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NATIONi\LEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 3 lehman 1933

Ordforande: Bankdirektor G. LAGERCRANTZ

Aftonens diskussionsamn.e

Statsbudgeten
inleddes med nedanstaende foredrag av statsradet E_ Wigforss:
Det ar inte latt att veta., hur man sikall in'leda en· diskussion om bu:dget:en pit ,dett.a Istadiu'm, ty alIa fa.kta aro j·u i stort sett kanda, och
si:irs,kilt i denna for.s:amling skulle jag tro ha Ide allra fIesta s;a noga
foljt med dd.;s,kl1Srsionen, a.tt det ieke ens a,r liitt att anfora l1agra nya
synpunkter. D'et ar ieke heTler myeken mening i att i detalj. gil igenom,
Ilur d-en nu fraJIDlagida bu,dgeten ser ut, utan jag ha.de- tan.kt mig, att
!det kanslre trot.s ,alIt S'kulile kun,na VH,ra nagon mening i att forsoka.
framilava Ide punkter, omkring vilka di8kus'sionen llal" stiltt oell alltjamt star hetast, oeh dar man icke annu kan se nltgra tecken till att
ens en rel'ativ enig'h,et skall vil1n·aS. Det iii" emellerti,d Ira.nske riktigt,
att jag samti;digt ploekar in 'det va,sentIiga av ,de siffror, sam bilda
stomme:n i den nn fra.mlag'da bu,dgeten. Jag skall emel:lertid bOl"ja
med sji:iJlva ut.gang,spunkten fOT ,disI{u:s'Sionen.
Man skul1e kunna saga, ,att un,der die forflutna are'n har d·et under
vaxlan,de regeringar ifran regeringshall foretratts prakt.iskt. t.a!get
samma p'olit,ik atminstone i prineip, oeh ,den politiken ha.r varit den,
att det for lanldets ekonomiska liv ar U11der .alla for-hAllan/den i hog
gra1d ons,kvart, att statens utgifter hallaB sa luga som mojligt. Jag
sager att detta h.ar varit en atminstone i princip framfoTid standp·unkt, ty att ,den icke har blivit helt eller, jag 11011 pa att saga,
icI{e blivit sa :sardeles m"yelret foljd i p'raktiken hOT ju till e-gen,domliglleter.na i vart manskliga live Jag skal1 belysa :detta med
nagra exempel. Det 'sutt un,der arel1 1924/25 oeh 1925/26 en regerin.g h·ar i lan.det, .sam icke utan vidare underskrev prineipen, att
man allt.i,d b,or halla nere st.a.tens utgifter sa myeket so,m mojligt, utan
1 -
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sna-rast hade dell upp'fattningen, att det finILS en hel doel statsutgif,ter, 80m aro av sa,dan natur, att de bora ga fore atsl~illiga ,av de
utgifter, 800m enskilda anvanda sina medel till, och att man alItsA
icke under alIa fo·rhAllanden kall anse d·et v·ara klokt att minsika. pit
stat-ens llt.gifter for att darig·enom lAta enskilda behAlla sa mycket
mera pe~g"ar .att anvanida for sina egn'a behove Det.t.a ansags red·an da
vara en g'a;nska ri's'kabel stAndpunkt, och ar 192'6 fordes ratt sa ivriga
debatter just pa den punkten mellall fo'retradarna for Ide olika uppfattningaTna" Dell regeringen avgick pa varen 1926 OCll ersattes med
en :mycket mera tSp'ars.amhetsivrande regering, men d,et hin,drade illte,
jag s'kulle vilj'a s'aga, den overmaktiga kraften h,os den starkt uppAtgaende konJunkturen att taga sig uttryck ave:n i statsbudgeten. De
verkliga ut,giftern.a sooana de visat sig vid bu,dgetrooovisningell och
icke sada,na de sth i rik,sstaten, ty det kan ju ofta v,ara stor 8killnad,
uppgingo for budgetaTet 1926/~7 till 634 miljoner kronor. Foljande
regering, Born h·ade tillfalle att la·gga fram tva budgeter, kom fra-m till
en slutsiffra for den forsta av 642 miljoner och for den :andra ,aY 659
miljoner. D1enn,a regering eftertraddes av en an,un spars.ammare regering, oeh de bilda budgeter, som da,rpa folj'de, upp!gingo till 689miljoner res,pektive 719 miljoner. Den regering, som s,enast satt Ocll 80m
p'a grun,d av krisen, far jag kanske saga, hade all anle1dning att framh;ava g,pa'rs.amhetens nodvandighet, tvingooes audA att lagga fram tvA
riksstater, som uppvisade en slutsiffra pa 761 respektive 772 miljoner
i verkliga utgifter. Den sista siffran an'ger den berakn3Jde utgiftssumman, efterlsom nag,on bu,dgetredovisning a.nnu ic·ke kunnat gOras-.
Det torde emellertid komma att gA s.a, att dessa 772 miljoner i verklig,heten komma att okas till over 800 miljoner.
