synpunkter pa

svensk penningpolitik, sa skulle jag behova barja varje mening med:
)10m vi lyckaides losa likvilditetskrisen». Men det kan jag inte garnet
gora, och jag far darfor nu sa kraftigt jag nagonsin kan det fram
h'itlla, att alIt v.ad jag hiiJdane-fter sager, sages un!der forutsattning att
likvi,ditetskrisen lose:s, oeh att vi salunda ha mojlighet att bestamma
over var valuta.
. ·Det racker emellertid icke med att vi snarast mojligt skaffa oss
handlillgsfrihet genom havan,de av likviditetskris-e.n. Vi maste oeksa
veta, vald vi skola anvanda denna handlingsfrihet till. Vaid vilja vi
med var krona'

Till en barjan s·kulle d·et darvi,d kanske vara skal i att forst b'e
handla det forslag, som innebar, att vi skola bin,da kronan vi,d pundet.

Det vasentligaste argumentet till forman for denna losning ar' att
vi sta i sa ytterst livlig forbindelse med England, att det skulle vara
formanligt, om inga varlingar mellan kronan och pun1det forefunnes.
Detta argument ar till sin natuf praktiskt. men det bortser fran att
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sa Hing.e pun,det icke ar bun;det vid gulidet, kommer Val" krona att
fluktuera field pun,det, s.ale,des bade gentemot andra Hinders v.alutor
oell gentemot Val" egen prisniva. V.ald vi behova ar stabilitet, oeh
stabilitet vinna vi ieke genom att bin,da os'S Vild en valuta" som icke
ar stabil.

Ett annat skal mot ett bin,dan!de av kronan vid pundet, 80m jag
skulle vtlja tillata mig anfora, ar kanske mer,a affarsmannabetonat
an l1ationalekonomiskt. Vi befinna oss for narvaran,de i fel sallskap.
Vi befillna oss bland Idem, som misslyekats med sin valutapolitik.
Nar en enskilld p·erson ar osaker om hur han b'or handla oeh darfor
soker hamta erfarenhet fran an,dras han,dlingssatt, so·ker han i forsta
han·d efterliklla Idem som lyekas, dem som visat klokhet oeh fOI-ut-:
seen!de, och ic.ke att efterlikna dem som misslyckats.

Av de stater, 80m varit tvungna overgiva guldmyntfoten ar givet:..
vis Englan!d ,den fornamsta, oeh sa folja Ide an1dra i en lang ra,d. Jag
vet inte, val" vi och Ide anldra skandinaviska la,nder.na sta i Iden raden,
-men raden slut.ar med Ide sy,damerikanska staterna. Det ar en olycka,
'att vi kommit meld i ,den raden, men det ar inget skal for att vi skola
stanna Idar langre an vi a.ro tvungna till.

For ,den, so·m l{anner nagot till EngTanJds industriella stalilling oell
dess l{onl{urrensformaga fore krisen och haft tilifalle ja.mforaden
lned SverigHs, blir det en p·ersonlig overtygelse, att Sverige 11U lik
som efter kriget kommer att roda upp krisen oeh atervanlda till ett
ordnat myntvasenide fore E'nglanld. Det yore Ida en olyc.ka for Sverige
utt i p:ennillgavseende vara bun,det vid Englan,d.

DA Iorslaget, att vi skola bin:da Val" krona vi:d :punidet, ieke fram
forts meld llagot sYll11erligt allvar i diskussiollen, tor1de vi lranske
kunna bortse fran ldenna eventualitet.

Da aterstar foljan!de fragestallning:
1) Bor val" valuta bin,das vi,d gulidet, antingen om 'ett sadant bin

dande l1U bor ske efter Ide-n gamla paritetell eller e,fter en ny, eller
bora vi halla en fri v.aluta ~

2) -Om l{ronan bin,des vi:d gul,det eller om den hAlleiS' fri, bora vi
da efter,strava kron.ans gamla var!de eller bo-ra vi efterstrava ett
lagre~

Nar det galler fragan: guIld eller icke guIld, viII jag forst iramfora
ett par synpunkter utan att utforligare motivera Idesamma.

Detalternativ, 180m man staller mot en krona bunlden vi!d guldet, at
en krona, vars ,Tar,de' skall uppratthallas sa,att den iIihemska pris
nivan allti,d halles konstant.

Jag skall inte inlata mig p'a en di,skussion om mojligheterlia av -a:tt
11alla ett konstant inre varde' pa en fri krona. Ja'g viII en,dast pap·e,ka
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den svarighet, som ligger ,dari,att olika samhalls.grupper och sam
hallsI{lasser inte komma att ha samma onskemAl oeh samma intresseIl
ifraga om vardet pA kronan. Vi komma att vid en fri krona, som
sliall reglera var egen inre prisniva, fa en politisering av myntvardet.

Det kanske ar overflo'digt, men lat mig dock som etthuvu,ds·kal for
guldet framhalla, att myntets bindande vi,d gul,det dock ar den en:da
siikra garantin, som vi ha mot inflation.

Nar lden forsta fragan, saledes fragan om huruviida lrronan bor
binidas vi,d gul,det eller ej, ,disiruteras, ar ett av de forsta argumentell
Inot .gl-llidet, att gul,det icke langre Iduger till var,dematare, darfor a tt
g~ldvar,det i och for sig icke ar stabilt. Gul'det har svikit oss. och
svikit sin uppgift .att vara var,dematare, ty gul,dvar,det har foran!d
rats, idet hal" okats. Hur forhAller ,det sig meid ,den saken~

Vi veta alIa, att den internatio.nella varuprisnivan ulldergAtt en
betydande sankning. M.an viII pA manga hAll ,anse ,denna sankning
80m ett skal till den inldustriella ekonomiska krisen i stallet for en
folj!d ,av densamma. Jag skall inte ga in pa en argu.melltering om
huruvi,da prisfallet ar en orsak till krisen eller en foljd av den
saJ!lilla, och jag kan ick-e gora en uppskattning av hur stor del av
dell internationella prissanl\:ningen, som ar en folj:d av lITisen 80m

siidan, oeh hur stor del av Iden, som sl{ulle var.a beroen,de pa detta,
som man. kallar guldets vardesteg·ring, men jag tillater mig ,den. till
synes naiva fraga~: Ar ,det guldet, som hal" stigit i pris, eller iiI" det .
varorn.a, som fallit i var,de~ Jag skall be att nAgot fa forklara, var
for jag fragar sA.

D'ell inidustri, 80m mer an .alla and.ra satt sin p'rtigel pa den senaste'
konjunktureykeln, pa tilden ·efter kriget, hal" varit automobilindu
strien. J.ag skulle vara frestad att med nagra siffror belysa det in
tima sammanhanget mellan automobilinidustrien Deh an,dra indu~

~trier oell ,det enorma inflytan'de, 80m automobilindustrien som .sa'dan
l~aft pa den industriella utvecklingen i olika lander. Tilden medger
tyvarr inte ,detta, men jag skall inskranka mig tillatt meid nagra
siffror belysa resultatet av utvecklingen. Oeh Ide siffror jag anfor
skall jag ge lang:sammare for att Ide sk:ola 'fasta sig i minnet oeh
uppmarksamheten.

Om en engels.k bil1924 uttryekt i le:vlladBkostnaderna i England st.od
i ett pris :av 100, sa stod samma bil1930 uttryckt i levnadskostnaderna
1930 i ett pris av,74,7. Om en bil i Frankrike 1922 stod i en kostnad
av 100 i forhAllande till levnadskostnaderna, sa sto:d samma bil 1930
i forilallan,de till levnwdskostnaderna 1930 i ett pris av 54,3. Om en
hil i Amerika 1914 stod i ett pris av 100 i forhallanide till levnads-
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kostnaderna, sa sto:d samma bi11930 i forhallan,de till.levnadskostna~

derna 1930 i ett pris av 52,7.
Nar jag nu kanner det intima samban,det mellan automobilindu

strien oeh niistan alIa andra in,dustrier, sa anser jag det naturligt,
att den utveckling, som skett inom autom'Obilindustrien, har smitt.at
av sig till .andra in,dustrier, och jag vagar pasta, att vi inom Ide all~a

fIesta in1dustriomralden haft en analog utveckling som ,den in·om
automobilindustrien. Rationaliseringen har varit allmannare oell
mera genomgripande an vrud vi hittill.s forestallt OSSa Ayen ett' om
rade, som man skulle kun.na lanse sa oberort som sjalva ravarupro
duktionen, har inte blivit osmittat av rationaliseringen, och jord
brukets intensiva motorisering och mekanisering un:der den ga.ngna
tioarsperioden har verkat i samma riktning. Om vi nu a ena sidan
ha guldet och a an,dra sidan den totala varuman.gden och i demia
ingar en bety,dande mang,d varor, 80m genom tekniska framsteg cicll
1niinskliga anstriingningar framstallts till ett mycket lagre pri'S all

tidigare, ar det da inte troligare, att det ar varuv.ar,det, 80m sjunkit,
an att det ar gul,det.s var!de, som stigit.·

Att jag ansett det no,dvandigt .att fr.am,draga ,denna synpunkt' ar
beroende ldarpa, att var installning till fragan om huruvida vart
mynt bor bindas vid guldet eller ej, blir en helt a.nn,an, om vi fa klart
for OSS, att aven om vi haft en verkligt fast var1dematare, en astro
nomisk Var,dHmatare, om jag sa far sag.a, skulle vi antda fatt en inter
n.ationell prissankning pa v·aror. Om detta ar riktigt, sa maste vi
gora klart for oss, att vad vi kampa emot, det ar inte gul,det utan det
ar nagot som ar maktigare an gul,det; det ar den manskliga utve'ck
lingen som saldan.

Och fragan for oss blir Ida den: Gora vi klokt iatt spjarna emot
denna allmanna utveckling, genom att .avskilja vart land fran p·ris
utveeklingen i an!dra lan,der genom att skaffa oss en valuta, som inte
foljer ,den .allmanna utvecklingen ute i varliden, utan 80m regleras
enbart med ha.nsyn till prisniv'an i vart eget land .. Denna fraga ·be
svaras bast genom ett papekan,de av att utvecklingen ute inte av
stannar darfor att vi inte vilja leka med Hingre.

Samtliga de-ssa skal tala for att var krona bor bindas vild guldet.
Vi komma sa till den andra fragan: Bor vardet plt kronan ·fast

stallas till ,det gamla, eller bora vi in.rikta var p'enningpolitik sa; att
vi fa ·ett lagre reellt varde pit kronan ~

Av de skal, ,som anforts for ett lagre var,de pit kronan an Idet fore
krisen, ar det sarskilt ett, som man maste tillmata en stor vikt.

Den nyss tillandalupna konjun,kturcykeln karakteriseras ju fram
for alIt darav, att den u'nder uppgangsti1dell inte visat nagra ten:
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denser. till prisstegring. De tidigare hogkonjunktureyklarna ha ju
alltid medfort en stegring av priserna, 'Deh genomde.nna stegring av
priserna har produktionen sa att saga tvangsb'eskattat konsumtionen
och. darigenom delvis. fAtt madel till den erfor,derliga kapitalbild
ningen. Nu ha lontagare av skilda slag under den gangna ko·njunk
turcykeln haft formanen av okade loner utan att ha haft naekdelell
av oka,de levnads.kostnader. Nar nu kravet pa en sankning av mynt
var,det framkommer, och' ,denna sankning i forsta han,d .gkulle komma
att ga ut over lontagare av skillda kategorier, kan man givetvis, i ett
sR,dant krav se myeket av rattvisa, oeh kravet ter sig som en det
e-konomiska ·livets egen reaktion mot en ti,digare rubbning av jam
vikte-n.

Detta ar det mest barande skalet for ett lagre mynt.
Nar det daremot kommer tiil talet om, att ett lagre var,de pit vart

mynt skulle vara en sa utomordentligt gynnsam faktor fo·r var e-x
portin1dustri, kan jag inte vara med langre. Jag ve,t fullt och visst,
att den hoga dollarkursen gynnar de delar .av var inhemska in~ustri,

80m i forsta hand konkurrera med amerikanarna - de ha rdet ut
markt. just nu - och jag vet vidare till fullo, att var exportin1dustri
genom kronans laga v·arde har en gynnsam stallning mot lan,der, 80m

inte sankt vardet pa sina mynt Qeh som annu inte vidtagit restrik
tionsatgardermed anledning av var myntforsamring. Men den gHidj.e,
80m exportin,dustrien skulle h,a av en forsamring av myntvardet,
bleve av myeket k,ort frist. Vi ha lart oss tekniken ifraga om infla
tion och myntforsamring har hemma, och den utveekling var pris
niva skulle fA, om det bleve klart, .att det armeningen, att vi skola
gil in for ett Iagre .myntvarde, den komme .att fa ett myeket snabbt
forlopp oeh komme att myeket snabbt borttaga den tillfalliga for,del,
som exportin,dustrien nu hare

Det anfores oeksa' som ett- skal for ett liigre varde pit var krona,
att vi diirigenom sikulle kunna avhjalpa den' nuvarande depressionen
inom landet. Jag tillhor nu dem, som anse att depressionen som sMan
ar en naturlig forete.else efter den hogkonjunktur, som vi genom
gatt, och att, om man viII avskaffa depressionerna, arbetet darpa far
pAborjas redan vild hogkonjun.kturens borjan.

Depressionen ar nag,ot naturno!dvan!digt, nar vi val haft en fore
gaende ho,gkonjunktur. D'et ar de.n naturliga reaktionen mot denna
och innebar bortrensan,de ·av de utvaxter i fel riktning, SOli alltid
uppkomma, under en hogkonjunktur. Denna b.ortr8lnsning ar i oeh
for sig sun,d oeh nodvandig.Om den inte far ske nu, fa vi en for
puppning av krisen, ett uppskjutande av dess avveckling.

Det har diskuterats ofantligt de senaste manalderna om de olika
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orsakerna till den ekonomiskt-in1dustriella l(risen, och en le-kman
hyser naturligtvis e'n viss rwdsla for att yttra sig pa detta omrade.
Ligger dock icke den krisforklaring nara till han'ds, som viII gora
gaIlan'de, att hela den ekonomiska verksamheten i forsta han'd ar
beroenlde pa fortroen,det till framtiden; att hogkonjunkturell ar en
yttring av ett for starkt fortroende till 'framtida vinstmojligheter
med darav foljan,de for stark inriktning av pr,oduktionen pa s,3,1dana
nyttigheter, som i forsta hand aro avsed'da for framtida bruk, och att
lagkonjunl{turen ar en yttring av upptackten av att fortroendet inte
v.arit motiverat och av franvaron av fortroenide fo'r framtiden. O'ill vi
uu b·efinna O:SS i en kris, i en lagkonjunktur, borde val det forsta, som
skulle atgoras for att yanda Idenna lagkonjunktur till hogkonjunktur,
vara ett ~terstallan'deav fortroen,det.. Fortroende for framtiden ska
pas inte, om ma·n skjuter pa en kris, som man maste taga 'forr eller
senare.

Jag viII inte anlagga nagra moraliska synpunkter pa var skyl,dig
het att strava efte~ vid.makthallan!det av var kronas gamla yarde,
men spelar inte fortroe'ndet aven i det fallet en viss roll~ Kommer
inte ,den grad, i vilken vi upp,fylla st.atens loften bade till medbor~

garna inom landet och till utlan1det, ,att spela en betY'dande ekono
1n·isk roll for oss i framti,den~ Ar det inte sannolikt, att vi fa mer an
betalt for de uppoffringar och obeha.g, 80m det skulle medfora, om
var politik inriktades pa en atergan.g till gul,det och en atergang till
det gamla vardet~ Vi skulle fa betalt, sa,ger ja.g, genom storre for
troende till o,ss sjalva och genom storre fortroen~e fran all:dra..

Jag borjaJde med att tala om likviditetskrisens losande som idell
llarmast till han'ds liggande uppgifte'n, och jag viII sluta mitt an
forall'de med att aterkomma till densamma. D:et ar stats,makternas
uppgift att avskaffa valutalrrisen och myntvar1deskrisen, och ,det ar
llaringslivets uppgift att taga han,d om den industriella, och ekono
miska krisen. Men naringslivet och industrien aro maktlosa, sa Hinge
staten inte lost sin uppgift ifraga om valutan och illyntet. Narings~

livet och in1dustrien aro i nuvaranide stun,d lika en arbetare utan
verktyg. Vi ha inga tillforlitliga matt att illata meld. Varje dag 80m

gar forbi med ·ett osaltert myutv,a.r,de betyder en dags fo,rlangning
av den inidustriellt-elronomiska krisen.

Det ar en trangande n01dva.ndighet, ,att alIt gores 80m goras llan
for losan:de av Iden krise-n. En engelsk in,dustrii,dkare har vid ett
tillfalle sagt om tullarna, att naringslivet kan blomstra utan tulla~r

och naringslivet ka,n blomstra me:d tullar, men naringslivet kan
al;drig blomstra i ovis:shet. Detta galler tiofalt, om ovissheten beror
myntvardet.
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:Jag viII sluta mitt anforan,de med en entragen ma.ning till stats
makterna: Ge in,du,strien oeh naringslivet ett palitligt matverktyg;
ge' oss ett fast myntvaride. Det ar Er upp,gift. Forst nar vi fatt ett
fa~,t myntvard.e kunna vi pa allv,ar upptag,a kamp:en mot krisen.