Det ar ,alltsA i detta lage, dA man i pr.a:ktiken ,har utvi,dgat statens
utgifter ar frAn ar, ;ehuru man i princip har forklarat, att S'parsamhet
och inskran.kning a4V state:ns utgifter ar den e.n,da raddningen, det aT
i detta lage, S'om den nu sittan1de regerin,gen tilltradd-e och SOlm det
budgetarbete har utforts, som liu itr ,avslutat oeh framla~gt for riksdag,en. Jag h,ar reda:n sagt, att :den regering, BJom satt 1925/26 och 80m
representerade praktiskt taget S'amma uppfattning 80m den nn sittande, icke ans-ag, att man un,der alIa forhAlianden gagnaJde laudet
och lan'dets naringsliv genom att sA mycket -Bom mojligt s:kara ned
statsutgiftern:a. Det ar klairt, att nar denna uppfattning har tagit sig
uttryck i praktiken i den.b'udget, som nru ar framlagd, sa IDaSte de1tta
. foraIlJleda mycket 11aftiga :diskussioner och det ar ju just v.ad vi ha
upplevat under de .sista veckorna.·
Den utgangspunl{t, soon un'der detta bu!dgetarbete har varit den
avgorande, har icke blott varit den, 80m jag tidigare namnde, att man
80m
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ifran den sida, som jag sjaJv representerar, betraktar vissa a,v statens
ut.gifter s!asom i oell for sig sa nyttiga, att de bo'ra ga fore mycket ,av
vad enskilda anvanda sina peng:ar till, utan den kri1s, 80m vi nu leva
i, den 8Vara ekonomiska depression, 80m satter sin pragel ieke blott
pa vart land utan pa hela var}den, llar iiven tvingat fram ovel'vaganden av ann.at slag. Den har tvingat fram fragan, om det o'vel' lluvud
taget ar .riktigt, att s'amtidigt med att alla enskilda foretagare mer
eller mindre inskranka sina kop av vaTor och ens:kild'a inskranka. sina
kop, skall det allmann,a pa samma satt inskranka sin.a inkop oeh begransa sin eftel'fl'ag·an. pa varor.
Detta ar i grund och botten iden forsta stora tvistefraga" omkrillg
vilken dis,kus;sionen 1'01' sig ochs-om jag hal' endast velat erinra om.
Jag formodar, att den kommer attmycket livligt diskuteras i det
folj.ande. Jag 11'ar "ieke tid helt enkelt att hal' p.armare framfora de
olika skal, som kunna anforas f.or den· ena eller an,dra standp'unkten,
-utan kan end;asit konstatera,att det finus en uppfattning, som haT
tagit gig uttryck i den nu framlagida budgeten, att under ell ,d,epressionsperiod bor det allmanna icke folj!a de enskilda fo·retagens exempel genom .att inskranka sina kop ·av varor utan h,or i stallet ut.vid'ga
dem. Jag viII genast framhalla, att ,detta dock icke bOlr ske pa Idet sattet; att man at det allmanna skulle skaffa ting, som det un!der ,andra
forhallanden icke skulle ha skaff1at sig. .A.yen 'det k.~.n ju tankas vara
en yttel'sta konsekvens av ifragavarande upp-fattning, me.n tills, vi,dare
iiI' det tillrackligt att saga, att av sadana ting, 80m man under vanlig1a forhAllanden sklllle 'ause inga i samhallets, bade staten,s oeh kommunerna,s, vanliga verksamhet att sikaffa "sig, bar mall under en
depressionspe-riod ic.ke minska inkopen utan i stallet oka ut Idem. Om
man ar overtygad om att ting, som kanske icke no;dvandigtvis beho,va
sk'affas i ar, dock moo glanska stor visshet mas'te skaffaS o,m ett eller
annat ar eller kanske till och med om tre, fyra eller fem ar, sa innefattar den nuav mig framlagda stAndpunkten, att det aven kan vara
klQkt att paskynda inkopen, om jiag nn far anvanda rdet uttrycket,
niir det galler inkop av byggnader, va·gar, elektrifiering av jarnvag.ar
o. s. v., att alltsa gora dem nagot snabb'are eller kanske rent av myekat tidigare an man annal'S skulle h'a gjort. Det ar den forsta 'grundHigg,ande forutsattningen for det nu framiagda budgetforslaget, ,att
man pa detta satt under depressionen 001' utvidga det alimann;as verksamhet i s,tallet for att folja de enskildas exempel och inskranka de'n.
Jag far kans.ke i storsta korthet erinra om vilkell allman ekonomisk
forutS'attning som ligger bakom, nar man sager, att ma~ under kris
eller depression i stallet for att utvidga ,rerksamheten bor spar,a. J a:g
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tror, latt man skulle kunIla deia upp detta kravpa sparande pit tre
g'all'S'ka s,kil!da upp'fattningar.
Dell forsta ar ·a.tt man sa.ger, att man skall over huvud taget inskranka pa sin,a inkop av va,d vi lralla for konsnmtionsva.ror. Om man
emellerti,d ick·e ansel', att den enskil,de gor sars.kilt stor nytta. for det
eklollomiJs'ka livet, ,om han un!der en idepressionstid in'skranker sina inkop av kOllsu·mtionsartiklar, sa innebar 'det naturligtvis ieke, att man
'talar for att folk sk'all leva over sina inkomster, ty Oin talet om att
m,an bor inskran'ka .sina utgifter 8 kall h'a nalgon fornuftig. mening, sa
maste Idet rilrta sig till manniskor, :SO·ill is'kulle kunna valja mellan att
kopa mer eller mindre. Det ar j,u icke mycken mening iatt saga till
en enski1d person, .att han maste spara, n.ar man vet, latt vederboranide
andA spar,ar, tdarfor att han ieke ka.n ge ut mera an sina inkomst,er.
Om det 'aIltsa slrall var.a nagOll fo'rnuftig mening i talet omatt Iden
enskilde skall begransa sina ink'op un,der en depressioniSperiod, ffiaste
det tYldligen vara, att han skall begransa inkopen u'nder idet, som svarar mot hans inkomster. Jag viII papeka, att har sta meningarna icke
sa ,skarpt emot varan1dra, 80m nar idet galler stat-ens utgifter. J,ag vet
av erfarenhet, att ,det finus manga, Born anse, att den strangaste begran,sning .a.v ,det allmannas utgifter under en depression ar nO'dvandig, men 80m daremot icke anse :det v·ara riktigt., att ens.kiTdla pa
sam'rna satt rninsk'a sina inkop. Den som salunda gar pa ,den linjen,
att den ens-ki1de ieke bor unider krisen minska sina inkop, darfor att
daTigenom gagn.ar han ieke naringslivet, utan anser det va,ra battre
att han fortsatter som forut, k.an mycket val hys.a uppfattnil1gen, ,att
det allmanrra icke bor b·ehalla samma stanldard 80m forut, Id. v. s. iclre
bor ,anv,an,da lika myeket pen'gar som forut.
Sa fiul1JS ,det en allidra stan,dpunlrt, 80m sager, .att man ska!l vilsserlIgen mins-ka pa ,sin ltonsumtion under e.n ,depress\ionsperiod, darfor
att det ar en vag att kom,ma ut ur 'depression.en, men, sager ma'l1,forutsattningen for att Idenna minsknil1g av konsumtionen skall vara
riktig aI', att ma.n lIar sakerllet for att de medel, 80m man pa 'det sattet ,gom det heter sp.arar, kommer tillanvandnin\g for produlrtiva
andam.al, d. v. s. att de sparade medel, som 'icke anvan,das till }ron-'
sumtionskop, komma attanvanJdas for framstallnilllg av produktion:sme,del. Det aT klart, ,a.tt ,den uppfattningen om va,d 80m ar riktig politik fo,r ,dell enslrilde under kritsen, ar ocksa forenlig med bibehallen
lltgiftlsstan!dard 110S det allmanna eller till oeh ,med kanske m-ed utvidga,de utgifter for idet 'aillnanna, om 11amligen idess.a ;det al1mannas
lltgifter icke ga till kOllsu'mtionsanda'mallika myeltet som forut, utan
en del gar till vrud man kan kalla for kapitalinvestering.
Den tredje uppf.attnillgen, 80m foretrades av mycket framstaende
l
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pel"1soner,menar, att en inskrankning av ,den enskil!des kop iiI' riktig
icke blott om ,det, som darilgenom spar,as,omedelbart kommer till al1vandning foratt satta igang produktion, alltsa for att skap:a realkapital, utan Iden ar ocksa nyttig och till och med n01dvau!dig fo,r att
sa att sa'ga bilda ett lager av outnyttjad kopkra.ft, 80m skall finnas
till h,ands foroch eventuellt paskynda ett nytt ekonomiskt uppsving.
Dell uppfattning'en ar da.remot, savitt ja.g forstar, allideles ofore11lig
med vaTje tanke pa en vid:makthAllen eller utvidgad offentlig verksamhet.
Jag behover inte saga,att det inte ar denna tr8ldje uppfattnil1Jg,
utan det ar kans.ke en kombination .av Ide tva for1sta uppfattning.arna,
80m mAste lig,g.a bakom en budget lsa!dan som den, nu fl"amlag,da, vilken innebar en gan:s\ka vasentlig utvi!dgning av det allmannas kop av
var,or. Den utvidg'ningen ar Hmellertild icke en utvi,dgning D,ver la,g.
Det ar k.anske den punkt, som ar svar,ast att i korthet klara ut, och jag
skall icke 11eller fors:oka gora ,det. Jag 'SikaII bara anty,d,a pl"oblemets
tillvaro och forklara, varfor det ar mycl{et invecklat. Det a1" na'mligen uppenbart, att man skulle kunna framstall1a den fragan: om
man bygger en b,utdget p'a den foruts.fittningen, att det a.r nytti'gt me:d
en utsvallnin,g :av det allmann.as ut.gifter, ,darfor att ,darigenom ersatteT man i vilss man den efterfragan, som h,ar fallit bort fran ens,kildas
sida, sa varfor i lall varlden da icke fortsatta som fo,rut, v,arfo,r tala
om att gora begransningar i den lo·pande budgete.n for att i stallet
anvanda meldel till 8. k. offentliga ,arbeten' Al" hUVlld·s.a·ken att se till
att efterfragan icke min·skas utan halles uppe, ·da ar Idet val precis
lika bra attge ut pen'gaT for det ena andamalet 80m fo,r detan,dra.