Harefter holl Professor G. Myrdal nedanstaen,de fo-redrag:

, Jag tror, att jag bast tjanar kvallens fortsatta diskussion genom
att direktanknyta mitt anforan,de till dirHktor Gab,rielssons, 80m
enligt min m,ening pa ett myel{et 'klart oeh otvetydigt satt gay ut
tryck at hans oeh sa,kert mangas installning till Sveriges penning
politiska lage just nu. J.ag viII ha namnt, ,att ja.g genom direktor
Gabrielssons alskvarldhet har fAtt ta delay hans manuskript i 'for
vag. Med hansyn til lagets osakerhet finns ju en viss mojlighet for
att'dis.kussionen har i kviill blir nagot forvirrad, sa att vi oformed
lat och polemtskt tala om olika saker. For att forebygga ,detta oeh
hiilla diskussionen pa ett hogt plan tror jag, att vi gora klokt i att
hela tilden strangt iakttaga de,n tu,spaltning av problemet, 80m direk
tor Gab,rielsson angivit genom att skilja isar'a ena' ,siidan den rent
aktuella, och 80m vi val fa hoppas snart overgaen,de, likvi,ditetskri
sen' ,oeh a andra sidan Idet p,roblem, :Born aterstar, sedan rikshanken
pa ~nytt oeh mera ,stabilt fatt valutan och vaxelkurserna i sin' han:d.
Han har alldeles ratt, Ida han starkt un,derstryker, att varje diskus
sion om den svenska penningpolitikens inriktning maste byggas pa
,den- forutsattllinge-n, att rik:sb:anken skaffar sig me,del i sin han,d att
,direkt kontrollera vlixelkurserna. Om nagon haft den uppfattningeri,
att rik-sbanken skulle kunna utan fara 'Himna vaxelkurserna helt at
sitt o:de for .att dessa skulle »finna sina jamviktslagen» oeh helt
inrikta sig pa en stabilisering av den inre p1'is-, produktions- oeh
konjunktursituationen, :sa torlde Ide sista veekornas han,del!ser ha lart
honom hans misstag. Lamn,a vi vaxelkurserna .att skota sig sjalvu,
sa finns Idet en risk, att Ide oeksa komm.a att skota den svenska pen
ningpolitiken,eller atminstone att de komma att tvinga riksbanl{en
till sa hAr,da atgar;der, att pit langre sil{t naringslivets motstands
luaft nedbrytes. AlIa riksbankens atgarider just nu maste ,darfor
inriktas pa att genom en stark oeh langsiktig valutapolitilr ate1'
vinna kontrollen over vaxelkursernas fluktuatione,r. ·Detta galler
egentligen allideles oavsett vilken pris- oeh vaxelkursutveekling man
darefte-r viII soka forverkliga. Aven om rnalet skulle vara en stabi
lise1'ing av den inre konjunkturen i stallet fo'r en atergang till guld
pariteten, so-m direktor Gabrielsson foror:dat, sa ligger dari nodvan-
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digtvis ett krav pa .att riksbank,en :skall kunna reglera vaxelkurse-rna
pa ett satt som harmonierar till detta mal.

Lyckligtvis ligga utsikterna i detta hanseende kanske' just nu ratt
gynnsamt till, om inte alIa tecken svika. Nedgangen av kronans inter
nationella var,de under den sista tiden fram till veckoskiftet hade
mahaDJda sin orsak i vissa stora utbetalningar till utlandet (ehuru
nagon »kapitalflykt» icke tycks h.a forekommit och, om ingenting
ofo-rmodat intraffar, heller icke behover riskeras). Men sa har ju
oeks.ft en stark baissespekulation satt in, val huvu,dsakligen bedriven
av folk har i landet. Exportorer sparade p,a sina valutor i hopp om
stegrade vaxelkurser. Importorer ater sokte i viss utstraekning

. tacka aven framtida valutabehov och ej blott forfallande skulder.
Samti,digt forcerade de sin import, detta dels med' hansyn till de sti
gan'de vaxelkurserna: sjiilva fallet i kron.allJS internationella var:de
frammanar import, medan ett lagt yarde i oeh for sig, om man icke
vantar ett ytterliga,re fall, tvartom mins.k.ar importen; det ar har en
skillnad mellan den dynamiska och ,den statiska betraktelsen, .en
skillna,d som gor .att alltfor enkla jamviktsresonemang bli aIldeIes
otillforlitliga. Men en ViS8 a,nledning till' en foreer,a,d import lag
givetvis av'en i kanneldomen om att utredningarav mojligheterna
till importregleringar av nagot slag hela tiden ha pagatt. Ar denna,
allmant vedertagna analys av orsakerna till vaxelkursutvecklingen
nagorlun,da riktig, har man nn att vanta sig en nedgang av impor
ten och kanske en stegring av exporten s.amt ett stegrat ut.bu,d av
utIan!dsvalutor jamsides med en minska;d efterfragan av sadana
valutor. Och det ar ju just va,d som synes, ha borjat aga rum desaa
dagar. Forhallan,det skulle m. a. o. vara, att har i Iandet faktiskt
skulle sa smaningom skapas och i vlss ·man re1dan finnas en .ratt
avsevard valutareserv, fastan den tyvarr inte ligger i riksbanke.ns
hander.

Problemet ar ida,hur man skail kunna brillga denna svenska
valutareserv till riks-banken. For sa mycket tOflde nn vara klart ·for
oss alIa .att utan en avsevarld va.lutareserv har riksbanken ingen
direkt 'kontroll over vaxelkurserna. Jag ansluter mig for min del i
det stora hela tiIl,direktor Gabrielssons synpunlrter pa denna fraga.
Man b'or gora upp, sa· gott man nu kan det, e-n kalkyl over vara
vaiutatiligodohavanden har i Iandet och om mojligt aven over for
fallan,de in- och utbetalning,ar fOf det narmaste halvaret (vilka emel
Ierti,d delvis aro beroende av handelsutvecklingen). Det fore-faIIe:r
mig sannolikt,att riksbanken har gjort en ~adan tabla fran tiid ..-till
annan. D'et synes mig ocksa troligt, att riksbanken tillv.aratar alia
mojIigheter att sjalv eller genom svenska finansiarer kunna uppta
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ett ..utHindskt Ian for att starka sin valutastallning. Dessa saker be'
hova knappast diskuteras. Daremot ar jag mera skeptisk arnot nyt
tan att anvan'da .var guldkassa, om den nu vore la"gligen tillganglig.
Det rna 'vara al'drig sa riktigt, att det egentligen ar lojligt att haiia
sig med en reserv-, 80m man iute far anvan,da, nar den verkligen
behovs. Och man rna garnaanvan!da ordet »guldvidskepelse», om
man be-hagar. Men som forhallandena faktis,kt ligga till, skulle riks
banken sannolikt ieke kunna anvan'da sin guIdkassa, aven efter lag
andringar, som gave ,den fri. Det. finns en helldel gott folk b·Me har
i. landet oeh an mer utomlands, som med oro skulle Hisa nyheten, att
svenska riksbanken realiserar sin guldka'Ssa. En swdan atgard kunde
motverka sitt an,damal och skapa misstroende till kronan och da:r
igenom kanske inleda en ny baissespekulation. Men naturligtvis bor
man snarast mojligt frigora gul1dka,slsan, for den han,delse riksban
ken skulle vaga anvan'da nagon del av den. Valutahandelns volym
ar ju forhalland'evis ringa; det kalllSke o,fta inte behovs sa stora
tran,saktioner for 'att paverka vaxelkurserna.

Vad 80m daremot forefaller mig viktigt - viktigare t. o. m~ an de
av direktor Gabrielsson rekommendera'de ,deklarationerna fran rege
ring oeh riks1dag (sad,ana deklarationer ha tyvarr, atminstone for
den narmaste ti,den, egentligen blott var!de, sedan riksbanken redan
skaffat sig medelatt starkare kontrollera vaxelkur.serna) ar att riks
banken nu soker kopa upp ,den v,alutareserv, som efter baissespeku
lationen redan finns i lanidet oeh 80m genom utrikeshan'delns for
skjutning kommer att skap.as. D:en komme.r sannolikt oeksa att bjudas
nt, sa snart ·en uppatgaen,de rorelse hos kron,an blir otvety:dig. Riks
banken behover knappast vara orolig att den skulle riskera att stoppa
hausse-rorelsen genom swdana valutakop: tvartom kommer val marl\:
nadens fortroen,de till kronans .framtida yarde att stiga i kapp med
riksbankens valutareserv. Detta anser j.ag givet·vara den viktigaste
och inest pakallade ittgar,den i situationen. Borjar man fa en valuta
reserv, blir det oeksa lattare ·att lana. Det ar som det star i bibeln:
at den som har skall varda givet, men fran den 80m intet har' skall
varda taget aven det lilla han hare

Genom ett intimt oeh fortroendefullt samarbete me-daffarsban
kerna bor det vara mojligt att halla en lugn hau.sse i svenska kro
nan i gang for en avsevar,d ti,d, medan riksbanken b,ygger upp en
stark valutareserv. Har riksbanken en dylik reserv, kan den for
fram.ti,den myeket lattare motsta fluktuationer i kronans internatio
nella varde. Detta t. o. m. utan att behova anvan'da den. En baisse
spekulation ar till vasentlig del en spekulation just i riksbankens
brist pO, valutareserv oeh dess darav foljan'de oformaga att stoppa
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ett var!defall for kronan.. Dessutom fylla Idessa riksbankens valuJ,a,:~

kop en ann.all viktig 11ppgift, n.amligen .att hin'dra e,n lilta valdsam
och okontrollera,d uppgang ·av kronans var1de, 80m lden nedgang' vi
fin haft att bara; men det ar nll en salt, till villten jag aterkommer'
senare.

J,ag ville aven ha tillagt, .att jag nog (mHd viss reservation) det~·r

direl{tor Gab-rielssons uppfattning, att for narvarande importregIeL

ringar icke bora foretagas. De leda alltfor latt till repressalier fran
utlanldska makters sida. Och reg·eringen bor klart s·aga ifrall tden
saken, att importregleringar icke aro att vanta. De samsta tankb·ara
importregleringar aro stan'digt pagaende ~tredningar darom och
skruva'de dementier: de direkt stimulera importen. - D'a jag sager
detta, forutsatter jag emellerti'd, att den uppatgaen,de ten,densen i l{ro~

nans varide verklilgen haIler i sig och go·r ,de.t utan imp'Ortreglerin-gal~t

i sa fall aro de givetvis ove-rfloJdiga. H,ar ,daremot riksb'an!{en och rege~

ringen, som naturligtvis bast bora kanna situ.ationen, en ,annan upp~

fattning, sa bora regleringar fortast mojligt inforas: Idet ar det nar~

var,an1de osakerhetstillstan,det, som ar det mest ska,dliga. Skulle mera
avsevar'da importregleringar verklige-n beho;va fo,rekomma, forefal
ler ldet mig riktigast att, for att gora dessa regleringar mojliga.si
effektiva och enkla i Ideras a!dministration, 80m en ram tillskapa ett
verkligt u·trikeshandels'monopol, 80m visserligen helt kontrollerar
handelsvolymens storlek efte.r va;d fran svensk valutapolitisl{ synpunkt
framstar onskligt och avell kontrollerar de mHd han,deln forenad~

valutarorelserna, men eljest lamnar handeln fri. Skalen aro manga,
men ett, 80m jag garna viII ha namnt ar, att blott· darigenom kan
det lyckaJS ,den svenska regeringen att effektivt fora forhan,dlingar
med utlan,dsk,a mal{ter av ,den art, att de knnna skyd,da oss fran
repressalier och eventuellt bringa oss forman·er. Jag inser val SV3,.L

righeterna, svarigheter, som -emellerti'd aro forenalde med varje reg
lering av utrike8han!deln; ty varje mer~ effektiv import- och valuta..
reglering blir meld nOrdvan,dighet' ett utrikeshan1delsmonopol och far
alIa dess ola·genheter mell inte Ides'S foretra·den. Hela saken· forefaller
emellertiid just lIn knappast .aktuell.

Jag kan emellertid inte lamna ,detta problem om de.n rent .aktuella
valutakrisens overvinnan:de utanatt framhalla en sak, 80m jag trot
har'den storsta vikt. Da riksbanken, sasom f. n., icl{e a;ger en effel{tiv:
valutar8iserv och he'lIer inga andra meldel att direkt kontrolle:ca
valutakurserna, har riksbanken helt och hallet mast lita till sin makt
over ,den inre konjunkturen. Riksbanken har for att mot8ta vaxel1
kursste.gringarna och deras naturliga verkningar pit det inre pris-:
systemet inte h.aft annat vapen an ett hart kredittryck och en stra'ng;
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ransonering av krediten,. Detta tryck har just p'a grun,d av rorel
serna i vaxelkurserna mast goras mycl{et har,dare an eljest varit no,d
vandigt, d. v. s. om riksbanken pa an,dra vagal" kunnat kontrollera
vaxell{urserna. Jag, tanker darvid ej blott pa .det relativt hog.a dis
kontot och p'a lden speciella krelditsparren gentemot im,port och kon
sumtion m. m. utan pa den aZZmanna kreditrestriktion, vartill a:ffars
bankerna tvingats ,av hansyn till sin egen likvi,ditetssitnation, nar sa
manga kre,diter frusit fast och krelditmarkna'den ar sa p·ass orolig,
oah av hansyn till att rediskonteringen hos riksb'anken halles nete.
Detta kre,dittryck ar efter 'alIt att ,doma synnerligen svart att i lang
dell uth,ar,da for naringslivet, i synnerhet i Ide-nna ekonomiska kris
och eftersom det framfo-rallt gar ut over bonlder och smaforetagare
oeh dessutom stora foretag, som .arbeta med svarigheter och ifraga
om vilka man kan riskera produktionsn,edlaggelse ocharbetsloshet.
Kreditinskrankningen mast.e vara overgaende, om man icke viII
ve1dervaga en svar naringskris. Sasom kreditdiskrimination eller
kapitalran,sonering i mera egentlig mening mista dessutom som be
kant dylika atgard·er gradvis i effektivitet: det ar kanske fa saker,
80m pr,aktiker och teoretiker aro sa ense om 80m detta, att. en upp
spaltning av k,apitalmarkna'den pa lang sikt icke later .gig genom
fi),ras ens rent tekniskt. Kapitalet finner ut sina ginvagar. Tror man
sig darfor icke omatt kunna latta kre,dittrycket for vart naringsliv
nu snart, sedan kronbaissen, som vi hopprus, slappt, ar Idetta' ett.
starkt skal att tillgripa an,dra och effektiva atgar,der, t. ex. regle-
,ringar av utrikeshandeln. I langden blir den nuvaran'de situationen
pit var krelditmarl\:nad ()uthardlig, depre,ssionsskap,ande, arbetslos
hetsskapan'de.

Om j,ag sAledes i stort s-ett Idelar ,direktor Gabriels,sons instal11ling
till det forsta problemet om likviiditetskrise-ns overvinnande OCll OIn

forstarkandet ,av riksbankenls :direkta makt over vaxelkursern,a, kan
jag daremot inte saga detsamma va,d galler det senare problemet,
80m blir ,al{tuellt, sa snart riksbanken kan mera effektivt kontroller,a
vaxelkurserna: hur bor val" penningpolitik inriktas. Jag erkanner
riktigheten av en helld'el av hans synpunkter, men tillmater Idem min
!dre vikt vild sid,an av andra synpunkter, Isom jag men,ar att han for-'
summate Jag kanner sarskil'd respekt for ,den friska djarvhet, varmed
,direktor Gabrielsson for sin del oeh sasom in'dustriman sager~ att det
ar in,dustriens sak att klara av den industriella kris, som skulle folja
en penningpolitik efter h.ans linjeT. Jag ar dock rad!d, att han har
tanl{er. for sangviniskt och stu,derar konsekvenserna fo,r scllematiskt.
Om direktor Gabrielsson viII tiIIata mig en Iiten, mycket 'oskyldig
elakhet, som en icke-praktiker som jag IDilBte ha svart ,att un,der-
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tryck.a,. sa skulle jag vilja saga, att jag finner direkto,r Gabrielssons
bevisning for onskvardheten av vAr snara atergang till den gamla
guldpariteten alltfor »teoretisk». Jag saknar dari den realistiska
kanningen med den verkliga situationen, saval den averuska som an
mer ,den internationella. Den svenska industri, vars produktions
forbilligan,de rationalisering han illustrerar, ar' baraautomobil
industrien, och den gul,dmyntfot han talar om tycks vara direkt
tagen ur Ricardos Principles och icke ur verkligheten. (Jag ar f. o.
ra,dd att inte ens Ricar1do skulle ha godkaI;lt hans resonema·ng om
gulidvardets stabilit.et.)

For .att ta den ·internationel~asidan av problemet forst, sa ar det
ett faktum, som knappast kan b'Bstri,das, att den internationella guld
myntfot, som annu finnes, ar allvarligt desorganiserad. Guldmynt
foten .har after kriget icke fungerat 80m en vardestabil st.andard..
Den ·har icke styrt kapitalrorelserna oeh konjunkturutveeklingen i
olika lander, som den enligt laroboeke-rna bo'rde. D:en gamla auto
matismen har fo·rsvunnit. Diet ar det som ligger i den till de' olika
Hin,dernas guldbehov alldeles oproportionerliga fordelningen av gul~

det mellan varl,dens eentralbanker. B,akom denna guldkris ligger till
en borjan det forhallandet, att' vissa stater lart sig inse, att det ar
fullkomligt mojligt, om man ar rik oeh maktig nog, att aven inom
ramen av en guI1dmyntfot fora en sjalvstandig penningpolitik. Det ar
emeIIertild ett brott mot spelet:~ regier oeh spranger motspelarnas
kassor. I flera ar reglerades faktiskt guidet via dollarn av Federal
Reserve systemet, vilket kanske inte var sa ilIa i och for sig, eller
atminstone inte behov,de ha varit sa ilIa, ifail det funnits litet mera
forutseende hos de amerikansk,a bankirerna, men nn har ocksa
Frankrike efter den franska francens guldst.abilisering 1928 gett sig
i leken oell clarefter ligger aak,en' hop,plos. Lagg marke till att jag
icke pastar, ·att det ar guIdknappheten i oeh for sig som, ensam eller
ens huvudsakligen, v,arit »orsaken» till den ekono~iska krisen. Men
framforallt un,der krisens fortsatta utveckling har gul,dmyntfoten ej
hallit mattet oeh dess desorganisation ar en ·av de viktigaste orsaks
lankarna i krisens fortsatta utbredning och forvarring; darom torde
ekonomerna med fA undantag vara tamligen ense.

Det finns under nuvarande forhallanden in.gen garanti for en
vardestabilitet h,os gul!det. Gul,det ar icke ens, som direktor Gabriels
son pastar, en verklig garanti ernot inflation: forhallanden s~ulle

visst kunna intrada, 80m fororsaka ett avsevart fall i guldets yarde
gent-emot varor. Ej heller ar guld.anknytning en' garanti mot de;fl~..
tion, det ha vi· 1art 088.

Hur ar det mojligt att· behandla guldets vardek'onstans eller icke
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.utan 'att ens namna vad som skett moo. de internationell.a kapital
rorelserna, utrikeshandeln oeh den internationell.a konkurrensen om
gul,det~ Det finns foreteelser i. den narv.arande situationen, 80m ga
utover en »normal» kris.

Jag ville garna p'apeka, att gulddelegationen, sam ar speciellt till
satt for att studeTa denna sak oeh komma meld praktiska forsla,g till
guldmyntfotens forbattrande, i sin studie av »the maldistribution of
go}d», understrukit, ,att den internationella guldmyntfote-n icke kan
paraknas komma ,att fungera tillfredsstalland'e blott genom de fore
sl.agna, i oeh for sig synnerligen svargenomfo,rb,ara manipulatio
nern,a med guldefterfragan (andrin,g av legala guldtaekningsbestam
mels·er· m. m.). Darutover behover man - just darfor att ma,n under

. .

nuvaranlde forhallan'den ej kan rakna pa en automatisk regleringav
gul'd- oeh kapitalstrommarna 'oeh de nationella ·konjunkturerna. - en
likriktning av den penning- oeh ~onjunkturpolitik, som v}irldens
centralbanker fora, oeh det kan ieke ·ernas utom genom or-ganise'rad
internationell sa~verkanmellan dessa banker. Detta ar givetvis syn
nerligen svargenornforbara s,aker, allrahelst 80m det forutsatter en
reglering ,av en rnassa brannande fragor inom den internatio~ella

politiken (skadestandsfragorna, tullmurarna m. m.). Visst kan man
hoppas att det en gang skall bli mojligt att pa nytt by·gga upp en
var:defast internationell standard, men nog blir det svart oeh nog
komrner det att ta tid; inte ar det just nagot att rakn,a pa nu over
det narmaste aret.

Alltsa, argumentet om guldmyntfotens var,destabilitet just for nar
varande viII jag bestri'da. Vidare maste man komma ihag, att guld
myntfoten inte ens tillforsakrar OSS fasta vaxelkurser, eftersom Eng
lanld oeh varia grannlan,der oeh snart kanske avenandra Hinder aro
pa pap,persmyntfot.

Detta om den internationella situationen. J,ag gar nu over till de
svenska forhA~lanldena.Min fraga ar: hur har man og8'ntligen tankt
sigen atergang till gul,dparitet for Sverige" oeh som ett sa pass
aktuellt problematt man overhuvudtaget behover overvaga ,det just
nu~ Nar man vet, att riksbanken for narvarande maste utova ett
nara nog exempellost hart kre:dittryek pa det svenska naringslivet
redan for .att for~,vara ett sa vii:sentligt Idepreeierat yarde pa kronan:
hur hogt skall det diskonto sattas och hur hart skall kre:ditransone
ringens skruv dragas at for att lyfta upp· kronan till pari igenoell
for att 'hAlla kvar den vi,d guldparitet~ Och hur skulle narin.gsliv~t

reagera~ Kanske det v,ore sakraste v,agen ,att bli tvin·ga,d in i en eljest
overflodig inflation, 'som kunde komma efter en omfattan,de narings
kraseh, da riksbanken alldeles kan tappa kontrollen over valutan.

15 - Nationatek. FOr. Forh. 1931.
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Jag undr,ar om inte enda vageu, om man ville vinna en atergang till
guldpariteten, i stallet yore all,de:les oerhorda avstangningsatgarder
ge~temot importen och valdiga ,subsiidier till exportindustrien. For
min Idel tror j:ag inte ,det skulle lyck,as tin,da, men det yore allti,d roligt
att veta, om man tanlrt sig in i dessa konsekvenser.

Man far harvidlag ta hansyn till en del saker, 80m gora ett ater
gaende till gul,dparitet bety,dligt svarare an ett vidmakthallande -av
gul,dpariteten skulle ha varit. Den har ,diskussionen skulle ligga .all
deles annorlunda till, om vi kunnat gora ogjor,da en massa saker, SOill

gjorts un,der sista halvaret, eller, an mer, om vi kuntde gora en hel
del s.aker gjor,da, som icke gjorts. Men ,darom nyttjar det fog,a att
spekulera. Fragan galler dock laget nu och fra.mover nasta are

For det for.sta har den utlan,dska korta krediten flytt fran oss, och
vi ha aIls ic,ke att parakna att den skall komma tillbaka bara ,darfo,r t

att vi bestamma oss for att 'ate,rga till guldparitet eller ens for att
vi verkligen k6mmit tillbaka till guldpariteten. Hollan,d och Schweiz
och aven Frankrike aro ,daremot ove'rhopade meld utlandsJr kre,dit.
Detta b'ety,der helt enkelt ,att vi maste trycka vart prissystem och
forvarra var konjunktur betydligt mer an dessa lanider for att nlt
samma mal. Eln direkt jftmforelse med Idessa Hin'der ar ,darfor oriktig.

Vi,dare har man att minnas, att prisutvecklingen i v~r utrikes
handel har for oss v,arit synnerligen ogynnsam just de sista mana
derna. Med relativt fa undantag ha.r den med vaxelkursstegringen
forena,de prishojningen varit 'avsevar,dare ifraga om naringslivets
kostnads.poster an ,dess inkomstposter. Exportin,dustrie1rna, som i stor
utstrackning -~alja i pun,dv,aluta pa p'apperslan,derna eller i konkur
i'ens -me,d papperslan,derna eller i annat fall delvis forlorat sina
markn,ader, ha icke i mer,a vasentlig gra!d tillgodogjort sig nagon
prisstegring, medan importerade ravaror och halvfabrikat samt he1
fabrikat utan svensk konkurrens i genomsnitt stigit mera. Tilden
madger mig icke 'att narmare ga in pa ,denna sak; jag b:a.ra papekar
att denna forandring av prisrelationer" vilken i det vasentliga icke
beror ,av ,den svenska kronans depreciering oeh darfor ej. skulle for
svinna genom sankta vaxelkurser, givetvis i hog grad forsvarar en
atergang till gul,dp,aritetHn.

De,ssa och ,an·dra skal gor, att jag betraktar en atergang nu till
guldpariteten· sasom en omojlighet, och - om ,den vore mojlig 
sasom Hn saker vag till fulliStan,dig ruin for naringslivet. En sa kraf
tig deflation just nu, efter en la,ng tiids prisfall och under en over- .
produktionskris, som inte b,ara tryckt vara exportpris utan i vissa
fall berovat oss eller i hog grad inskrankt vara 'marknader fore
faller mig 'Born en saker vag till un,dergangen. D'et bleve en kris i en
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kris oeh ieke sam den h.astiga efterkrigs;deflationen en likvidering
av en inflationssvin,del.

Jag skulle i det sammanhanget garna vilja berora det resone,mang
av direktor Gabrielssan, dar han med utgangspunkt fran vissa ran
tabilitetssiffror i autamobilin1dustrien viII gor,a gallan,de, att ·det inte
ar guldet som stigit i yarde utan varorna som sjunkit.. Jag lyck
onsl{arautamobilindustrien, om det ar sant; oeh bestriider naturligt- .'
vis aIls ieke att det aven for narin.gslivet i dess helhet ligger en viss
sanning i .satsen, att produktionens rationalisering inneburit kost
nadsbesparingar, s.am gor Idet mojligt for in~dustr~en att utan .allt for
stark depre-ssion taga en visis kontinuerlig oeh langsam prissankning.
Men i vilken gr.8Jd~ Det ar vad fragan galler.

Vad ar inneb'orden i denna sats att de:! ar varorna, 80m pa grund
av produktionens rationalisering oeh forbilligan'de sjunkit i sitt
var1de (n,aturligtvis i forhallanlde till produktionsfuktorerna) oeh e.j
guldet vars yarde stigit~ Drar man .ut konsekvensern.a pit det satt
direktor Gabrielsson gor oeh meld forbiseen,de av de omstan,digheter
jag nyss papekat, sa skulle inneborden helt enke,lt vara den, att Iden
svenska in,dustrien nn vild bestaen,de loner ar overrantabel oeh att
den skulle med samma loner vara rantabel, liven om vi pressade oss
upp till gul,dparitet. I fall den' forklaringen un,derskrives av den
svenska inldustrien i dess helhet, bor,de de bekymra,de arbetar- oeh
arbetsgivardelegaterna nn sann.erligen ha ,anledning till tillfreds
stallelse vild sina avtalsforhan,dlingar. Tyvarr tror jag inte att ,det
ar riktigt; det ser atminstone inte sa ut p,a aktiekurserna. Oeh jag
vet, att inte, elns ,direktor G.abriel.sson menar ,det. Men i sa fall ramlar
liven detta .argument alldeles sonlder. -

Jag kan har int.e ga narmare in pa situationen inom produktions
livet oell pa arbetsmarknade.n, men viII i alIa fall ha sagt, att darest
forsv,ararna ·av eill atergang till gul,dpariteten skulle vilja skifta b'e
visningsgrundval oeh i stallet hav,da, att den for detta progra.m nOid
vandiga deflationen av p·risnivan skulle krava en .avsevarld ned
skrivning oeksa av in,dustriens kostna;dsposter, sa ar en sa,dan kost
n·adsnedskarning forena,d med vis!sa svarigheter: Ide fasta rantekost
naderna kunna till en borjan iute bringas ned. Va,d det bety,der for
t. ex. ldet overinteeknade svenska jordbruket behover jag blatt. an
ty,da. De fIesta arbetsavtal aro vi·dare ieke ens uppsag:da. D·eflatio
nen skulle kamma att helt oeh hallet ga ut over Idels det produktiva
oeh riskbarail,de k,apitalet samt vi!dare over arbetarna i de indu
strier, ·som ha avtalen uppsagda, dar som bekant lo,nerna atminstone
icke ligga hogst. Dock, det ar att tillagga,att -arb'etarna i aven ,de
andra industrierna skulle traffas hart, de ,skulle i stor utstraekning
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bli arbetslosa.. D'e som. skulle tjana pengar aro daremot inteeknings
h,avare oeh obligations·h,avare - the slooping partners i industrien.
Oeh aven de skulle kunna fa sina kapital fastfrusna ,och forLorade,
om de ieke plaeerat dess.a myeket ekiekligt och forsiktigt. - Det kan
vara klokt att stanna ett ogonbliek infor denna intressekonflikt. Pit
tal om sp.ararna och de-ras »ratt» att fa betalt i lika g·od valuta, Bom
den de Ianat ut i, viII j'ag .bara ifragas.atta, om detta verkligen skall
betyd.a, att de ha »ratt» att fa eli stegrad ko,pkraft genom en automa
tisk myntforbiittring.

Ja.g tror j:ag sagt nog for att motive-ra, v,arfor jag ·anser program
met om ate.rgang till guldpariteten sasomett fordarvligt oeh helt
enkelt ogenomforbart penningp'rogram, savida icke plotsligt guldets
var1de skulle borja sjunka, vilket foran·drade s~ken. Jag viII emelle'r
ti,d aven tillagga, att om nagon gang i en framti1d, som nu ieke ar
aktuell, en internationell vardestandard verkligen tillskap,3Jdes, som
yore tillforlitligare an den narva,rande, sa. tror jag, att vi har i lan
det, som nu de sista manaderna flttt en laxa i svarigheterna att
skota .eon fri valuta, mera an vanligt eniga skulle vilja ansluta oss
till den. Men dA borde- vi knyta an vi,d de va'xelkurser, som vi,d denna
framtida tidp'unkt radlde.: att underkasta oss en sarskild inflation
eller deflation blott for att ateruppliva en tra,ditionell pa~itet, fore
faller ieke motiverat. Det problemet ar emellertid icke nu aktuellt,
och det yore enligt min menin,g fordelaktigt for pe,nningdiskussionen
just i narvarande lage, am dessa .akademiska framtidsspekulationer
kun'de unda.nskjutas, atminstone tills vi klarat av den narmaste Vill
terns bekymmer.

Hittills h,ar jag haft en atergang till guldmyntfoten vid den gamla
pariteten i sikte. Helt annorlunda staller sig den fragan, om vi b'ora
reflektera pit en anknytning till pundet eller till gul,det vid anna·n
vaxelkurs an den, som motsvararle den gamla pariteten. Det fore
faller bety,dligt rimligare. .A.ven om varken pundets eller gul!detiS
framti,d a·r viss, kunde det jlu tankas, att man i alIa handels.eransage
dem sakrare an den egna valutan. Ar man" ra,d,d for att den svenska
riksbanken aven i framtiden skall vara famlande eller maktlos i sin
vaxelkurspolitik och darfor riske.n vara stor for va}diga och oav
brutna vardeforan,dringar av den svenska kron.an, kun,de man moti
vera en sadan anknytnin'g genom att saga, ,att de stora valutorna
doek aro stabilare. Men om riksba.nke.n, som vi hoppas, nu s-er sig i
stan,d .at.t lagga sig till mad en tillracklig ~alu.tareserv,behova vi icke
frukta dylika ore·glerade fluktuationer i vaxelkursern,a. Och lyckas
icke riksbanke'n darutinn.an, kunna vi icke, lttminstone pit egen
han'd, praktiskt genomfora en anslutning, ty dartill fOf,dras aven-
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lades kraftig,a valutaoperationer; det Uirde vioss forra veckan. Dari
ligger det stora kruxet.

Emellertid kunde ,det tankas anma for,delar av en sadananslut
ning, speciellt till pundet. PUl1Jdet bleve ju sjalvt starkare om ,det
finge ,drabanter, City kunde igen sa smaningom bli ett stycke inter
nationell penningmarkn.a,d. England kUIlJde v,ara villigt .att for att
virina dessa formaner oeh denn.a ok3)de prestige bevilja kre,diter oeh
aven i samfo·rstand medlde anslutna state-rna reglera import- oell
exportbHstammelser ill. m. pa ett for oss .bada formanligare satt. Ett
block iav pappe.rsst.ater kUlltde skapas, som kun,de ova ett visst tryek
p'a gulldlan,derna oeh framtvinga en battre internationell reglering
av penningforhallan,dena i framti,den.

En avgoran,de fraga ar emellerti,d darvi,d vilken vaxelkurs, man
skulle valja att soka stabilisera. Det ber-or givetvis pa vilken inre
prissituation i lan,det man oniSkar erhAlla. Problemet ar i grun,den
detsamma 80m fragan, vilken inriktning man skulle onska giva den
svenska p'enningpolitiken, om kron.an holIes fri.

Darom har jag hittills blott uttaTat mig i negativ le,d: jag har
angivit svarigheterna h08 dep·ressionsP·rogrammet. I det redan sagda
lig'ger emellertid redan va,d som positivt ligger i ,det andra pro
grammet. Vart pennin·gprogram maste e.nligt min oeh mangas me
Ding bestammas meld hansyn till.sociala och niiringspolitiska over
viiga,nden. Riksbanken b'or fora en s8;dan p,enningpolitik, 80m haIler
n.aringslivet flytanide och .ar.betslo'8heten uthardlig. Med hansyn till
de fakti'skt radaR'de ranta·bilitetsforhallanden.a i in!dustrien oeh i jord
bruket, som jag tyvarr inte hinner .ga narmare in pa, b'or en viss
ehuru ieke stor tdepreeiering ,av kronan i~gul,d raknat ~ sag t. o. m.
en sa stor 80m motsvarar det engelska puntdefs depreeiering - vid
makthallas. Kredittryeket pa in,dustrien, jor1dbruket oeh han,delll
maste vidare i mojligaste man liittas g·enom att riksbanken skaffar
sig andra meldel ,att kontrollera vaxelkurserna oeh h:anidelsbalansen;
oeh priserna pa in,dustriens oeh jordb,rukets faridigprodukter i nagol1
man hojas..D·etta bor ieke kallas inflation., man bor ieke missbruka
term·er; det innebure ju blott ett delvis atertagan,de av en forag'aende
oss utifran patvingad defl/ation, som pagatt an,da sedan. krisen 1929.
.A.yen om dessafardigproduktpris pa industriens oeh jor,dbrukets
produkte,r Iyft.as uppat me:d sag en tio eller re.ntav femtnn p'rocent i
madeltal, behova levnadskostnaderna ieke stegra8 pa fAn:gt Dar i
samma man. D'et beror pit mang.a saker: ieke blott ,den omstan,dig
heten ,att detaljp'risen rora sig IAng,sammare· an" partiprise-n oell
darfor komma i efterhand. Viktigare ar att hyrorna kunna tvingas
ned genom en kre,dit- oeh framfor ·allt tomtpolitik, ~om ·haller f·art i
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byggnads,verksamheten. Skatterna kunna hallas Ii:i.gre, i samma man
inlromstunderlaget blir battre an under ,den andra e'ventualiteten och
i samma Dian arbetslos,het.en halles nere oeh un,derstOidsverksamheten
kan bli min;dre kostsam an eljest. Dessutom finns, ,d,et en h'el,del fasta
poster i en arbetarbu:dget, so.m icke stiga: for.sakrings.av:gifter ffi. m.

Detta ar viktigt att framhalla, detta om levnadskostnad,erna, ty
den sakerhete'n bor man ge ,arbetarna och konsume:nterna, ,att lev
na,dskostna,derna ieke komma att stiga mer an sag tre eller hogst
f.em procent i forhallande till ett medelt.al under sista aret. Den
sa-ken bar starkt un,derstrykas, ty visst finns det kanske en del kraf
ter aven har i S,verige, som verkligen skulle vilia ha en inflation i
gang. Men Ide aro alltfor svaga for att man skall behova argument-era
emot demo Den verkliga vattendelaren i svens.k p:enningpolitik just
nu gar pit en annan linje. A ena sildan foreslits' en ,d,epressiv politik i
syfte ,att nft en ateranknytnin,g till guldet vild den gamla gul,dp,ari
teten. Denna politiks anhangare medgiva, att des.s praktiska genom
foran!de s,kulle krava ett hart tryck pa hela naringslivet och speeiellt
bereda mycket stora svarigheter pa grun,d av fastlasta kostnadspris:
framforallt Ide fasta rantek;ostna,derna oeh i vis'S man arbetslonern.a,
speciellt in.om hemmamarknatdsindustrie-rna, ,dar avtalen icke aro
uppsagda. De aro be-reld,da att taga dess.a svarigheter, tydligen av
tva sk,al: ,dels emedan de var1desatta det stegra,de fortroen:de, ·Sverige
darigenom skulle villn,a, oeh Idols ty,dligen eme,dan ,de i en fortsatt och
forstarkt kris se en »re.ning» av tdet svenska naringslivet.