Jag kan b:ara svara, .att det fi11US ,del,s en ,anledning, 810m man skulle
kunna kalla for politisk, men dels ocksa enanledning, som jag skulle
kunna kalla for mera slaklig, som pekar i den riktnin.g, som i ,den nu
framlag1da budgetel1 blivit vald, namligen att samtidigt moo. att en
garis,ka stark utsvallning agt rumav det allmannaiS verkSlamhet for
att skapa varaktiga nyttigheter, h,ar ,det skett en gans!ka sta.rk 00gransning av Ide lop.anlde utgifteTna. Detta .hanger namligen sa'mman
mad ,att jag tror, att for de fIesta manniskor !delar samhal1ets ve,rks.amhet upp sig i tva relativt slkilda omraden,av vilka det ena 'me,d
vi,ss ratt ka.n kallas fO'r kons'umtion, un,der'det att Idet andra k.an kallas for framsrtallning av kapita1lvaror. O'm j,ag tanker pa alltalet
tj:a.nsteman i statens tj,anst, om jag tanker p.a ,deras satt att fa go·ra
rasor, o;m j,ag tankel't pa deras .s.att altt anvanida peng·ar for expenser,
om jag tanker pa deras .al"voden - j.ag ,skall komm,a tillbaka till
lonerna ett o'gonblicl{ sen'are - om j.ag tan'ker pa, vissa omraden ,av
statensverks-u-mhet, som for olika manniskor fram!sta sasom vis.s.er-
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lilgen nyttiga OCll kanske nodvandiga, men som· man viII .anvanda
olik.a mang,der pengaT till, beroende pa hur pass valmaende man kiinner s\ig, sa lra·n jag mycket val forst-a, ·a,tt pel~soner, 80m ha fAtt sina
inkom.ster minsk.a;de pa grun;d av krisen saga, att i stort seott viII jag
icke andra P'a statsverksamhetens omfattning, men j;ag tycker anda,
att lika val som jag far go.r.a inS'krankningar i mitt p-ersonliga liY,
lika val 80m jag far gora vissa besparingar hal' och va.r, sa bor aven
den Idel av mina utgifter, is·om ga till staten och som st.atell anv·ander
for min rakning, bli foremal for inskrankningar. Om ID-an, 80m jag
tror ar riktigt, ser det allmannas utgifter ·sasom ett sa,tt, pa vilket
den enskil,de fyller viss'a av sina belloy, forefaller det icke oTimligt,
nar den enskilde far sin.a inkomster minskade, att han s,ager, att jaig
far ins·krank,a mig pit vissa punkter oeh 'varfor s.kall d·lt inskrankning,ar bara s:}re p;ft de punkter, ,dar jag sjalv :direkt anva·nder pengarna. Jag far slita klader litet liingre an forut, jag far slita min bil
litet langre an fO'l"ut o. s. v., och varfor skall da icl{e st.aten, Born visserligoo haIler mig me:d polis, :skolor, ffusvar, utrikes:representation
o. s. v., ocksa minska pa Bina utgifter. Det ar ieke rimligt, att den
enskil'de medborgaren sk:all gora alIa inskranknin g.ar just bland ,de
utgifter, 80m han sa att saga gor direkt, utan ,det bor spar-as aven pa
de ut.gifter, Born han gOT in!direkt. Denna uppfattning tar sig ocksa
uttryck i d'en nu framlag1da bu,dgeten :da·ri, ·att m.an hal' fors'okt att i
ganska ~tor utstraeknin:g skar:a ned de s. k. lop.ande ntgifterna.
Nu ·ar Idet klart, och det har ingen forbisett, att gransen melIan att
skara ned lopande utgifter oeh att skara ned utgifter for s. Ie var.aktilga nyttigheteI', ar icke sa lattatt draga. Om j,ag gar ut ifran, oeh
dar a,r j:ag utan tvivel framme vid en karnpunkt i hela den nu ford.a
diskussionen, att folkets il1komster skola fortsattaatt ,r·a.r.a lika laga
som nu oeh kanske till och med bli liigre i fortsattninge.n"oeh om jag
icke egentligen hal' nagon forhoppning om att vi skola kunna komma
tillbaka till den allmanna stanqard, 80m vi ha;de for nagra ar sedan·,
dft ar Idet klart, a.tt man kan saga, att ,det iiI' mycket tvivelaktigt, om
vi kunna ha rad att gora de och Ide unHiggningarna pa langre sikt.
Da ar det myeket mojligt,att vi inte 11a rAdatt skaffa OS:8 det ambetsverket, .att ·ge den lansstyrelsen nya lokaler, att lata universitetet i
Uppsala fa en ny institution eller universitetet i Lun,d en utvidgad
bibliote:ros'byggnad o. s. v. Man ut-gar dA fran den forestallningen, att
man for framti,den kommer att fa leva bade enskilt och .allmant pa
sa mycket liigre levn3Jdsstandard, att ej heller detta roan komma i
frag,a. Om man daremot ieke gar ut ifran, att levnads'Standarden i
langden sklall ga ned, utan att forutsattnin·gar finn'as i varlt land liksoon i andra lander for en levnadsstan'dard atminstone lika hog 80m
1

STATSBUDGETEN

7

den vi h.OOe lAt mig Isag'a aren 1928 och 192;9, ,dA ar det klart, att ida.
ser man !saken .ann·orlun,da. PA !den punkten ar det givet, .att. meningarna maste ga isar, och den hittills forda disku,ssionen h.ar ju ocksa
visat, att'de mycket skarpt ga isar ifran varandra.
Nar ja·g nu pa dett.a s-iitt h'ar lagt fram' sjalva utgangspunkterna for
det budgetarbete, 80m beidrevs i hostas, k.an j'ag l{anske i allra storsta
korthet aven fa tala am vad resulta-tet ·av det.ta bUJdgetarbete ,h.ar blivit. Den besp!aring eller den begran,sning av de lopande utgiftern.a,
sorn har kommit till stand, ar, det .sIrall jag mycket garn'a erkanna,
icke myeket imponerande, om man Idarmed menar ins,krankning'ar,
,som Iat mig saga tag.a icke 10 procent utan 20 eller 30 procent av de
forut lltgaende utgifte.rna.. M.an kan sa'g,a, 'att Ide verkliga utgifteina
11a icke p're:ssats neld mer an fran de 772 miljoner, som Ista i riksstaten
for lopande budgetar, till 738 miljoner. Det ar dock icke mer an 34
miljoner. Nu ,aro emellertiid sAdana siffror icke ,nagot att ·hAIIa sig tilL
Det finns ingen mojlighet att go~r.a en saidan jarnforelse. Jag far sag'a,
att jag h.ar forvanat mig gang pa gan'g, nar j,ag last om ett sa och sa
stort deficit i Forenta .staterna, ett sa ooh sa stort deficit i England
eller i Frankrike o. s. v., dar man pa miljonen raknat ut llur stort
detta deficit are Atmil1Jstone mad var.a svenska bokforirugs·- oeh bu,dgetprincip-er finns :det icke nagon 80m helslt mojlighet att gora en
exakt b-erak:nin,g av den bUidgetbrist, sam i ett vistSt givet ogonblick
foreligge!. Det foruts-atter ju, att jag sk,all kunna fixera en viss utgiftsS'umma sl1somden, SOlll no,dvandigt skall till, OCll it andra slidan
en' viss inkomsts.um,ma sas/om den, som meld oforaildraide grunder for
inkolllstern'a skall foreligga. Hur omojligt det ar .att pa det sattet
faststalla v.ald ,stat~utgifterna aro i :detta ogonblick kan j,ag bast
belysa me1dett par exemp'el ur den nu lopan:de budgeten. Den upptar
i riksst.aten 772 miljoner i 80m det heter verkliga utgifter, men dessa
772miljoner aro me~d .all sakerhet icke den siffra~ som kommer att Sltit
i budgetre,d-ovisllingen. Vi ha ju l8ett, ,att redan vild riksdagens borj1an
h,ar· fra,mlagts en tillagg.sstat, 80m begar ett anslag pa 42 miljoner
kronor till ,arbetsloshetens bekampande. DeSisutom har ur ofoTutsedda
ntgifter tagits 8 miljoner, sa att man kan sag'a, att tillagget ar tillsammans 50 milj;oner. Om man nu skall anse, att dessa miljoner inga
i den nn lo,p·ande b'ud,geten eller icke, blir alltdeles beroende\ pit om
man viII bevilja deSiSa 42 miljoner eller ej,. Den 'Som sag'er,att han
vill inte bevilj'a dem, slip,per ifran Idem oeh kan nBja sig med de 772
miljonerna, eventuellt med tillag,g av de 8 miljonerna, s-oon skola utgit
fran anslaget till oforuts.edda utgifter, diirfor at.t.·dessa pengar h,a i
sj'alva verket redan tagits, sa att dem k'an ingenmakt i varlden fa
tillba·ka,. I sa fall ar han uppe i 780 milj.oner. Om han se:dan eventuellt
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raknar med att den lopallde bu'dgeten kommeratt visaett underskott,
darfor att utgifterna bli 10 miljoner kronor hogre all man raknat
med, sa blir totaLcs·um.man 790 miljoner. Lal,gg:er m,an s.ed;all till de
forut omnamnda 42 miljonerna., faT man 832 miljoner. Skall j'ag da
rakna dessa 8312 miljoner som den utgiftssiffrH, mot vilken jag skall
satt.a eventuellt de nya ink,omsterna~ Det gar icke heller, darfor att
<i:es,sa nya inkoo:nster galla ju fOil' nasta bu!dgetar,och da blir fragan,
vilken utgiftssiffra som tskall sattas. Man kan pa idetta satt resonera
fr.am OCII tillb:a.ka, ·och en finansminister skulle kunna skriva om
budgetens balansering pa sa mallga olika sat.t, att man m,aste, sasom
uttryckligen sages i iden nu framlag:da bu,dgeten, konstatera, att :den
siffra man.slutligell lro.mmit fra-m till eller 822 miljoner ar ell l{Ollsiruerad ut.giftssiffr,a, som d'ock ar 110!dvandig for :att. ·m·an skall kunna
fa nag'on forestallning om vilken bTis:t 80m hal' varit att tacka. Nar
man emot denna konstruera:de utgiftssiffra h,ar satt det be,lopp, 80m
man med ofor,al1Jdrade sk'attesats.er kan berakna i inkomster unider
nasta bu,d.getar, uPPlstod en brist, 8 0m malste tackas, pit icke minldre
an 143 miljoner kronor. Jag skulle iclre tro, att d·etta satt att gora
bera.knin·gar Isa ,avsevart k,an avvika ifran Idet, Hom man fornl0dligen
anvander pit ,anldr,a llall, fastan jag icke hal' narmare reda pa den
saken.
De-ssa 143 miljoner, 80m sakna tiickning, ha nu tackts sa, att ungefar hiilften har man sk.affat sig genom att minska p,a utgiftern:a -Dch
ungefar halften genom att ok'a inkomsterna,. Har a·r m.an alltsa framme vid fragan om va!d man mHnu:r med att aka inkomstern,a och minska utgifterna. Det ar kanske Hitt.ast att saga v;ad 80m menas med att
<il{a inkomisterna. Nar ,det foreslas, att oms:attningss,klatten pa sp·rit
skall hajas me.d 60 ore per liter, vilket skall ge 13 miljo,ner, att tobaksskatten sk:all ge ytterligare 5 miljoner, .att olskatten sl{.all ge ytterligare 9 miljoner,att inkomstiSkatten skaTl hoj:a:s med ·20 enheter, sa
att man d.a.r far in 15 miljoner, s:a ar detta alIt saker, :sorn man t.ycker
sig kanua till och kunna ta.ga pa~ Den inko:mstokning, som bestar i att
tag,a till·hj:alp engang sinkom8ter, -ar ocksa gatmmal och valka.nid. V.a:d
det i sjalva verket. innebar iiI' ,dock icke ,allti,d sa latt att see Det kaJ1
illallga ganger mycket val jamstiillas med upplaning. Om man tar
10 miljoner av fonderade medel fran tobaks:monopolet, betyder det,
att tobaksmonopolets likviditet minskas med samma lJelopp, oeh det
skall t.agas n'a,gonlStans ifran. Om d·ess,a 10 miljoner hade blivit utlanade for nyttiga a.nidalmal, sa kal1 man saga, att Id.a drar m,an dessa
10 miljioner ifran ,dessa nyttiga all!dama.l for att i stallet .al1vanda dem
for nasta budgetars utgiftel\ Om de i stallet skulle ha statt oanv'anda,
for att TIU anvan,da ett litet dubiost uttrJTck, kan man saga, att pa den
1
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punkten har ingen s-kada skett. Inlevereringen ·av riksbanksvinsten
hal" lagts Oill, sa at.tman skall fa tva ar.svinster. pa Isa'mma b'u:dgetar,
oeh det ger ytterlig-are 13 milj·oner. Man.tagel" vidare 2 miljon·er fran
vin- och spritcentl"alen, och ett par miljoner a.v lotterimedel tages
ocksa in i bUldgete,n. Tillsamma,ns hal" man pa detta s.at.t fa.tt ihop
nagot over 69 miljoner P'a inkomstsid.an.