Vi som anse denna politik skadlig oell' som viII ge naringslivet sa
mycket luft un,der vingarna 80m ar mojligt utan att gripa till in
flat.ion, varmed jag har men,ar vase:ntligt for,dyrad·e levnadsomkost
na!der for arbe-tarna (aven o,m en viss min1dre upp,gan,g i levna'ds
l\:ostna;derna i forhallan,de till dessas e~ceptionellt Iaga l,age hosten
1931 efter Iden lilnga deflatione:n kommer att folja), vi anse som sagt,
att en Atergang till gul,dparitet nu'un!der den narmaste tilden ar pralr
tiskt ogenomforb,ar. Den svenska riksbanke-n ,age.r icke medlen att
genomtvinga e-n sad:an appre-ciering .av kronan, ()eh na.ringslivet ager
an mindre motstanldskraft att' i narvaran:de lage 8ta ut med ens for
soket till en sa,dan press. Vi frukta ,arbetsloshet och strider pit arbe,ts
marknaden. Atergangen till gulldp'aritet nu forutsatte:r des'Sutom en
Iangt hardare press an vidmakthalland·et av en bestaen!de gul,dmynt
fot skulle ha inneburit: en direkt jamforelse med d-e andr:a sma guld
myntf<>tlanderna ar darfor' ieke riktig. Prisutvecklingen mom var
utrikeshan,del .har avenledes gatt i forsvarande riktning, Iikasa
naturligtvis alIa de nya hin,dren for varl,dshanideln.. Guldmyntfoten
at vi,dare sj,alv. just nu desorganiserrud oeh erhjuder skyd,d varkell
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mot deflati'on eller inflation. Vi mena att guldparitetens ,anhan.gare
haenalltfor schemati:sk och abstrakt forestallning om guldmynt
foten, da de just i guldpariteten se »kronans gamla var,de». Vi Idela
heller icke de-nna forestallning om konjunkturrorelsern.a sasom en
»naturno'dva.I1Jdighet», f~an vilken man icke bor sok.a avvika. Det
finns visserligen intet skal att reidueera konjunkturforlopp·et till blott
oeh bart en penning- och kreditsak. Men g·enom penningpolitik pa
verkar man dock f.aktiskt konjunkturrorelsen i ena eller an'dra. rikt
ningen. Man maste rent ·av gora det: en atergang till gulidp·aritet
ar t. ex. helt ~nkelt krisskap,an!de. Forestallningen om behovet av en
»rening» av na.ringslivet Iran mojligtvis h.a nagon menillg efter en
inflation Dehen st.ark hogkonjunktur m·ed spekulationshausse, men
knappast efter varl,dens IAngvarigaste oeh sannolikt hardaste na
ringskris. lnnan man frivilligt valjer denna nya kris, bor m.an ha
klart for sig konsekvenserna. Och man bor gora klart for sig, vilka
intressen man gynnar oeh vilka man trampar l1er.

For en atergang till gulldparitet talar b'ara ett skal: det av direlr
tor Gabrielsson un'derstrukna intresset att starka fortroen,det till
Sverige oeh Sveriges naringsliv utomlan'ds. Just nu ar emellerti,d
d·en foridelen tainligen imaginar, oeh i Id·en man nagot nu kan vinnas
i det hanseendet, kunna vi sannolikt vinna idet genom en starkare
lrontroll over kronans var,defluktuationer oeh ge'nom en fa~st kurs i
penningpolitik·en i syfte att starka naringslivet. Man bor ieke glom
rna, att det lanld, Franl{rik.e, 80m nn ager ett sa starkt internationellt
»fortroende», att det inte ens bethover fortroenlde; stabiliseralde sin
valuta sa sent 80m 1928 efter en vasentlig depreciering.

J.a, detta ar den andra si'dan av saken. Jag har fors,okt framlagga
denna an'dra synpunkt sa klart oeh skarptecknat 80m mojligt IDell
likval utan over,drifter. Jag vet val, att manga Isvarigheter mota, 80m

j,ag. har inte haft tild att droja vild. De aro emelle'rtild ieke. oheaktade,
aven om jag inte haft plats fO'r dem i detta korta anforan'de. Mell
svarigheter mota for narvarande varje pennin:gpolitik; 'det galler
bara att valja den mest framkomliga vagen.

TIll slut viII jag garn,a understryka direktor Gabrielssons· pAstAen
de, att naringslivet framforallt be-ho·ver klarhet och ett fast. program.
Hur .sko~a eljest .avtalsJragorna ens kunn.a diskuteras, hur iskola in,du
strien oeh affarslivet kunna planera~ Mojligtvis ar ~et battre att
upp:skjuta dessa m-era pre-ciserade deklarationer, tills riksb'anken har
en valutareserv oeh darmed en trygg makt over vaxelkurserna.
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Fil. dr. Gil Dalen: I likhet med professor Myrdal skall ja.g direkt ·ansluta
mig till vad den forste inledaren yttrade. Jag kan! till mycket stora delar
instamma med honom, men jag maste dock an·fora :en avvikande men.ing
med avs-een.de a ·det recept for den framtida behan:dlingen av ,detta pro
blem, som han uppdrog. Han ba'Serade hela diskussio,nerr pa guldet SOITI

vardematare. Om det v'erkligen yore sa, att vi pa den vag-en kunde fa
en fast valuta, larer ingen, icke heller jag, kunna tanka sig nagot mera
idealiskt an att fa anvanda guldet for detta andamal, men forutsatt
rringen ar, att det haIler ett konstant yarde. Nar man talar om 'ett kon
stant yarde, maste man naturligtvis oeks-a t.anka Isig in i vad det skall
betyda. Olyekligtvis ar det ju sa, att vi ieke ha .nag<;>t som i sig sjalv har
ett hest-amt yarde. Har likisom i astronomin Isakn·ar man den, fast.a pun'k
ten. am en himlakropp star stilla eller ror sig vet man icke, man vet
en'dast att den ror sig relativt till andra himlakroppar. Det ar merrin'gs
lost att d.tskutera fragan, om solen ,star stilla eller ror ,sig. Vi veta endast,
at.t ·den ror sig visavis andra kroppar. Pa Isamm,a .satt ar det med en
varas yarde. D'et fin·ns ieke nagon, vara, som i och for sig sjalv har nagot
som heist yarde. Ett dylikt vardebegrepp existerar icke. Vi veta endast,
'att varje vara h,ar ett visst bytesvarde·till andra varor.

Man' for,sokte en' ganlg i tidenl anvanda kopp,arn som vardematare, men
det visade ;sig, att den varierade sa mycket i forhallande till andra varoI',
att det v·ar opraktiskt att anva,nda den for detta andamal. Pa samma
satt glek det, da man forsokte anvancla silvret som vardematare. Man
valde da guldet, oeh ,det vi'Sade sig ga alldeles utmarkt under artiondena
narmast fore kriget. Tack yare det lyckliga forhallandet, att det for
nuftiga En·gland, naturligtvis i samarbete med manga andra Hinder, mer
eller' mindre medvetet reglerade efterfragan pa guld, sa att densamma
ungefar ·motsvarade tillgangen, uppgingo vardeandrin·garna relativt
andra varor en:dast till 2 a 3 % per ar under de 50 aren narmast fore
kriget. .

am vi hade e:n ,sad-an guldmyntfot i dag, Hirer val icke n'agon vilja
ifragasatta, att vi icke skulle bibehalla den, fo~sAvitt ·det funn·es nagon
mojlighet dartill, men hur ,nagon, efter vad som pas:B:erat efter 1914, kan
tala om ett konstant guldvarde ar fo·r mig oforstaeligt..Ar 1915 slappte vi
guldmyntfoten, darfor att guldet sjonk langt ha'Stigare an var egen
valuta. Var v,aluta :Bjank oeksa, men' guldet giek i alIa fall 30 % under
var sjunkande pappersvaluta. .

Under -ett end·a ar, med b6rj,an ar 1920, fordubblade:s sedan guldvardet
i Forenta Staterna genom deras dollarpolitik. Nar vi sedan genom en
valdsam deflation skruvade upp vart papp'ersmynt till dell gamla ·dollar
pariteten och ar 1924 kopplade fast vid guldet, sa hoppades alIa, 'Som
hade genomlidit denn'a fruktansvarda k.ris, att vi antligen skulle· Aterfa
~tt konst·ant p·enningvar,de. Samma !sak gjorde England: :efter en valdsam
deflation fastkoppl~desd·en engelska valutan ar 1925 vid pun'det.

.Hur- har det emellertid sedan gatt, J a, mina herrar oeh darner, ja.g bar
har en riksbank,stia, oeh vad har den ror yarde' Om jag far tro,' vad tid
ningarna skrivit de sista tva manaderna, skulle den h.a ett ytterligt litet
bytesvarde. Jag stryker aunu en gang under, att det fin.ns inga andra
varden an bytesvarden. For att bedoma hytesvardet har jag icke nagot
annat Batt an att se efter vad jag kan fa for denna tia. Gar jag det, vet
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jag ·vad bytesvardet are For ·att taga reda pa, om detta yarde har an-drat
sig eller ieke, maste jag ko·n:statera, vad bytesvardet var t. ex. efter in
fo:r.andet av guldmyntfoten ar 1924 oeh vad det ar i dag.

U,nder aren 1924-26 hade ·denn,a min tia ett nagorlunda konstant bytes
yarde, oeh jag kan darfor utga exempelvis fran ar 1925 oeh jamfora
vardet da med vardet i dag. Om jag forst ser pa levnadskostn'aderna
hlom land·et, visar ,det sig, att kro·n'an: i dag ar yard 12 % mera an ar 1925.
Istallet for att Isaga,att var krona har sjunkit sa oeh sa myek'et i varde~

borde tidningarn'a skriva, att d'en ar yard 112 ore, for att n·u anvandaett
ganska olampligt uttryekssatt. Nu skriver man istallet,att kron,an i dag
ar yard 70 it 80 or,e, oeh samtidigt Isom man fragar, v.art bar det han, upp
manar man allmiinheten att vara lugn. Det fo-rhall!andet, ,att kronan dag- '
ligen sjunker i yarde matt med vaxelku:r.sern'a, har dock ingentin'g att
gora med kronan'S yarde inom landet. .

Gar jag sedan over till att jamfora grosshandelspriserna ar 1925 med·
samma priser ar 1931 ·oeh dii-rvid foljer kommerskollegii index med de
olilra varorna vagda i forhallande till deras betydelse for det sven'ska
hushallet, visar ,det sig, att kronanis yarde stigit med 49 % under denna
tid av 5 it ,6 are Gar jag over till En'glan,d oeh .ser efter, hur det dar stal
ler lsig med grosshandelspriserna, visar .det .sig, ,att guldvardet stigit
med 62 % enligt 'Board of Tr,ade's offieiella index.~ Motsvarande siffra
enligt ,den amerikanska Bureau of Labor visar, att guldvardet stigit med
52 %'. Valjer jag andra in:dex pekar resultatet i samma riktning. Med
F·ederal Reserve Board's in·dex komm·er jag exemp'elvis upp i 88 % varde-
stegring fran 1925 till 1931. .

Efter den vald-samma deflation, 80m vi genomforde under tiderr nar
mast fore 1924 for att komma tillbaka till den gamla guldpariteten, ha vi
alltsa haft en; kontinu'erligt fortsatt deflation, 80m de sista aren tagit
oerhort stora proportioner. 'F'ran 1929 till 1930 .steg guldvardet med ieke
mindre ,an 14 %, oeh fran 1930 till sommaren'1931 har det ytterligare sti
git med 13 %'. Hur ar det Ida ov:er huvud taget mojligt ,att i detta sam
manhang tala om att vi skulle fa en fast valuta, om vi ater kopplade
fast vid guldet' Vi ha, mina herrar,efter ar 1914 ieke haft mojlighet att
over huvud taget .tala om n'agot som helst konstant guldvarde. Det finns,
savitt jag fo~star, ieke nagon ,annan mojlighet ,att berakna ,en valutas'
yarde ,annat an i forhallande till vad man far for ,sina' p'engar. Det ar
n·aturligtvis ieke nagot idealiskt ;Batt. D'et yore givetvis oandligt myeket
battre,. om man hade nagot verkligt fast yarde, men n'agot sadant
finns ieke.

Deflation ar det farligaste, som over huvud taget existerar for narings
livet, oeh infLation' fir far-lig ur andra synpunkter. Efter som det varit
tal om huruvida det finns inflationister eller icke oeh tidningarna t.o. ID.

ha pastatt, att jag skulle vara inflation,ist, viII jag Isarskilt framhalla,
att inflation oeh deflation aro bagge tvaett lika stort samhallsont.
Deflation f,ramkallar arbetsloshet. Med inflation blir ·det mera arbete,
men man far istallet ,an,dra olagen'heter. Deflationen ar stold fran Ian:'
tagaren, inflatio.nen ar stold fran langivaren'. Vilket so'm ar bast vet jag
ieke. Den utveeklin'g, som har' agt rum, har ein'ellertid re.sulterat dari,
att om exempelvis en p.e~son iAmerika hat tagit ett Ian ar 1925 oeh
sedan betalt den overen,skomna rantan, sa har han:s skuld i dag trots
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detta vuxit med 50 %. Un'gefar detsamma galler har i Sverige. Ar ·det dll
forvanande, att vart narin,gsliv fullkomligt gatt under isen'~ Fraga vara
lantman, hur de haft det under denna tid oeh hu.r de ha det for n·ar
varande. Den narmaste orsaken t.ill denna utveekling ar vardeandringen
pa vart mynt, oeh nar man vet detta, bor man val fOTsoka forebygga en
upprepning harav for framtiden.. Kan man ieke pa nagot satt fa guldet
reglerat, .sa att det far ett konstant Yarde, maste man finna nagon
annan losning.

England begick ·det felet ar 1925 att koppla fast vid guldmyntfoten
efter att forst ha gen'Omgatt en stark deflation, v,arigenom man vid det
tillfallet icke hade fatt n,agon riktig jamvikt. 'Sedan har den fortsatta
deflationen drivit naringslivet .alldeles pa .sn.ed .i England. Exporten har
hindrats och importen premierats, till desls det h'ela .slutligen brast.
lnnan det hrast lar E'ngland ha vant ,sig till guldHinderna, Amerika ·oeh
Frankrike, oeh vadjat till dem att tillampa guldmyntfotens sp'elregler
men fatt nej.

Ayen vi har i Sverige borde under dessa ar ha haft en mycket svar
ekonomisk konjunktur, darfor att efter deflatio.nskrisen fore 1924 hade
vi langt ifran kommit i ekonomilsk jamvikt, oeh den fortsatta ·deflatio
nen under de darpa foljan·de sex aren' skulle for os,s ha varit mycket
farlig, om ieke det for oss lyekliga forhallan'det hade ratt, att de n·atura
produkter, som vi export.era, n'arma:st skog oeh maIm, hade stAtt i en
mycket gynnsam pr.isrelation till vara importvaror.

Visserlige.n ar ·den nuva,rande krisen i fo:r.sta ha.nd en likviditetskris,
men jag tror, att'det oIyckligaste, ,80m vi over huvud taget kunde gora,
yore ·att forsoka skruva uppvart mynt till den gamla guldpariteten.
Naturligtvis kunna vi aterigen fa ,det gamla guldvardet pa vart mynt,
un'der forutsattning att guldets yarde un·der t.iden sjunker i motsvarande
grad. Att emellertid genom deflation oka skuldbo·rdan for galdenarerna
oehsamtidigt ge lan'givarn'a en present, som de kanske aro glada at men
som andra maste betala, kan icke vara idealiskt, om vi skola forsoka
skota vart myntvarde riktigt. Hade man t. 'ex. un·der de sista aren kunn,at
producera mera guld eller funnit nya guldgruvor, hade vi ieke behovt
fora en' ,sadan dis.kussion som i dag, ty hade guldproduktionen ,statt i
proportion till v.aruprodukt.ionen, hade vi haft ett mera konstant pen
ningvarde. Nu ha vi .istallet haft vad jag en gang visst .kallade fo.r en
corner i guld. Om jag yore tillrackligt stark att kopa up·p varldens
kopparproduktlon for 20 ar framat eller om jag varje ar kunde kopa
vasentligt mera an sam produceras, tskulle jag h'elt kunna beha.rska
kopparpriset. Det ar ·emellertid precis vad sam skett visavis guldet i
Amerika oeh Fran'krike. Varje ar skulle till dessa lander levereras valu
tor till 'ett belopp, som oversteg varidsprodu,ktio.nen; av guld. Nar dessa
lander pa detta satt haatt fordra mera guld an som produceras, forstar
ju var och en, att guldvardet maste drivas upp fullkomligt »ins Blaue».

For narvarande har Englan'd exakt samma problem som vi att for.soka
halla et.t konstant yarde pa sitt eget mynt. Man har gatt tillbaka med
pnndvardet ungefar halva vagen mellan vardet ar 1925 och vardet, inn:an
man slappte guldmyntfoten. Det forefaller mig darfor, som vi hade my·c
ket ,storre .anTednin,g att tro, ·att vi skola fa ett konstant penningvarde
genom en anslutning till pundet an genom en anslutning till dollarn.
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Nagon guldmyntfot existerar i sjalva verket icke i samma mening, s'om
'man' forstod det fore kriget. Man har likn:at en anslutning till pundet
vid att var lilla valuta skulle han.gas fast vid en Istor ballong, som flyger
fritt, men den flyger icke fritt. England har mycket Hittare .att halla Isin
valuta stabil an vad Foren'ta ·Staterna och Frank.rike ha att halla guld-
vardet ~stabilt. .

Nar man ,ser, hurursom de utlandska va~elkursern·avaxla fran den ena
dagen till den andra, gor man det felaktiga an'tagandet, att det ar va.rt
mynt, sam varierar. Ayen med den nuvarande papperskronan ar dock
var kopkraft nu 'Storre i Amerika an den var ar 1925. Dollarnl har nam
ligen i forhAllande till amerikanska varor stigit mycket mera an den i
dag har stigit ,relativt svenska kronor. Med var deprecierade valuta
koper jag fordenskull i dag varor billigare i Amerika an jag gjorde ar
1925, och detsamma glUIer praktis.kt taget i alIa lander. Jag kan dA icke
saga, att var valuta har minskat i yarde sedan 1925.

For min del lagger jag ,en mycket stor vikt vid den synpunkten, att vi
bora fo.:r.soka halla naringslivet i gan'g och bora forsoka undgaen upp
repnin,g ·av den fruktan'svarda kri,s, sam vi alIa, 80m voro med 1921 och
1922, veta vad den betyder. Jag tanker darvid icke blatt pa de hundra
tals miljoner, ett ,sadant stil1estand kostar, utan aven och icke min,st pa
de fruktansvarda moralis~a svarighetern.a med arbetsloshet och alIt
elande, som folj·er darav. Det ar det farligast.e, 180m vi kunn'a rAka ut for.

Det skulle vara mycket mer .att saga, men jag viII till slut stryka
under, vad den forste inledaren slutade ,sitt an'forande med, namligen att
det ar utomordentligt on,skvart att fortast mojligt fa ett fixerat yarde
pa var valuta. Internation.ellaaffarer bliva eljest myeket fo,Esvarade eller
helt omojliggjorda. Da man iek·e vagar oeh icke kan tanka pa en .anslut
nin'g till dollarn, eftersomdet skulle innebara ·alltfor :stora ris·ker, blir
den en,da mojlighetenatt fa konst.anta vaxelkurser at nfagot hall, att vi
ansluta nss till pundet. Fragan blir da vid vilken niva i fo.rhallan'de till
pundet en sadan anslutning bor ske. Man kan valja den gamla pund
pariteten, 18: 18, eller man kan valja dage-nls. jamviktslage, som ligger
kan'ske omkring 18: 50 eller 18: 80. Darvi-dlag bor m·an emellertid taga
hansyn till det forhallandet, ;att ·om vi valja en anslut.nin'g under jam
vikt.slaget, ,allts·a till e.n for lag kur,s, kan det medfora svarigheter att
halla .denna ku,r.s, men :om vi an'Sluta oS'S n.agot over jamviktsHiget, far
rik'sbanken in valutor och kan da mycket Hitt haila den valda kursen·.

Man ha,r talat om att Frankrik'e genom sin depreeierin.g av valutan
forlorade sa myeket i pres.tige., men mark val, min:a herrar, ·att Frank
rike ar ·det enda land i Europa, !som bade haft produktionen i gang oeh
saknat ,arbetslorS'het anda till den allra sista tiden, da aven for dem mynt
,Tardeste.gring·en borjat g"ora ,sig galla-IlJde, och det har berott p,a ,att man
pa stn tid anslot s,ig till .guldet over jamviktsnivan. Ansluta vi ass over
jamviktslaget me,d avseende a pund.et, tror jag icke, att vi behova vid
taga nag,ra tullhojningar eIler importrestriktioner, ty da far exporten
en gynnad stallning och importen blir automatiskt broIDs'ad.

Generaldirektor A_ Orne: Den forsta :anmarknin:g, .som ja.g skulle vilja
gora under de minuter, som sta till mitt forfogande, ar, att det forefaller
mig, som oni professor Myrdal skulle ha vida overskattat svarigheterna
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for statsmaktern,a att fa n'agot grepp, over valutan.' 'De' medel, som han
foreslog, ga namligen lan·gt utover vad !som enligt min mening ar nod
vandigt. Professor Myrdal rekommenderade bI. a. utrikeshandelsmon:o
pol. J,ag vet icke, ,om han gjorde det· pa fullt allvar eller endast for att
klargora, hur allvarlig han anSag situationen vara. Om det emellertid
skulle vara sa, att h'an verkligen menade, att utrikeshandelsmonopol
skulle tillgrip,as for v,alutareglering, skall jag he att fa uttala den allra
bestamdaste varning. Professo,r Myrdal ar mycket radd for det valuta
reglerande medel, som normalt ar, stallt till riksbankenls forfogande,
namligen diskontot, och det ar klart, att ett hogt diskouto maste verka
ratt ojamnt, ,eftersom olika narin'gsgrenar aro hogst olika stallda, men
hur skulle ett utrikeshande1smonopol verka~ Ja, forst och fra,mst maste
man ,skapa ett j·attestort ambetsverk, ,antagligen med minst 1,000 funktio
narer, och dessa finge anda sakert arbeta 16 timmar om dygnet Nu ar
det ju pa det sattet, att inclustrien ar i hog grad beroende av tillforsel
icke blott av ravaror utan ock'sa av reservdelar och ,an:n:at sadant. I min
verk'samhet ka.n jag se, att indu,striforetag i utlan,det ofta rekvirera fran
svenska industrier saker, som sk'ola skick:as med .flygpost flera hundra
mil, 'darfor att sadana reservdelars erhallan,de ar' ett nodvandigt villkor
for att man ,skall kunna halla ett vis,st viktigt maskineri i gang. Jag
fruktar for min del, att avert om den inre h:andeln Himnade.s fri, ,skulle i
ett sadant utrike'shandelsmonopol ,sa man'ga .reservdelar komma bort, sa .
manga nodvandiga ravaror f.astna, att till slut en stor del av Sverige,s
inidustri skulle sta stilla. .A.ven jordbruket skulle sakert paverkas hogst
of9rmanligt. Jag skulle vida foredraga ett diskonto pa 10 % framfor det
till,stand, som maste bli foljden ,av ett monopol. Jag tror emellertid icke
aILs, ,att man behover .ga s'a h\ngt s'om p,rof. Myrdal tyeks forestalla gig,
om spekulationen icke sattes' for mycket igang gen'om att allmanheten
faster sig vid de overdrivna farhagor, som uttalas fran olika hall.

Enligt min' menoing bega de manniskor, som for narvarande spekulera
i stan,digt Istigan1de kurser pa utHin,dska valutor, en mycket riskabel
handling. Sveriges Hige ar icke ,sadant, att vi behova frukta err sankning
av kronan ned mot Thollpun·kten. Vi skulle tvartom i detta nu med gan:ska
rimliga medel t. o. m. kunna ut-an Istorre oSvarighet Atervan'da till den
gamla p-ariteten. Med rimliga medel men-ar jag da n'agot sadant .som
1/4 eller 1/5 av den nuvarande statsskulden i kredit fran utlandet. Det ar
ingen stor kredit for 'ett land som Sverige, oeh sadana forhallanden
kunn:a mycket val tankas uppkomma inom en n'ara framtid, att en dylik
·kredit k-an erhAlla,s. Kronan kan enligt min menin.g icke lida nagot
sadant skeppsbrott, som manga frukta.

Att vaxelkursern,a for n·arv.arande stalia -sig Isom de gora, ar en hogst
naturlig foreteelse med hansyn till de omstan~digheter, som den forste
inledaren framholl. Den nuvarande svarigh'eten att ·anskaffa utlandska
valutor kan naturligtvis ,komma att aga bestand en tid framat, men sa
sant vi tro, att det nluv-aran,de tillstan·det icke kan bli evlgt i varlden,
sa maste vi ock,sa tro, ·att den tidpunkt kommer, da det ekonomiska livet
ater mast-e borja komma i gan'g, Gch sa s.nart det 'sker, komma vi sven
skar .att befinn,a oss i ·en jamforelsevis lycklig situation.

Har har redan berorts en mangd saker, som jag omojligen vagar ge
mig in pa, da sa manga talare a!o ,animalda efter mig. Jag skulle kun'n,a
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lloja mig med att i de~ stora hela ,ansluta mig till den allman'na upp
f.attning, som d·en fO·:r.ste inledaren;, direktor Gabrielsson uttalade. I lik
h~t med den andre inledaren staller jag mig ,dock en smula skeptisk mot
radet 'att fullstan'digt taga bort den reserv, som ·utgores av rikshanken.s
guldkassa. Den ar n'amligen icke ,storre, an ·att om spekulationen kom
mer en smula i gang och om det kastas in; ·en del vardepapper 'pa var
inhemska marknad, sa kan den forsvinna pa tva veckor. I avvaktan pa
ati tiderna mahanda kunn'a komma att bli anda varre an de aro for till
fallet bor m·an halla pa den. Man bor :aldrig, nar det galler en lagkon
junktur, ga ut ifran:, att man har n'att botten, utan man bor standigt
tanka sig, att det kan kommaett tillfalligt fall i kon-junkturkurvan, ,som
gar annu djupare an man har vantat sig. For en sadan eventualitet kan
det n'og v,ara ratt g·kont att veta, att man har ·en liten reservati tillgripa.
Det hindrar naturligtvis icke, att man kan sanlka det miniimum, som nn
ar fast.stallt for guldkassan, for att en ,smula oka ro·relsefriheten for
riksbankslednirrgen,.

Dr. D'alen bemodade sig omatt sarskilt framhalla guIdets instabilitet
Det ar alldeles .riktigt,att guldet h,ar varierat atskilligt i yarde under de
sista aren, men en papp'e~smyntfotkan variera bety·dligt mera~ ochdet
ar visst icke sakert, att en pappersmyntfot ar latt.are ,att skota an en
guldmyntfot. Att guldet har burit ,sig ilIa at under de senaste aren till
skriver man i den allmann'a opinion'en, :att Amerika oeh Franikrike ha
forsokt att ·draga till Is1g guld, att hava at ,sig det, som maIT sager. I
sjalva verket tror jag dock fo.r min del, 'att ,automatismen har fun'gerat
fullkomligt oklanderligt pa ,detta omrade. Guldet har gatt precis dit, det
skulle ga med han:syn till den handelspolitik, som vederborande lander
ha fort, oeh till ,de orimliga internationella betalningsforhfl.llandena.
Amerika harkrin'ggardat sig med mycket hoga sk.rankor i form av tul
lar, och kansk'e an'nu starkare har enligt min mening det utbredda mono
polvasendet i Amerika verkat sas'om en aterhallande kraft mot import
av varor till den 'amerikan,ska marknaden. Om Amerika har ett 'antal
varor, som varlden behover oeh kan: dra nytta av, oeh om Amerika deS's
ut-om har stora utiandska fordring,ar, pa vilka ranto.r oeh .amorteringar
skolaerlaggas till Amerika, ,sa ar det klart, ,att gul-det malste komma att
flyta over dit, oin ian/dra lander icke fa betala med v·aror i full utstrack
ning. Guldmy·ntfoten kan naturligivi1s iek·e fungera, om staterna skota sin
handelspolitik pa eit all-deles otillstandigt ISatt, sasom vis,sa bland dem
nu ha gjort en, lang tid, men under sadan'a forha11an'den: kan' ingen annan
myn,tfot heller hjalpa. Det ser ju nu ut i tidrrmgarnas telegram fran ut
landet, Isom om vissa krafter tankte fulLstandigt utrota varldshandeln.
Det ar dock en'ligt min menin!g ett ganska orimligt foretag, ty ieke ett
enda land kan klara sig utan internatio,nell han'del. Darfor fa vi oeksa
forfara medstor forsiktighet, nar -det galler ,att sia in .pa samma orik
tiga vag, som en del'andra stater ha ,gjort. D'et ar ju mojligt, ·att man sa
smaningom i dessa stater kommer underfun:d med att det 'ieke kan fort
satta Isom hittiliis.

Att varo.rna n'u ha sjunkit i pris ville dr. Dalen mycket garna skriva
pa guldets kont-o. Ser man emellertid till exempel pa spannmillen, sa
heror val prisfallet narmast pa den omstan-digheten, att produktionen pa
alIt satt hlar uppmuntrats, i trots av att Iagren redan voro ·aIltfor stora.
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Man har i detta fall ieke handlat ur ekonomiska utan! ur soeiala syn
punkter, oeh det har hamn'at :Bi.g pA det sattet, att'jordbrukarna, 80m man
ville hjalpa, i sjalva verket ha fAtt det myek·et. samre an de hade det
forut. Vi skola over huvud taget ieke Higg,a upp varekonomiska verk
samhet med syfte att gagn'a pa den punkten eller den punkten i ,socialt
avseende, utan vi mast-e lagga up'p den sa, att vi fa starka och bar
kraftiga oeh betalnin·gskraftiga fo.retag, som i sin tur kunn1a betala
ordentliga ·arbetsloner och halla verk,samheteu' i gang.

Jag ar for min del mycket radd for den politik, sam rekommenderades
av professor Myrdal. Vi kunn:a om vi folja h-onom stalla sa till, att hela
riket till sist skulle bli fullstandigt utf.attigt. Om en sadan' eventua.litet
intraffar, sa ar ·det lik'a ilIa, aven om vi handlat uteslutande pa grund av
valvilja mot manniskorna. Hela det ekonomiska livet ar ju till for man
niskornas skull. Det har jag predikat for alIa, som ha velat hora pa,
anda ,sedan jag blev medveten. Det a,r dock klart, 'att om en automobil
ar till for att forsla manniskor, sa gar det icke an att salja bort dess
hjul 'eller gummiringar for .att eventuel1t komma ur nagon speciell 8Va
righet, 'exempelvisen tillfallig ebb i ehaufIorens kassa, ty sedan kan
automobilen ieke Hin,gre anvan,das for sitt andamal. Det ekonomiska livet
kan i0ke heller anvand'as for sitt· and·amal ·att ,skaffa mansklighet:en dess
forsorjn'ing, om man skoter foretag·arverklsamheten pa det :8attet, att den
tappar bort ett eller fler-a av sina hjul el1er forlorar sin stabilitet, med
andra ord ,slutar upp 'att tillamp'a den e:Konomiska prin,eipen.

Jag v,et av en sarskild .anledning, att professor Myrdalan,ser denna
nppfattning vara sa gammalliberal, att den kn1appast numera kan kom
rna i allvarligt betraktande f.ran ·den modern·a nationalekonomiens syn
punkter. Det kan ju handa, ,utt n1atio.nalekonomien med 'siik'erhet k·an
konstatera, att ett visst gen'erellt han·dlingssatt astadkommer de och de
verkningarna pa den allmann·a prisnivan oeh att 'en Vi-siS atgard astiid
kommer just vad sam for tillfallet astun;das av· vissa grnpp'er ·av fore
tagare, men a a.ndra sidan maste jag pa det bestamdaste vidhalla., att
man ocksa bo.r tank·a pa atgarde.rnas inverkan pa de organ, som h'andha
den ekon-omisk·a verk:samheten. D'essa maste var.a friska och kunna
arbeta pa det ratta sattet. Hurgott klimat man an har oeh hur gynns'am
naderborden an ar, kan man anda ieke fa nagon skord pa jorden, om
man sar andra saker an ,som kunn·a vaxa i resp. Hind'er, eller om ma.n
helt och hallet forsummar sadd och Iskord. Om man fr'amkallarett for
den ·ekonomiska ver~samheten gyn,n:samt klimat genom valutapolitiska
atgarder, men samtidigt astadkommer att foretag,arverksamheten ieke
skotes sa, att den Istar pa stabila fotter, j,a, ·da maste vi i Hin'gden komma
att lida samfalld skada oeh raka i ett mycket ·bedrovligt lage.

Det .ar nog alldeles sakert, att man skulle kunnla vinna en tillfallig
fordel urarbetsloshetssynpunkt exempelvis g·enom att tillskapa en
konstlad kopkraft. Om alIa, som ha nagot att salja, uppmuntras 'att ·salja
pft kredit, pa lang kredit, och riksbankerr oeh hankerna fa direktiv at:t
pa alIt satt beframja denna kreditgivning, sa komma varuprlsernia att
stigaoch d'et hela' att ga for full maskin en kort tid, menvar skulle. vi
sta nar :slutet av krisen antligen kommer~ Helt sakert yore da hela sven
ska folket konkursmassigt och ingen omfattan,de ekonomisk verksamhet
sKulle langre kunna bedrivas.
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For min del tror jiag, -att vi bora forsok-a att taga den nuvaran;de -situa
tionen med lugn. I v.a,rje fall bora vi iek'e vidt.aga nagon Atgard, om
vilken vi icke kun-na veta, 'att vi kunn·a gora den ogjord, -sa snart for
hdllanden,a andras, och icke heller nagon atgard, sam kan komm-a att bli
av bestamm'ande ka:r.aktar for den framtida utveeklingen, if.all denna
atgard gar stick i staY mot vad vi hittillsoch antaglig-en ocksa for fram
tiden maste anse vara riktigt. For min del skulle jag vilja rekommen·
dera at ,svenska folket att just nu ft),rf.ara -synn-erligen klokt och for,sik ..
tigt i sitt ekonomiska h,an,dIan.rle. J!ag skulle vilja rada dem, s-om nas av
mina ord, att framfor alIt 'icke helt kopa upp de fortjanster, de for nar
varande gora, !sarskilt ieke genom ,an~skaffning av importvaror. Det ar
namligen synnerligen olagligt 'att gora det redan i nuvarande lage, oeh
situationen kan komma att bli sadan, att de.t ar ratt skont for de fIesta
manni,skor -att ha en lit-en sparad reserv att tillgripa.

Mot den·na uppmaning ar iag saker pa att atskilliga komm-a .att kraf
tigt reagera, sar-skiit de 'affar-sman, .sam tanka pa -den stundande juI
omsattnlngen. Jag ber dem -emel1ertid tanka pa, att det f'oljer dagar och
veckor och mania-del" aven efter julen 1931, och att 'det ar ratt skont att fa
salj.a nagot litet langre fram ocksa. Fran min'a utgangspunkte.r ar det
mycket lyckligt, att uppdelningen av statsskatt'en pa tva termin:er ieke
hann bli genomfo,rd till in'n,evarande ar, utan att ·den kommer forst nasta
ar, da vi kan,s,ke h-a kHittrat sa p'ass hogt upp ur kri-selandet, att det ieke
kan vara nagon syn'nerlig risk ,att allmanheten hal" en' sto,rre tillgang pa
medel att gora julinkop f'or.