Sankningen av utgifterna ar iI1tTessant, ,darfor att det al" ett sa
utmarkt larorikt exempel pa fra.gan om va:d 80m menas med att
spar.a. Om m,al1 sager, att hal'" spara'S pa nasta ar.s lopande utgifter
icke mi'ndre an 74 milj·oner kronor, sa later 'det ju inte sa litet, ty ldet
ar ju anda, ka.n m,an sag.a, 10 procent av utgifterna, men ,det ar ;dock
saidana besparingar, 80m ,delvis g-e sig s,jalva, aven OIn ,det ar klart,
att det ar besparingar. Om 8 miljoner av bils.katteme.del falla bort,
darfor ·at.t bilskatten ger 8 milj'Oner kron·or min,dre an forut, sa ar det
uppenbart en bes:p,aring. De 80m bet.ala bilskatt, leve-rera icke mer all
72 milj;oner i stallet for, SOln i ar beraknat.s, 80 miljoner. Dessa 8 miljonel" repres;entera en be-sparing, men en besparin·g 80m gar sa enkelt,
att mnI1 egentligen icke behover bekymra ,gig om den. Efter-som vi h·a
en specialbudget, Hnligt vilken bilskattemedel skola ga till vis,st andamal, sa far 'detta andamal noj.a s.ig med 72 miljoner i s,tallet. for 80, .Qch
fin.ansminiistern behover icke h.a nagra besvarligheter, b'ehover icke
ga oc11 resonera oel1 pres,sa olika mannisko!' a.tt komma mecl forslag
om .att min,sk.a utgiftern,a pa den eller den p,unkten. Det gor j:u, a.tt
han behover icke kanna idet sa obehagligt sam i fraga, onl andra besparing,ar, e.huru idet givetvis ar litet otrevligt for dem 8'om rakna
att fa bilsl{attemeldel for att kunna bygga vagal', att !de liksom ,andra
fa mi.ndre inkomster.
Ja.g skall icke har ga na.rmare in pa den s. k. tillaggsbudgeten, dar-for .att det skulle upptaga tiden for myeket och endast yore .att upprepa vad 80m redan ar kant. Den ar s-om bek.ant motiv.erad av att man
maste lskaffa ytterligare 50 miljoner for nu lop,a,n:de b·udgetar deis for
att oka arbetslos'hetsanslaget, :dels foratt .ska.ffa pengar till kassafonden, 'sa ,att icke nu lop:an,de budget skulle falla ut med brist, ,d. v. s.
att kassafonden skulle komma pa minus, vilket ka.n.ske i realiteten
icke ar sa myeket markvardigare det an annat, ty det betyder icke,
att inte p:engarna fin:ns, efte\fSOm ide i ,alia fall mas.te sk.affas p.a ett
eller ann,at :Blatt. For staten.s fin·a.nser ar emellerti1d, 80m for en !del
alldra man'skli!ga forhAllan.den, skenet en mycl{et viktig s:ak, ty utan
tvive'l skulle det kUl111a sta~l.a till en litell p'anik, om man talade om
att .svenska statens budget h-ade utfallit sa, att kassafonden blivit
Hinsad oeh att man till och med hade fAtt lana 40 miljoner eller nagot
dylikt. Det ar diirfor klokt att taga hansyn till denna, lat mig kalla
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det, fordom oeh skaffa peng,ar till kass1afon:den, ave.n om det gar till
pa det sattet, att man helt enkelt tar behallnirigen' i den existeran,de
rnsdrycksmedelsfonlden, 80m ju tillkommit av skattemedel, varfor
man kan saga, at~ man icke tacker lop:allde utgifter med annat an
skattemedel. Forutsattningen for ,att detta skall vara mo-iligt ar
naturligt.vis, .att de 75 miljoner i rusdrycksme,delsfonden, 80m varit
utlanade till bostadsbyggun:de, alltsa den 81. k. bosta,dslanefonden,
kunna skaffas p'a annat satt, oeh mall far Idarfor lAna pengar till
bostadslanefonden for att kunna overfora detta belopp till k.assa- .