Sa mycket ar nog enligt min mening tamligen sak,ert, att sven'ska
kronans var,de for narvarande ic~e k,an bedomas efter de aktuella vaxel
kurserna pa utlan·det, och att kronan pa g~aI1Jska kort tid vid den minsta
ljus,nin,g t utlan-det kommer -att .stiga och na d-et yarde, som d.eu' verk
ligen har. J.ag sk'all-iekellarmare uttala mig om vid vilken punkt detta
varde kan ligga, darfor 'att det vet jag ieke, men j.ag skulle tro, att
nagonting mellarr 90 oeh 95 ore skulle vara ganska riktigt for nar
vJarande. Kan,ske vardet t. o. m. ar nagot hogre a-u det angivna, om m-an
ser blott pa -den inrikes p,risnivan. Till det riktig,a va:r.det kunna vi emel
lertid tcke komma med vaxelkurserna, forran var export far mera luft
under vingarna, men 80m sagt, en ganlska ringa forbattring i utlandet,
sam skulle ge oss m9jlighet att salj'a varor i nagot okad sk.al~ skulle
komma ,att .skjutsa upp var krona i hojden langt utover den niva, dar
den nu star. Det ar j,ag alldeles saker pa, och jag maste ocksa saga, att
det ur manga synpunkter ar bade riktigt Deh ratt att utvecklin'gen gar i
den riktn-ingen. Man sk'all ju nu for tiden ieke anlagga moraliska syn
punkter pa eko·nomiska ting, erter vad det pastas av moderna ekonomer,
men det ar, som en forega'ende tal,are yttrade, i ,alIa fall sa, att tillamp
ningen av moraliskagrundsatser i det ekonomiska Iivet utgora en nod
vandig forutsattning -for fortroen;d-e. Man bor icke desillusionera folk
genom att berova dem dera,s 'avtalsenliga forman'er oeh rattsliga egen
dom pagrun,d av tillfalliga svarigheter av det ena eller andra slaget,
savida man icke befinn:er sig i ett sadant tilI.stand, att konkursen ar den
e-nda utvagen" men -det ar icke Sve'riges situation f. -n. ISverige har en
mycket god ,stallning i jamforelse med de fle:sta andra lander i varlden,
och det kan ieke pa nagot satt motiveras att genom statliga atgarder
hava in'gangn,a avtal.
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Bankdirektor J_ Wallenberg: Jag maste i likhet med den foreg{tende
1alaren reagera mot professor Myrdal,s forslagatt uppratta ·ett utrikes
handelsmonopol. J,ag tror, att det YOre ,synn.erligen olyekligt. I .affa~s

livet ar den individuella insatsen gansk,a betydande. Det fin·ns knappast
nagon .affar, Isom ieke -av en' duktig k'arl k'an goras bra, oeh det fin:ns
knappast n,agon .affar, som ieke under dalig ledning gar galet. J.ag t~or
darfor,att man skall lata individen fo.rtsatt:a sitt arbete. Det foreligger
icke heller for ·narv,arande tillraekligt starka skal 'att ga ifran den orga
nisation, som h-ar utbildat tSig, bar.a for att fa ett vapen; vid forhand
ling,ar med utlandska Istatereller fo,r'att fa ko-ntroll over situationen.

I fraga om var p,ennin,gpolitik vill jag folja d·en' uppdelning, som gjor
des ,av d,en forste talaren, oeh alltsa ,skilja pa politiken pa lang sikt oeh
den politik, som for narvar.an·de maste bedrivals med han,syn till likv.i
ditetskrisen.

De fordring,ar, som m,an .staller pa ett mynt, a.ro ju stabilitet oeh inter
nation.alitet. Jag men'ar med stiabilitet, att kopkraften. ar kon·stant, oeh
med internationalitet, ,att myntet kan omvaxlas i andra mynt med endast
smarre fluktuation'er. Det en·da myn'tsystem, 80m hittills .existe'rat, vilket
nagorlun,da uppfyllt dessa fordringar, ar guldmyntfot:ssystemet. Det a,r
sant, :att gul,dmyntfots,sylstemet lider av avsevarda brister, vilka sar:skilt
kommit fram under de sista aren, men jag tror, att de forsok,' som
gjort,s med pappersvalut-or, ha utf,allit sa p,ass ogyn,nls'amt, att atminston'e
den nuvarande gen:eration,en knappast internationellt ;sett kommer att
h'a fortroende for ,en pappersmyntfot. Vad betraffar utveeklingen' pa
lang sikt ha vi ,darfor enligt min menln,g ingenting annat att gora an
att tanka oss .att aterknyta forbindelsen med de lander, som fortfa.ran,de
uppratthalla guldmyntfoten. Nar ,detta kan' ske ar an,nu for tidigt att
ytt.ra sig om. Vi veta for litet om' var egen kronas Yarde, oeh vi vet;a
ieke heller myeket om guldv,alutornas va~de-n. J·ag' tror, att man :skall
vanta, till dess lugnare forhallanden ha intratt, oeh till dess det har
uppkommit litet mera jamvikt pa de intern'ationella markn:aderna.

Vid vilket yarde man skall gora ·denn:aaterkn'ytn,ing ar oeklsa svart att
idag yttra gig om. Man har, savitt jag k,an ,se, egentligen endast tva
saker att valia pa, endera att gora de-nn'a aterkn,ytnlng ungefar vid den
kopkraftsp,aritet, som da foreligger, ,eller att ga tillbaka till den gamla
guldpariteten. Det ar mojligt, att ,det forsta ,alternativet ar det riktiga,
men jag .skulle vilj.a go,ra den kon,eessi0'nen till direktor GabrieIsson, att
om av:standet m·ellan kopkraftspariteten oeh den gamla guldpariteten
ieke ar alltfor stort, finns det manga bade juridisk'a oeh mo.ralisk,a skal
for att taga steget fullt ut oeh ga tillb1aka till den gamla guldp.ariteten.

Jag vet ieke, om jag uppf.attade prof·asBor Myrdal riktigt, men jag fiek
det intryeket ,av h,ans framstallning, 'att han ansag, att· vi iek'e bo.rde
behalla ,den nuvar,an,de prisnivan iSv,erige, ut'an' att vi av ekonomiska
oeh ,soeiala Is·kal borde hoj,a prisnivan ett styeke, exempelvis till 1929 ars
niva, for ,att darigenom undvik,a kris oeh depression oeh arbetsloshet.
J,ag tror nu for min d'el ieke, att man k'an undvika en, viss .arbetsloshet
efter ·ett konjun1ktu.romslag, oeh ett visst matt av kris far man oeksa
illtid. M'an kan skjuta upp .den, men den kommer sakert alltid i oeh med
en stabili,sering. Man kan val ieke heller tanka ,sig, att man vid varje
kris skall fo~samra sitt my.ntvarde nagot for att undvika ,de!)J skadliga
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eff-ekten, ty pa det Isattet ardet atminstone teoretiskt tankbart, att man
trappstegsvis, kris efter .kris, skulle komma ned till ett gauska obetyd
ligt yarde pa den sv·enska kronan.

Det nuv.arande Higet kannetecklla,s av att det ar ont om pengar och
ont om v.alutor. Det ar ju icke markvardigt under sadana forhallandel1,
att ranta.n ar hog och att v.alutorna hia blivit dyra. Den hoga rantan och
de hoga valutorlla skala emellertid just bidraga till ·att aterfora Q,ss till
normala forhallaude.n. Jag tror darfor, att man skall vara mycket for
siktig med att vidtaga nagra atgarder, som onodigtvi,s :sa·nka rantan eller
sanka valutakurserna. Harmed viII jag dock icke ha sagt, ·att det iBke
kan foreligga -en viss f.ara med hoga valutakurser. Valutakurserna aro
ju utlandets prtssattning pa den svensk,a kronan, Gch utlandets pris
sattning paverkar sak-erligen aven den svenska prissattningen.

Jag undrar, om icke profes.so.r Myrdal !ser Higet nagot for optimistiskt,
nli-r han tror, att likviditetskrisen redan skulle ha gatt over. Det ar iCKe
sakert. Det ar mojligt, men vi ha dock framior ass tre ·el1er fyra mana
der, da impo.rten alltid brukar vara sto'rre an exporten. J.ag tror darfor, .
·p,tt clet ar mojligt, att vi kunna fa se annu hogre v.alutakurser, men jag
delar gen·eraldirektor Ornes uppfattning, att nagon anledninlg till oro
fin/ns anda icke. L"aget i Sverige ar ganska sunt. Vi komma sakert ige
nom denn,a kris. Vi skola dock .akta os,s for att vidtaga atgarder, som
pa nagot satt v;erk:a ofordelaktigt pa det fortroende, sam :sven~ka kron-an
atminston·e has Bvens-karna fortfaraude atnjuter.

Riksbankens politik for narvarand-e ar ju att halla penningvardet kon
stant. Jag tro.r, ·att det ar en Isa riktig politik, sam man over huvlld taget
k-an fora un,der nuvarande fo.rhailanden. J·ag tror ock,sa,att de medel,
som riksbanken h.ar till sitt forfogande, diskontot och kr,editbegrans
ningert, aro t.illrackliga for att halla penJtin.gvardet nagorlunda kon-stant.
J.ag anser ,dock, .att om det skulle visa sig, att en prlsstegring installer
sig eller 'att v,alutakurserna Istiga alltfor mycket, bor aven diskont-ot ,an
vanda;s, och man bor icke pa nagot ,satt dra sig harfor. Kreditbegrans
ning ar ju ,ett v.ack,ert ord, men den mast-e ocksa goras effektiv. Jag tror
emellertid ick'e, .att bankerna en,bait kunna gora den effektiv, utan j.ag
tro.r, att de darvidlag maste ha hjalpav bade industrien oeh grossist- och
detaljistkaren·.

De atgarder, som forutom diskontot oeh kr.editbegransn"ingen allmant
dtskuterats, h.a iu varit av hantdelspolitisk n'atur. Darvid hal" man talat
om importreglering och tullar. Vad betraff.ar en importreglering i allt
for stor utstrackning 'ekulle jag vilja saga, ·att kr.iget har lart os's, att vi
kunna fa en prislstegring pa grund av for stor,a importregleringar, sam
tidigt Jsom vi aven fa sankta valutakurser. D,et skulle i sa fall komma
att verka 'ofordelaktigt for exporten. Jag tror darfor icke, att import
regleringar, om de ga till overdrift, i langd·en komma att ha en gynnsam
inverkan.

Om vi .nu tanka -oss, .att prisnivan i Sv.erige skall bibehallas kon-stant,
sa fragar jag mig, om -det ar mojligt, att vi med hansyn till prisutv·eck
lingen har i lan·det under de sista aren och med det Batt, varpa utrik·es
hand-eln utvecklat sig, kunn.a behalia den nuvaran-de-loneniva.n. Jag viII
icke pasta, Htt d-et ar .alld·eles omojligt, men j.ag -tror ·det icke sjalv. Jag
tro.r, att .antingen ar en lonesankning nodva·ndig eller fa vi tanka 08S, att

16 - Nationalek. FOr. Forh.1931.
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en pris·stegring kommer att aga rum i Sverige. Jag for min del tvekar
icke att foredraga ,en lonesankning, darfor .att j.ag fakti'Skt ar radd for
att omen prisstegring kommer i gau'g, :kan det Vlara svart ,att kontrollera
den, och man vet faktlskt icke, var den slutar.

Det har sagts av d'e foregaende talarna, att det ar o,Il1skvart, .att riks
banken far storre .kontroll ov,er valutorna. Jag ,delar fullstandigt ,denna
nppfattning, men jag viII saga,att fo,r ogonblicket ar lage.t faktiskt
sadant utomlan,ds, att det ar mycket Isvart ,att fa lan:a pengar. Det ar
mojligt, att det -efter den 1 januari ,k,an bli battre, men for dag"en ar det
omojligt. Den andra utvagen for rik,sbanken skulle var.a .att ,sa smanin,g
om kopa upp valutor. D.et kan naturligtvis ocksa ga, men jag tror, att
under ,de' narmaste man'aderna lstar k·n:appast den vagen oppen. Jag tror
darfor, att vi fa bereda O;8IS pa ,att annu u·nder nagon tid xikJSbanken kom
mer· att fa vara ganska passiv betraffande v:alutakurserna. (Det steno
grafiska ,referatet ej granskat av talar,en:.)

Prof'es'sor E.. Heckscher: J'ag befinner mig i de'n for mig~ mycket Hgen
domliga situatione-n att vara en,se med det allra mesta av vad som sagts
av alIa fore,gae-nde talare. F'or att icke upptaga tiden i oll'odan skall jag
emellertid icke i ·detalj motivera eller redovisa denna enigh~t. Natur
ligtvls ligger det ocksa i detta, att det finns -en ,del oenighet mot alIa de
foregaende talarn'a.

Till ,en borjan skall jag hoppa over det, 80m ligger narmast, allts'a,
fragan om en regle-rin,g av situation1en just nu, for att i stallet komma
in pa de allmanna utvecklingslinje,rna. Jag viII darvidlag fullkomligt
ge de· personer ratt 80m saga, att guldmyntfote.n har vis.at sig behaftad
med storre br1ster an vad e~entligen nagon av OS'8 forestallde sig annu
s'a sent som 1924. For a,tt kunna draga e,n slutsats. harav maste vi emel
Iertild aven ha det and'ra ledet av jamforelsen. Vi rna,s.te overga fran att
diskutera vad i sig ,sjalv guldmyntfoten ar, till att diskutera vad guld
myntfoten 'ar i jamforel,se med a:t:l1dra penningsystem. For min del s.kulle
jag vilja rikta en fraga till de narvarande praktiska affarsmannen': Finns
det nagon som be1tvivlar, att den allrnanna osakerhet Born har utmarkt
det lekonomiska livet unde'r flera ar en:ormt har stegrats, sedan vi Him
na,de guldmyntfoten~' Finns det' nagon som kan forneka att dessa sis..t:a
tva manader ha betytt en oreda i naringslivet, som vi trots alIt icke
hade nagon motsvarighet till under de!n foregae-nde tiden ~ Om m-an icke
kan bestrida detta, soil, far man i alIa fall medge, att den hittillisvarande
pappersmyntfote,n har inneburit en annu storre osakBrhet an guldmynt
fote.n de'ssforinn'an.

Nu viII jag fullkomligt medge, att pappersmyntfoten icke behover h-a
den prag,el som den just nu har oeh att vi visst skola hoppas att den' i
framtiden kommer att erbjuda ,storre stabilitet an nu; men man kom
mer icke ifran det mycket bedrovli~a faktum att manniskorna i hog"
grad se till det 80m for ogou1en are Gch till det som for ogon1en ar hora
de utHindska vaxelkuriserna. Relativt mattliga forandringar i prissyste
m,et falla daremot icke i ogon.e,n oeh utova darfor icke samma omedel
bara v,erkan pa tran,saktione~nafran ·dag till dag som vaxelkursforand
ringarna gora. Detta bety!der ieke, att ieke ett .s,amhiille med djupare, in
-sikt hos alIa de handlande personlerna skulle ha storre mojlighBter att
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beharska rorliga vaxelkurser an det nuvarande samhallet har, men sa
Hinge manniskorn-a, sarskilt affarsmannen, aro som de for narvarande
uro, tror jag aft det foreligger pre.sumtion for att pappersmyntfoten
kommer att innefatta osakerhetsmoment som guldmyntfoten icke gor,
aven nar guldmyntfoten ar sa fordarvad som den ofornekligen i denna
stun.d are

Dartill skullB jag vilja Higga, att n,ar guldmyntfoten ar i sa hog grad
forsamrad som den nu ar, sa ar aven pappersmyntfoten i motsvarande
grad fors·amrad. Jag tror icke, att det gar att ha en stabil och palitlig
p'appersmyntfot under en forvirring i varlde-n som ar skapad av guld
myntfoten1s oreda. Vi fa tvartom ett extra tilla.gg till guldmyntfotens
forvirring, nar vi ha en pappersmyntfot. Darfor komma vi alltsa ickei Ul'

varlde.ns nuvarande lage genom att Himna det gemensamma penning
systemet. Det ar alltsamman1s mycket bekla.gligt, och det ar ingen konst
att konstruera ett system om vilket de-tta icke galler; men vimaste saga,
att detta Isystem annra icke! har kommit till stand och att vi rent a~ ha
gjort relativt sma framsteg i riktning mot <tete

Det nu sagda inn·ebar, att vi ha mycket ·svart att sla oss till ro med
det nuvarande systemet. Jag menar icke, attvi ick·e bade kunna vara
tvungna och rent av kunna ha anlednlng att sta kvar annu en tid vid
papper8myntfoten, me'n var riktpunkt maste vara att komma over till
nagot annat system. I isjalva verk·et forefaller d.et, som om sa g'Ott som
alIa givit en nler eller mindre varm anslutnin,g till en sadan standpunkt,
m·en det har naturligtvis betydelse att det sags rent ut.

Fragan blir da den, vilket det sys1tem skall vara som bor avlosa det
nuvaran,de. Darvidlag finnls det uppenbarligen bara tva mojligheter. D·en
ena ar guldmyntfoten oeh den 'andra ar pundmyntfoten.

Om man da t.ill att borja med ser ef'ter, hur ·dess-a bada system verka i
avseende pa ha,ndeln, sa ar det litet farligt att fasta sig enbart vid expor
te.n i pund stelrling. Forst och framst galle:r det har icke e.n.daslt expor
ten utan av·ell importen, oeh ·den oreda som importen blir foremal for
genom vaxelkurlsernas osakerhet aterverkar pa landets n'aringsliv i lika
hog gra,d som den ore,daexporten blir foremal for. Vidare maste man
komma ihag, att trots den stora bety,delse som England har for vart na
ringsliv, motsvarar England dock icke mer an en fjardedel av Val"
export och en sjattedel av var imp,ort, alltsa en femtedel av det hela.
Detta betyder alltsa, att fyra femtedelar av var hand,el ager rum i annan
valuta anPUnd. Jag menar icke, att icke noterin.gen kan s.ke i pund oek
sa i andra fall, men forsaljningen pa Englan·d och for,saljningen fran
England repres'enterar icke mer an en femtedel av de,t hela, oeh ovriga
Hinder r,epresentera fyra femtedelar. Ma,n· kan darfor icke komma ifran,
att en an8lutning till pund·et medfor den storasvagheten, att vi fa kvar
en storre osakerhet for vartnaringsliv an om vi anknote till de,n fort
fara,nde internationella guldmyntfote:n.