fonden. D)et ar en manip'ulation, s:om man fAr finna s'~g i, ja·g viII icke
saga for mlinniskornas men for vara 8valgheters skull. Sasom en foljd
avatt Tusdryeksmed'elsfon,den pa detta satt blivit slukad, kan ,det ju
icke bli tal om ·at.t fortsatt.a med att ,avsatta 5 miljoner kronor till
Iden,samma, ja, det kan j,u bli tal om det, men det h.ar icke blivit t.al om
det. Dian avsattning pa 5 miljoner kronor till fonlden, som hittilLs agt
rum,·har i huvudsak ill,otsvarat ranta pa fondoen sjalv. 5 miljoner kro~
nor ha darmed f,allit bort. Viidare ll.ar m:an slopat det .anslag pa 5 miljoner kronQr till,den s. k. kred~tkassall av ar 1922, 80m utgatt un,der en
folj'd av are Denma aVlsattning h.ar ju avsett att ta.cka de forluster,
80m kredit.kassan, d. v. s. staten, gjorde pa ·hjalpaktionen unde1r forra
krisen till det enskilda naringlslivets beframjan.de. Forlusten ar fak- .
ti'Skt gjord, men mall har ansett det vara bokforingsmassigt riktigt
att ar fOrr ar plo·cka in ett visst .antal miljoner for att skriva av forlusterna. Det later man nu bli und.er en svar tid, darfor a~t man sager
sig, ,att un!der nuvar,ande depression ha vi inte rad :att betala skulder,
och alltsa forsvinna har 5 miljoner fr.a.n utgifterna. Ja,g hal' harmed
re,d,an re1dovisat for 18 miljonerav de 74, som jag fo·rut talade om.
,Samtidigt med att den starka besparing·en pa de Iopnnde ut.gifterna
h,ar fo-reta·gits, sahar budgeten att uppvisa idet· nya Idr.a-get, att i,nom
budgetens ram skap'ats en Ianebuidget, en extraordinar IAnebu:dget
skulle man kunn,a kalla det, for vis.sa utgifter, 8'om vi enligt var
bu,dg,etpraxis ,ha brukat tacka med skattemedel men som nu foreslAs
tackta med lanemedel, vilka dock skola hastigt'amorter.as. Det galler
anslag for varaktiga nyttigheter, i fraga om vilk.a Illil,n salunda kan
motivera anvandande av lanemedel med att de ting, 80m pa det sattet
skaff'as, forsvinna icke s:amma ar, sam. ,d·e aro tiliverkade. Det ar aIlts·a
icke konsumtionsvaror i den betydelsen. DamnHd motiv.erar man, att
man sk.all kunna anvanda lanemedel, vilka man emellerti,d for trygghetenls s:kuliiskall am'ortera snabbt. Nar nu en sadan lanebudget har
8kapats vid sidan av den vanliga IAllebu,dgeten och vid sidan av
skattebudgeten, sa h,ar den fullt merdvetet anvants tillatt aven taga
upp vissaanslag, 80m annars skulle ha forts pa verkliga utgift:er~

11

STA TSBUnGETEN

sa,vida ide inte lleit oell hallet h,ade slopats. Dit hora 7,5 miljooler kronor for by,ggnads'arbeten, som finnas upptagn.a i nu lopan,de budget.
Om man icke villliigg.a Idem i en sll;dan lanebudget vid si'dan, finns det
tva utvagar att valj.a, antingen lata dem sta kvar pa skattebud·geten
att tackals av sk,attemHdel eller ocksa helt enkelt taga bort :dem. J'a.g
form'odar, att meld de pl"incip,er, som man i alIa fall hal" velat tilHimpa
i de foregaenide Arens bu,d!geter, sa skulle, formodar jag, dessa byggn·adsanslag pa 7,5 miljoner till lsinnessj.ukhu8 byg:gen, till Karolinska
sjukhuset oeh till lantbruks,ho,gskolan ha strukit,s ·eller i .alla fall
g'allska starkt beskurits. Dessa anslag ha emellerti,d flytt.ats ov,er till
lanebu,dg·eten, varigen·om m'an vThll,nit m'Otsv.arande besparing pa
skattebudgeten, men 800m v,ar oeh en forst-aI", h,ar det icke varit nagon
besparing, som det mott nagon svarig·het att gora. Pa samm,a satt h·ar
det g'lttt meid de 3 miljo'nerna till hereds,kapsarbeten, med 2 miljoner,
till iskogsvar,danide at-gar,der och med 4 miljoner till Inlanids,b.anan.
Pa d,et sattet k'ommer jag fram till inte min·dre an 34,5 miljoner,
s·om aro besplaring,ar, 80m eventuellt skulle lrunna kalla.s for en,dast
skenbara. Det iiI" kanske ic}re ett riktigt eller lampligt uttryck, men
det ar i all'a fall besparingar, Hom icke aro ,av det, slag, Born folk i allmanhet tOJ}de tank'a p,a, nar ide tala om bes'parin'gar pa utgiftssidall.
A ven ,de ateifstaende bespari'ngarna pa 40 miljoner kunn,a dock i viss
mening varaomtvistalde. D'et ar klart, att nar den nll lopande budgeten upptar ett anslag pa 15 miljoner kronor till utgifter for s. k.
ackordslan oeh st odlim, oeh nar for nasta bUidgetar man endast tar
upp 10 miljoner for s-amma andamal, sa kan man saga., att det val". en
mycket enkel s-a,k att p'a det s-attet skara ned 15 milj-oner till 10 miljoner for de stack,ars jOTldbrukarna och icke nag'on storre kOIllSt. Ja, men
det ar ieke heller nagon konst att gora andr.a besparingar. Vad jag
viII kom,ma fra,m till ar, att detta, att hesparing,ar skulle v·ara sa
svara att gora, ar ett missforstanJd. Det ar ingen svarig'het att gora
.besparin1g.ar, nar det b,ara bety!der att st-rylra siffror, menatt gor,a
besp'aringar, dar man -anser p·engarna vara anvan'da for nyttiga andamal, det a,r svarigh,eten.