Situationen har i nagon man andrats, undeT de senaste tva mana-derna,
darfor att nar vi gingo ifran guldmyntfotensag det ett tag ut Isom om
ganska IDanga lander skulle gora ,det. S,edan har det emellertid visat
sig, atminstone hittills, att inga an,dra lander an Flnland ha gatt ifran
guldmyntfoten pa ett se-nare stadium an vi. Det forefaller tvartom vara
en tendens hos flertalet lander att krampaktigt halla fast vid guldmynt-
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foten med alIa ·desg, tSvagheter, och deita maste h·a, betydelse for 088, i den
man vi vilja driva handel med dessa andra Hinder.

Harme,d viII jag ieke saga, att icke en anslutning till pundet skulle
ha en hel del fordelar, bI. a. - det later nastan paradoxalt - darfor att
anslutningen kan goras mera provisorisk. Man kan binda sig for en tid
vid pundet och sedan ga ifran pundet, nar man viII, darfor att det ieke
ar fraga om' nagon myntunion' med England utan end3Jst en anslutning
i praktiken. En atergang till guldmyntfoten ar daremot svarare att gora
provisorisk. Det verkar ocks'a mera som ett misslyckande,' om man gar
ifran guldmyntfoten, an om man gar ifran err viss paritet i forhallande
till pundet. Om England har mojlighet att ,sanera sitt ekonomiska liv
80m helhet, skulle det darfor ha en del fordelar att an,sluta sig till p·un
d.et, men i sa fall narmast 80m ·en forsta etapp for atergang till guld
myntfoten, darfor att ocksa England efter all sannolikhet kommer att
ga tillbaka till guldmyntfoten.

Om jag sedan overgar till det anidra alternativet, som imina ogon ar
den tamligen' givna slutstationen,' namligen atergang till guldmynt
foten, sa blir ·denavgorande fragan, vid vilken paritet detta skall ske. I
denna fraga intar jag en i nagon man annan stan,dp:unkt nu an jag
gjorde under den forega,ende pappel";smyntfotsperioden. Da horde jag

'till de allra varmasteanhangarna av ,den politik som till sist genom
fordes, namligen en atergang till den gamla parite,ten. Jag tycker emel
lertid, att saken' nu ligger till pa e:tt 'annat s-iitt. Framfor alIt skulle jag
vilja framhalla, att det ·da gallde en atergang fran en valdsam pri,ssteg
ring 80m hade utal"mat stor'a s'amhallsklasser och tillfort andra sam
hallsklasser kolos-sala vinster. Naturligtvis var det en grov utjamnin'g
att da ga tillbaka till den gamla pariteten, men det val" dock en ut
jamning.

Nu dal"emot ligger saken icke till pa det sattet. Nu ha vi haft en tva
arig prisfallsperiod, -80m har traffat viss,a samhallisklasset mycket' hart,
framfor alIt jordaga.re och jordbrukare, som i regel ha sin tillgangar
hogst intecknade oeh som de'8sutom ha fatt finna sig i ett ovanligt starkt
prilsfall pa sina' produkter. Ja.g formodar darfor, att 'man kan s.aga, at.t
de i denna s,tund aro hardare traffade an nagon ann·an del av narings
livet. Det forhaller sig for ovrigt pa samma satt i de .allra fIesta lander.
Om ma,n nu gar tillbaka till guldmyntfoten v1d den g.amla pariteten,
med rruvarande tnternation,ella guldpriser - ldet utgar jag ifran, ty det
blir annorlun.da, om man tanker ·sig andra guldpriser - komma dessa
stora samhallsklass.er ait traffas· annu en gang. Det skulle i sa fall bli
en borda for dem' som, alldeles fransett att man drar sig for att lagga
den pa <I.em, maste komma att medfora en del ofordelaktiga verkningar
for hela samhallet. Detta utgor ·det avgorande skalet till att man maste
stalla srig betanksam mot en ate:rgang till den gamla pariteten, fastan
jag skulle kunna anfora aven andra skaI. .

Om man 'dar;emot tanker sig en atergan,g till en sadan paritet som
motsvarar ,det prislage man onskar, sa kan jag for min del icke forsta
ann·at an att man da kommer att fa en storre stabilitet an vi for nar
varande ha, utan de ofordelaktiga verkningar i form av vissa klas
se~s ytterligare utarmning som foljer av den nya prisfallsperiod vilken

. ofelbart maste bli folj.den av 81narergang till den gamla pariteten.
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Alltsa forefaller det, som om den naturliga riktpunkten skulle besta i
atergang till gllldmyntfoten, men icke vid den gamla pariteten utan vid
en paritet som motsvarar det prisHige man ansel~ vara ons,kvart. Det
ligger da mycket nara till hands att i detta :samnlanhang ga in pa en
diskussion av vad detta prisHige skall vara. Jag sk.all em,ellertid icke
gora det i detalj uta,n noja mig med att, utan niirmare motivering, till
styrka ,a·en inhemska pTisnivans konstans over . lag, eventuellt med den
pris,stegring som ligger i att importvarornas pris stiga, utan att detta
far draga med sig en prisste'gring pa varorna inom landet. Harigenom .
skulle vi ocksa fa en a,utomatisk utjamning av export och import.

Pa denna punkt far jag kanske yanda mig- direkt till ,direktor Gabriels
son. Den kalkyl han begarde att man skulle stalla upp rorande propor
tionen mellan. vara fordringar och skulder pa utlandet under de nar
maste manaderna ar namligen sa till vida en smula overklig,att dessa
belopp helt bli beroend.e av 'vaxelkursernas- utveckling. Beroende pa
vaxelkursernas hojd kommer importe,n och exporten att fluktuera. Om
det inhemska prislaget star i disproportion till uppdrivna utHindska
vaxelkurser, .v'erkar det sam en importsparr och samtidigt 180m en export
premie. Onl man borjar kalkyle'ra med ledning av forhallandena und~r

ar som varit av en annan typ, far man foljaktligen alldele8! oriktiga
re8ultat. Det nlycket Istora importoverskottet under. innevarande a1'" hal"
sakerligen icke varit en verka,n av nagra fun,damentala fakta utan av
vax,elkursernas forskjutning i rakt motsatt riktning, d. v. IS~ for hogt
utlandsvarde pa kronor och for laga utlandska vaxelkurser i forhAI
lande till det .inhemska pris'systemet till att skapa jamvikt. Ett pri's
system sam sa att saga ligger. pa an,dra sild-an om de utlan·ds,ka vaxel
!curse-rna kommer darfor att forete motsatsen av den bild sam varit ut
miirkan'de for de forsta nio eller tio manaderna av 1931 har i Sverige.
En sadan pris'utveckling skulle alltsa komma att ha en del stora for
delar, m·en naturligtvis icke bara forde-Iar - ja,g skulle vilja. se den 1018
ning som hal'" bara fordelar i nuvarande lage.

Till sist viII jag stryka under va-d som sagts re·dan av flera, men som'
kanske sikulle kunna sagas annu mera eftertryckligt, nii:t;nligen att vi
maste halla fast vid att det sv.enska naringslivet t.rot.s alIt har genom
gatt en expansIon och en forbattring undelr efterkrigsaren sam hal'" myc
ket. fa motsvarigheter i andra lande,r, och att de tillfalliga svarigheter
som vart periningsystem for narvarande al" foremal for annu icke ha
rubbat dessa grundvalar. Vi ha darfor fullt sa Istor anledning till opti
mism som nagot· land i varlde;n i de-nna stund.

Jag kan icke heller var;a med, nar det sags att en av grundvalarna for
detta lage, namligen det forha11andet att vara exportvaror betalts. sa ut
markt bra i forhallan.de till vara importvaror, s-kulle ha andrat sig. Det
kan mycket val komma att andra sig i framtlden, men ls-a langt" forelig
gande uppgifter stracka sig hardet ,icke skett. Annu for oktober mariad
visa siffrorna, i den man de aro anvandbara, fullt lika hoga exportvar
den relat.ivt importvardena som medeltalet for ar 1930. Jag medger, att
skillnaden ar nagot mindre an under Ide foregaen'de manaderna av 1931,
men det ar vacke1"'t sa, ty redan 1930 betecknade en enastaende gynnsam
8'ituation i detta hanseende. Naturligtvis betyder det icke, att vara export
v,aror sta bra, ty alIa i;:>riser ha fallit, men alltjamt iir pris.fallet pa im-
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portvarorna oerhort myeket storre an pa vara exportvaror. Jag ·profe- .
terar icke om hur lange detta kommer utt vara, men annu ha vi inge,n
anledning till misstro mot vart naringslivs grundvalar. Vi ha sa ati
saga en speeifik penningsva1"ighet !som det ga11er att komma over, oeh
jag tror att ratta s-attet att komma over den hesltar i att vi inrikta oss
pa en atergang till guldmyntfoten vid en p·a.ritet som luots,varar det in
hemska prislagets stabil~tet.

Ordforanden i st.yrelsen for Lantmannens riksforbund, herr E.. Sjogren~
Da tide-n redan, ar langt framskriden, formodar jag, att auditoriet ieke
onskar hora alltfor mycket onl jordbrukets speciella s:ynpunkter pa den
foreliggande fragan, oeh jag skall darfor bli mycket kortfattad.

J a·g ber forst att fa hanvisa till den lan.gvariga kris, som jordbruket
har lidit av, och viII ytterligare understryka vad prof.essor Heckscher
nyss sadH, att jordbruket, framfor alIt kanske i Sverige, blivit hardare
drabbai av denna kris an nagol1! ann·an naringsgren an'nn hunnit bli.

Det forljanar papekas, 'att exporlelll av jordbruksprodukter fran Sve
rig·e ar av ganska stora dimen:sioner. Vara fornamsta exportartiklar 
jag sk.all bara namna ett par siffror som hastigast - a1"o ju smor med
ett yarde av ungefar 75 miljoner kronor om aret oeh flas,k med ett varde
av omkring 40 miljonier kronor. Denna export motsvarar resv. 30 % och
bortat 20 % av den totala produktionen i landet av,dessa bada artiklar.
Da huvuddelen' av e.xporte-n gar pa England, ar det givet, att den engelska
valutans stiillning for det svenska jordbruket har den allra stoJ"ista be
tydelse. Priserna inom landet ratta sig namligen i myeket stor ut.straek
ning efter prissattningen pa varldsmarknaden oeh framfor alIt pa den
engelska m,arknaden. Detta ar en av de vase-ntligaste orsakerna till att
jordbrukarna for sin del onlska en !savitt mojlig stabil an'Slutning av den
sv·enska kronan till pundet. .

Den forste inledaren sade, att pundets stabilitet maste s:tarkt ifrag-a
sattas. J ordbrukarna maste eme,llertid, sftsom fragan nu ligger, se saken
pa en relativt kort sikt. For dem ar den svenska kron'ans stallning gent
eroot pundet betydligt viktigare an stallnin.ge:n gentemot guldei. Det ar
mojligt, att s.ett pa langre sikt de talare ha ratt, som fra,mhalla onsk
vardheten av att man atmin,stone inom en rimlig framtid komme·r till
baka till guldpariteten', men for 11arvaran·de maste detta ur jordbrukar
nas synpunkt betraktas sasom nagot myeket olyckligt. Jag viII i de-tta
sammanh·ang ocksa erinra om vad dr. Dalen yttrade om guldvardets
fluktuationer. Det synes som borde man fordenskull s.narast a,rbeta for
att fa till stand en' kG-nfe-rens mellanl de lander, som rakna sig till pappers
myntfotlan,dHrna.

Jag har i det foregaen1de narmast tankt pa exporten, men jordbruke.t
har ju ocksa att riiknia med import av fornodenheter for dess behove
Emellertid tror jag man kan saga; att den:s-amma kan hogst avsevart
begransas. Att helt avsta fran importen ar naturligtvis mycket svart,
vilket vi hade stark kanning av under krigsaren. En avsevard begrans
ning av den import, som for narvarande sker for det svenska lantbrukets
rakning, kan dock relativt latt genomforas.

Man har under de-nna depre.ssion talat sa myeket om, att man i vasent-



RIKTLINJER FOR SVENSK PENNINGPOLITIK 167

lig grad har att gora nled en fortroendekris. Jag formodar, a.tt ·det stora
flertalet manniskor hyser storre fortroende till engelsmannens kloka
forutseende och beprovade formaga att leda pennin.gpolitiken an till
de »nyrika» Hinder, som nu ruva pa guldet.

Prof.essor S" Brisman: Enligt min uppfattning kan man knappast for
narvarande diskutera fragan om hu.r vi skola overga till guldmyntfoten
eller ·nar det skall ske el1er vid vilken kur,s det skall ske, darfor .att detta
ar ju saker, som ligga ful1standigt i det ovilssa. Vi ha ing-en aning 0111

nar det ov·er huvud taget kan bli mojligt. J.ag kan darfor for min del
icke se annat an att den f.raga, som for narv.arande ar ,aktuell, al" fol
jande: Om mojlighetel"att paverka var valuta i hogre grael komma att
yppa sig an vad nu ar fallet, bora vi da sok,a hoja ·de utlandska valuta
kurserna e11er bora vi sanka dem el1er bora vi asyft-a nagon sorts grad
av :stabilitet~

En del talare ha gatt paden linjen', att .sa sn.art vi fa nagot inflytande
over valutakurserna, sa skola vi - jag kan atminstone icke tolka deras
stallning .annorlun,da - med handel' och fotter arbeta pa att pressa ned
kurserna. Jag raknar dit forst och framst inledare.n, direktor Gabriels
son, vidare generaldi.rektor Orne och aven bankdirektor W;allenberg,
av-e.n om han var nagot min·dre hestamd pa den punkten an de bftda
for!stnamn,d,a.· Jag amnar icke har rekommendera nago·n viss politik, men
jag viII i sto:r.sta korthet dock belysa vad ,det kommer att bety,da, om jag
gor det tankeexperimentet, att kuns·ema komma att lstanna u.ngefar d.a~'1

de nu .sta, och vad det skulle betyda att aterga till den gamla pariteten·.
Jag viII harvidla,g utga fran det faktum, att for narvarande alltinig

ar i olag. Sa var emelle.rtid f.allet aven i-nnan vi Himnade guldmyntfoten.
V·ad som mest overraskade mig i g'eneraldirektor Grnes anforande var,
att han tyckte.s forme.na, .att fore valutakrisen' iopte vagn.en pa alIa fyra
hjulen ·och alIt gick bra i }itS, men ·att man sedan forsokt taga sonder
deuna fortraffliga v·agn. Forhallandet v,ar tvartom ·det, att v.agnen redan
forut holl pa .att bli obrukbar, och att vad som gjort,s gen'om kronans
depreciering icke ar 'ann·at an 'en nodtorftig och provisorisk reparation
av denna vagn. D·et ,svenlska folkhushallet var namligen, som jag tror
alIa ·erkanna, ur balans pa tvenne punkter.

Forst och f.ramst voro vara produktionsko:stnader for hoga jamfol't
m·ad utlandets, vilken skillnad vaxte man k'an ,saga na,sta,rr manad for
manad. Sasom prof'essor Heekscher bely,st, skulle detta forhallanlde i alIa
f.all i langden ha gjort guldmyntfotens bibehallande fullstandigt omoj
ligt, om man icke vidtog lonesankningar av sa drastisk art, att iag icke
tror nagon med -social ansv.arskansla skulle h·a velat taga pa sig att
pak,alla dem. En ·del naringsgre.n,ar h'a det ju battre, men ·det finns bran
seher~ dar laget faktiskt ar !sadant, att man knapp.ast kan saga, hur saken
skulle h·a kunnat klare.ras. Jag sk.all,senare aterkomma till den saken.

Dei andra huvu·dfelet var, .att vart land led av bristand.e balans mellan
produktp.riser och produktionskostnader, alldeles oberoende av ,stall
ningen i ovrigt i varlden. Det var vad professo.r Cassel kallat den sned~

vridn,a prisbildningen, d. v. s. att hyror, taxor och andra pr~s pa den
inre halvmo.nopolistiska eller monopolistisk.a arbetsmarknaden stodo pa
en helt annan oeh hogre niva an priserna i de under lintern!ationell kon-
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kurrens ·arbet.ande industrier,na, vilket blev till nackdel framst for de
arbetare, ,som voro !sysselsatta inom dess,a Ig.enare industrier.

J'ag skall hareft.er i ko.rthet overga till ,att redogora for vad ,ett f!ast
hallande vid lat mig :saga den nuvarande dollarkursen pa over 5 k.ronor
eller pundkursen vid omkring kronor 18: 70 !skulle betyda.

Man forbis,er oftanog ;i resonema,ug om v,alutaku.rserna, att Sverige
icke ar d,et 'en,d,a land, Isom fatt en deprecierad valuta. Situationen iskulle
namligen stalla sig helt annorlunda, om sa hade varit fallet. I sa fall
skulle namlige.n saval import- ,somexportpriserna ha ,stigit direkt pro
portionellt mot valutans vardefall g,ent emot guldet,d. v. s. med u,ngefar
en tredjed,el.

Nu komm.a vi emellertid sannolikt icke under over,skAdlig tid - vi fa
v~l anda tala om t.idrymder, som over huvud taget nu ha intresse for oss

, - at.t fa en dylik prisstegring, darforatt vi ha uu faktiskt ett h'elt
forbund av Hin,der med fria valutor, som :ingalu'nda ar ,sa obetydligt, ,sonl
profesisor Heckscher a'ntydde. Man k,a'l1 rakna till elva lander, som for
narvarande hora till detta forbund, och skulle man rakna med en del av
de engelska kronkolo.nierna, skulle man fa anda flera. Av Val' export
under ar 1930 gick over 40 % till lander, 'Som UU ha fatt ·dep.recierad
valuta. Lander, som redan forut hade pappersmyntfot, sasom de syd
amerikanska statern,a, aro harvid ick·e medraknade. J,ag hal' harv.id blott
medtagit la:nder, vilkas vlalutor ,sjunkit ung,efar i proportion till var
egen oeh .dar vara exportvaror ieke direkt komma att fa nagonl pris
stegring, Iika litet som des,sa lande.rs exportv.aror omedelbart fa nagon
pris,stegring, ,n"ar de .importeras hit. D·etta forhallande gor, att vi ieke pa
myck€t.lang tid kun,n.a tanka oss, ,att vara priseI' ·skol,a stiga i samma
proportiO.Dl som dollarkursen. .A.ven om dollarn tskulle !siB. dar den nu staT
kunna vi knapp:ast ra,kn:a med att fa mer a.n nagonting, omkring 15 %
prisstegring som ge.noms,nitt pa vara expo:rtvaror. De n,uvarande valuta
kurserna paverk!a namligen vara ,naringar ytterligt olika, och ett par av
de viktigaste komma ie~e att ,kuIlJn'a lnhosta nagon fortjanlst aIls pa kro
nans depreciering. Den n'aring, som far det .svaraststaIlt, bli.r jordbruket,
oeh detar oj sjalva verket den naringen, isom framfor andra bor dis
kut.eras.

Forhallaildet ar ju d,et, :att vart.jordbruks ekonomi beror pa smor- oeh
fHiskpri&~'rna. Brod,saden iiI" ,avkopplad genom spannmaI.sregleringen:,
oeh den utgor for ovrigt bara en biprodukt till det h·ela. Eftersom flask
och Ismo.r nastan enbart ga till England - Tyskland koper ju nn sa gott
som ingenting - kan jag icke se, hur jordbruket Isk,all kunna fa nagon
prlsstegring,pa gina produkter, darfo,r 'att dollarn ochandra gu1dvlalutor
ha stigit. D,et,samma galler delvis oeksa de !stora jarn,-, tra- och massa
industriern,a, som iu ha en myeket storkund i England och i' valuta
svaga Hinder over. huvud t!ag:et. V-i kunna jn tank,a pa en sadan industri
som sagverksindustrien. Enligt senast tiIIg~angligauppgifter tyekas des·s
produkter ligga :snarast un.der forkrig,snivan i pri'S, under det att pro
dukt.ionskostnaderna aro fordubblade.

Sklillevi nti aterfor:a kronan till' pari, sa skulle detta betyd,a, att jord
bruket skulle fa saIjla ,sitt smor till ett pund, som lag mellan 130eh 14
kronor, ,oc4 hur ,sknlle det da ,se nt~ Oeh hur stora lon'es~rikriingar'skulle
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erfordras inom sagverk,sindustrien for 'att den skulle bara sig vid en
pundkur,s :av 13 eller 14 kronor, nar den redan vid 18 kronors pundkurs
arbetar med .sa Istora svarighet,er, ,att det .ena sagverket efter detandra
maste .sla igen~, Harom dagen stod det i tidnin!garn.a, att icke mindre an
sex .sagverk i Norrland pa en gang hade slagit igen, ieke darfor att de
saknade avsattn,ing for ,sina produkter utan darfo.r ,att rorelsen var allt
for forlustbringande. Man maste ju anda taga hansyrr :till hur man,ni-

, skorn,a ha det. Detta galler ieke blott om Isagverken utan, i vis's man aven
am massa- oeh jarnindustrierna. Aven me.d bibehallande av en: dollar
kurs pa 5 kronor kan man kl).'appast veta, am ieke de nuvarande lonerna
skulle bli liktydiga med driftsinskrankningar. Jag beta-nar, ,att jag icke
viII yttra mig om lon,efragorn1a. Den intressanta fragan ar' enligt min
mening bara, om bibehallna loner komma att medfora minsk.ad syssel
sattning ,eller ick.e, oeh jag vaga;r ieke :sv,~ra fornagon av des,sa indll
strier, att vi ieke skuIle fa ratt myeket minskad syss,elsattn.ing. Jag ar
icke saker pa det, men det hanger oeh balanserar, .Isa :att man knapp:ast
vagar taga pa sitt aIlJsvar att forsak~a, ,att nago.n Isadan· foljd av ett
bibehAllande av denuvarande lonerna ieke skulle komma till stand.:'

Jag viII framhall!a, att vad !som gor, .att det n:uvarande Higet over hrivud
taget kan fa vissa foljder, som aro agnade att miIdr,a lagkonjunkturen,
ge oss ettandrum oeh minska arbetslosheten, ar, att vi ha all ,anlednip.·g
att tro, 'att de Isvarigheter, som vi forut ha kamp,at med, harigenom .skulle
kunna nagot ove-rvinnas. Professor Myrdal talade om att l€vnadskost
nadern'a ieke behovde Istiga namnvart under myeket lan,g tid. De !skulle
ha behovt stiga, om vi forut hade haft jamvikt, men da vi utgingo fran
den rubhade jamvikten :BaSOm or,sak till krisen, finns det ingen anledning
att tro, .att levnadskostnBJdern!a :skulie ,stiga i proportion med prodnkt
prisern,a. Detta ar riktigt, oeh man kan tillagga, att de aldrig behovasti
ga lika myek,et, eftersom ,de forut voro for hoga gent emot produktprisen.
Vidare kunn'a de hoga valutakurserna i nagon man avhjalpa den .bristan
de jamvikt, som orsakats av att for den under internat.ionell konkurrens
arbetande industrin produktion,skostnaderna blivit for hoga. gent emot
produktprisen. Vi kunna nu hoppa,s, att Ionefragan inom dessa inldustrier
,kommer att ligga vida gynnsammare till an vad den skulle gora, om nag'on
depreciering icke agt rum. ,I det sistnamn,da fallet ,skulle balansen i var
utrikeshandel ieke ha kunn·at aterstallas ,annat an genom nedsattning ,aY

produktionskostnadsnivan, d. v. s. medan,dra' ord genom en ,aIlman lon~

sankning inom al1a ,de industrier, Isom arheta i utlandsk konkurre-ns.
Det ar ,gamma svarighet och 18'amma ytterst motbjudan,de Isoeiala alt,er
nativ man Istar iufor, nar man ,sager, atl vi skola arb-eta pa att.med fall
makt fa ned kron,an' till pari igen sa .gn'art .som mojligt. '

I jordbruket syns ,detta ieke sa mycket, ty dar medfor prisfallet 'Ruto
matiskt lonesankningar for alIa -smabrukare oeh s.adana jo.rdbrukare,
sam .anvanda re.lativt litet frammande .arbetskraft. Om det lage till pa
samma satt inom industrien:, :skulle lonefragorna vara myeket latt1o,sta.
Om ,d.et hade gatt sa, som syndikalistern'a ons·ka, attarbetarna sjalva
skulle aga .f.abrikern,a, Isa tskulle ex'empelvis Jsagver~sarbetarna redan h'a
fatt ofantligt myeket lagre loner an de ha nu. Lonerna skulle Ida auto
matiskt folja med priserna. D~t nuvarande sattet for'lonesattningen ar
enligt min mening kanske det 'allv,arligas-te f,elet 1 varnuvaran:de sa~-
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hallsordning ochdet fel, som gor, ·att jag mycket ofta reflektera,r over
om icke den socialisttska samhallsordningen yore battre, forutsatt nam
ligen latt staten toge rubb och s;tubb, ty annaTIS blir det bara sa, att de i
statens tjan,st anstallda goda sig pa de andras bekostnad. Nu gar lone
sattningen istallet sa till, att av,en omen loneneclsattning ar .ekonomirskt
berattigad och skulle ha skett, om .arbetarna sjalva hade varit fore
tagare, tSa maste en sa-dan nedsattning ga genom arbetsgivarn.a, som
skola betitla,s lon'enedpressare, och under ,social aninlo.sitet, vilket icke
skulle behova forefinnas i en sCicialistisk samhallsordning.

Till slut skulle jag vilja !anfora ·en sak icke mot professor Heckschers
inHigg utan en,dast for !att komplettera detsamma. J.ag hal" redan namnt,
att over 40 % av Val" .exportgar till valutasvaga lander, allt.sa till lan
der, vilkas valutor i start sett lig~ga pa samma niva som pundet. Man
kan emellertid lcke mata pundets betydelse bara med exportsiffrorna,
darfor att pun·dets stallninig paverkar prissattningen for hela Val" jord
bruksnaring, och den ar i alIa fall Val" 'viktigaste nariu'g oeh fir alltjamt
storre an industrien, om man rakna.r med [iven jordbrukets binaringar.

Jag tro.r alltsa, att det foreligger overtygande skal, vlarfor man nagor
lun'da bor halla sig till pundpariteten. Vi skulle annars komma att stalla
vara stora naringar i en .alltfor otrevlig situation. J.ag medger, ·att pun
det kan ga pa ·ett ,satt, sam kan gora det olyekligt for oss att folja det,
men da ar det icke varre an att vi da maste forsoka, i den man vi ha
makt dartill, att valja ett ann1at alternative Nagot'bestamt val.kan under
narvarande forhallan,den ieke goras, utan man far forsoka taga sig fraln
pa den linjen 'att forso)ra fa sa sma rubbningar som mojligt och forsoka
halla ·det hela i gang sa myeket sqm mojligt. Detta program a,r ·emeller
tid icke forenligt med prog,rammet att driva Val" valuta upp till pari sa.
snart som mojligt.

Professor G.. Myrdal: J3Jg har endast begart or;det for en mycket kort
replik. Jag kan som professor Heekscher saga, att jag instammer med
storre delen av vad de fIesta talarna ha sagt, ty det ligger ju sunt fo1"
stan:d i det mesta av vad som har yttrats. Fr:anlfor alIt hal" det enleller
tid visat sig, att de tre natinnalekononler av facket, som ha yttrat sig,
professorerna Heckseher oeh Brisman oeh jag, ha varit i stort seit en·se.
Det har ond3Jst varit Himplighetsfragor ellerdeitalj·er, som ha skilt ass at.
Viha dock all'a uttalat ass mot en atergang till den gamla guldpariteten.
Jag hal" tyckt mig nlarka, att de, s·om gatt pa den andra linjen och velat
fora tillbaka kron,an till den gamla pariteten, ieke' riktig1 gatt in pa
svarigheterna vid den av dem foreslagna politiken. Naturligtvis- finns
det ingen, som bestrider, att om man utarn svara risker for naringslivet
kunde ga tillbaka till den gamla pariteten, sa borde man gora det. De ha
emellertid icke all,s gatt in pa fragan, hur en lsadan atergang skulle go
ras, om den foruts.atter en stark nedpressning av produktionskostnaderna
i industrien. De ha icke aIls gatt in pa fragan, hur man n:u un·der vin
tern oeh varen skulle kunna g·enomfora en sadan politik, oeh vilka riske.r.
oeh konsekven!ser detta skulle fa for naringslivet, och under han·synsta
gande till vilka lon-er sam ve,rklig·en ga att bringa ned oeh vilka kapital
kostnader Born ga att forandra. De 'ha ieke heller berort sjalva intresse
laget. Man hal" ju hal" tva intressen att tag~a hansyn till: Obligations- oeh
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inieckningsinnehavare oeh over huvud taget alla de, sonl ha kapital
sakert plaeerat i botten pa ege,udom, komma att vinn'a pa en dylik defla,
tion, under det ,att de andra, d. v. 18. foretagarna oeh arbetarna, forlora.

Ma,rkvaT,digt nog tyekas de, ,som vilja ga tillbaka till guldpariteten,
d. v. s. i forsta hand generaldirektor Orne oeh bankdirektor Wallenberg,
ha s.ett t. o. m. mera pessimistiskt pa den allmanna sttuationen an' vi
andra. Atminstone bank,direktor Wallenberg ,s:ade; att han, for sin del
icke trodde pa den optimi,sm, som jag hade visat, nar jag menade, att
den narvarande, stegringen i kronans internation'ella yarde var Isa pass
stadigvarande, att lllan darpa kunde bygga de slutsatser, ,som ja,g byg,g
de. Han trodde, att det fanns mojligheter till allnu hogre utlandska vaxel
kurser Hingre. fram, oeh han trodde ieke pa mojlighete'l1 'att lana pengar
utomlands forra,n' mojligen nagon gang eft-er ·de,n 1 j'a,n1uari. Oeh gene:ral
direktor Omes beskrivnin,g av Ide internationella forbindeIs'ernas till
strypning val" ju svart. Det ar mojligt att ·de ha ratt. Naval, me'n' i 'sa
fall maste man ocksa satta sig in i vad hogro vaxelkurser i langden. be
tyda for prisrelationerna i naringslivet. Vissa priser komma att stft
hogt oeh andra lagt, oeh naringslivet komme:r icke att vara oberort av
detta.Och· da.rfor har m,an att. tala ,om pa vilka va,g;ar oeh med vilka
kontsekvenser lllau ,Till f~ nled vaxe,lkurse.rna an,da. till guldparitet.

tJag begarde enlellertid narmast ordet for att ratta. ett litet missfor
stand.· Det forefoll mig, nar jag horde ge:neraldirektor OrnH tala, -Bom om
han tala/de fran' ett hemmagjort koneept, som k:anske: i~ke var materiellt
men ,som forelag i vi-ssa' tankevanor. Han hade ty,dligen forutsatt, att
jag har skulle komlll;a att foreslit synnerligen kra.ftiga ingrepp i 'sam
hallsordningen, men i sjalva verkei foreslog j,aig tvartom: ingenting aIls.
Jag tror for ogonblieket, att vi,kunna klara oSS' utan tullar oeh import
reglering. Ov,er huvud taget foreslog jag ingenting utover det s:jalvklara
att riksbanken borde skaff/a ,gIg en' valutarelserv. Jag foreslog t. ex. for
min del iek·e, som generaldirektor Orne dock gjorde, att vi skulle skarpa
krisen genonl ett hart tryek pa narin'gslivet i syfte att mojliggora ~;n

atergang inom den' narmasie tiden till den gamla guldpariteten. Det.
skulle jag kalla ett in1grepp, sam skull,e utarma sven,ska folket oeh som
skulle nodval1diggor,a den socialpolitik, ·80m generaldirektor Orne ieke
ville vara med om. Jag kan tala om for honom, att jag sannolikt ar rad
dare an han for »soeialpolitik», och det ar sannolikt darfor, som jag ar
mera. intre~S'erad an han for verklig, narin;gs.politik~ Det ar mycket for
att undvik'a deinna socialpolitik, inklusive arbetslo·shetsun,deTsto,d, som
da maste komma till Istand, som jag ieke kunnat folja det deflationis
tiska programmet onl en atergang 'till guldparite!ten - forutgatt natur
ligtvis att ieke guldvardet plotsligt skulle .g.junka.

Tlden medger tyvarr ieke en narmare kar:akteristtk ·av generaldirektor
Grne,sa.:nfora,n,de. Jag vill bara papek'a att det enda han fann: att hanga
upp sitt anforande pa var ett missforstand: vad han kallade' for mitt
forslag om ,ett utrikeshandel:smonopol. Nu lag saken i verklighet,en Isa till,
att jag forst ialade om att vi sannolikt icke he,hovde .tillgripa nagot a,v
alIt detta, mem jag sade, att om ·det ar SIR, att regerin'gen oeh riksbank.en,
som overskada situation,en battre an en enskild medborgare·, skulle finna,
ait det t. 'ex. av de skal, som bankdirektor Wallenberg nyss anforde, skulle
bli nodvandig~t att vidtaga import- oeh exportreglerande atgarder, sa
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mast.e man, om man viII ha atgardern'a effektiva, gora sa starka ingrepp,
att det de f:acto bleve ett utrikeshandelsmonopol. Det vi,sar varje stu
dium av forhallandena i visls:a centraleuropeiska lander. 1\ian maste fa
tag i exportvalutorna, ,sa att de icke undanhallas, och man maste hindra
importor,erna att kopa upp v,alutor, innan de behov'a dem. Man maste
r,eglera importen av olika varor och ave-n soka paverka exporten~ Man
ma·ste se till ,att ma:n far in de varor, :sam landet behover, och i de mang
der som aro nodvan'diga for var produktion och konsumti,on, och man
maste ,soka halla ute de varor, som man kan undvara. Detta ar i sjalva
verket ett utrikeshandelsmonopol, och det ar mycket sannolikt, att man
-.for ,detta an·damal kan behova en ambetsstab av 1.000 pers:on·er, i synner
het ,om man inte organiserar ,det hela viiI. Det har man sannolikt i Tysk
lan!d for narvarande. Jag sade nu, .att om man verkligen tror, att situa
tionen ar sa allvarlig, bor man overvaga mojligheterna att ock,sa for
mellt infora 'ett utrikeshandels.monopol, ty jag tror, att det ar battre i
sa fall att redan fran borjan overvaga medlen' att administrativt enk
lare och aven 'effektiv.a.re centralt ordna denna isak i stallet for att skapa
ett komplex av delvi,s mot v,arandra stridande bestammelser och regle
ringar litet har och var, i tullv·erket, i riksbanken, i 'affarsbankern:a
o. s. v. Emel1ertid ;ansag jag icke den.na fraga aktuell.

Direktor A, Gabrielsson: Det ar endast 'ett litet forty·dligYande, ,80m jag
viII gora till ,dagen'S proto~oll, och det galleir min stallning till riksban
kens guldka,ssa. Vad jag sade i deita .8'ammanhang var,att· forst skola
vi taga upp ett lan, sam ar tillrackligt stort for att be-tala vara kort
fri'stiga .skulder 'och ,d'essutom ge oss en betryggande v-alutares,erv. Till
stod for' denna politik, fortsatte jag, borde ocksa riksbank:en's gul,dkas,sa
frigoras fran de nuva.rande bestiimmelserna. Jag avsag darmed att
framhalla, att det ar nodvR.ndigt, att nar -en atgard nasta gang foretages,
bor den bli sa 'omfattand'e ·och fa Bn ,sadan' k'araktar, att allmanheten be
griper, att det denna gang ar allvar.

Gen:eraldirektor A, Orne: Jag far utt-ala min gladje over att jag icke
. hehovde ga ifran denna disku,ssion med ,den mis:suppfattnin·g ,av profes
sor Myrdals anforande, 180m j:a.g rakade gora mig Iskyldig till. Jag tror
einellertid, att det fortydligande ·av han'S' as,ikt, vartill jag gaY hanom
anledning, var till stort gagn for atskilliga 'av ahorarn'a utanfor den-na
10kal.
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