Hela viigen igenoill, oc.h jag s.k,all strax komma ytterligare fram
till dett-a, visade sig, att fragan om svarighetern,a av att gora besparingar, den fragan ar oriktigt stallfd. Om man daremot staller frAJgan
pa det siittet, :att v,al" skall ma.n }runna gora bespal~illgar eller hur
stora b,esparingar s!kall man ku,nna gor-a, 80m alIa ma,nniskor gill-a,
j,a, da ar det ofantligt svart att gora besparing.ar. Om man 'daremot
en:dast bell0,rer gora besparingar, 80m man sjalv anser v,ara r~mliga,
d'a lskulle det iclre, savitt jag forstar, mota nrugra sa stora svarigheter·
for nag'on, vilken asikt for ovrigt h,an an representerar, att skura. ned
i
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svenska bu:dgeten lat mig saga med 150 miljoner. Det ar Jdetta, som
i den nn fra,mlagd.a. budgeten har uttryekts pa Idet sattet, att for verkligt genomgaende, radikala nedskarningar av statens utgifter kravs
det politiJska ·avgoranden. Dekunna ieke goras under all-man anslutning. AlIa Idiskussioner, ,so:m ga ut ifran att ·det 3,,1' beroen,de pa nagon
slags oformaga h'os ,den sittan·de regeringen eller h08 riks!dagen att
bemanna sig oeh skri'da till ra,dikala ·nedskarningar, bygga pa ett
missforst a.n:d. Att ieke be8p,aringarna bli storre ar b'eroenlde darp'a, att
varken regeringen eller riksid.ag·ell sltsom repre:sentanter for folket
vilja gor,a ,dess.a, b.e8paringar. Nar runt om i pressen, vid moten o. s~ v.
den ene stiger upp oeh sager, att vi slrola spara pa det och !det, 'Dch
den ,andre att man skall sp'ara pa !det oeh det, oell dA vederborallde
.- darvid tro sig vara representanter for h'ela sven,g,ka folket, tror ja.g
det ar en illuSiion. De aro 8a overtyg,a,de om sin egen uppfattnings
riktig,het, att de ieke kunn,a tallira sig annat a-n att det ar nagon sla.gs
flathet, 80m gor, att de som sitta, 80m det hetel', vid maktell i regerin,g oeh ,rikJs'dag, ieke viidtaga ,dessa .som ,den enskilde tyeker alldeles
.sjalvklara besparing-a.r.
Jag hal' roat mig med att for80ka gora up'p en besparingsb,u:dget,
s-om icke sl{ulle motsvara !min egen p'olitiska up,pfattnillg uta.n SO'ID,
jag 'S;kulle vilja saga, skulle sva.ra emO't saldana bespiaringar, som i det
nn givna ogonblieket skulle kunna tank,as vara tel{niskt mojliga, om
det funnes en majoritet utan nagon myeket utpra,glad politisk farge
Jag viII inte saga, att den skulle represelltera en gen'omsnittsup·pfattning men a.nda en uppfattnillg, sam kanske skulle kunna fa majol'itet
hos vart folk, oe·h sum vore genomtrallg,d av den overtygelsen,att
m:an kan ieke g.agna ~det 'Hvellska naringslivet pit nitgot battre satt an
genom e~ 'myeket stark neds'karning ·a.v statens utgifter, oeh ginge
till rdetta med sA pass storr obj-ektivitet, tatt -man skar bort utgifter pit
.alIa moj'liga hall utan han,syn till nagra utpraglade partistanldpun}{te.r. Jag vagal' kllaplJ'ast tala om, att jag kommit till en nedskarnill·g
utover den, som ar vi,dtagen i dell 11U framlag'da bu'dgeten, pa ieke
~~ndre all 80 nliljo~er kronor. Det yore iek-e nagon sA fo,rfarligt svitI'
$a~:t om mall ville taga konsekvenserna, oatt min'sik'a pa andTa huvu'diiteln<
- forsta hllVuidtiteln gar jag forbi - d. v. :8. justitie,dep·artei;;
mentet meld ell miljonkronor. Jag behover bara -stryka anslaget· till
kostn.adsfria rattegangar, ersattnin·gen till ·na.mn,demannens re80r,
ersattningen till vittnen oeh p.arter o. s. v. for att fa fram en miljon.
Om jag sedan stryker bort IAt mig sa,ga halften av er;sattning~arna for
kursfo'rluster at Val" representation i utlan!det, far jag IdaI' en halv
milj:on, och skal' jag 10rt de extra ortstillag,gen - jag skar inte bort
de 600,000 till Nationernas forbund, fastan :det skulle ju oeksa kunna
!.
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goras - sa kommer jag audit for lltrikes,d'epartementet till en besparing pit en miljon. Det yore icke nagon stor svarighet, tror jag', att
kapa bort ytterligare 5 miljoner pa fjarde huvudtiteln, Id. v. s. pit
forsvaret. 1\1ian kun,de installa ytterligare en del ovningar oeh inskra,nka p'a flotta,ns ovningar, sa skulle man fa 25 i stallet fo,r 20 miljoner i besparingar. Femte huvu!dtiteln, erbju!der ju ett oerho,rt verksamhetsfalt for den, 8o,m viII. I idell llll framlagda bu:dgeten finns dar
35 miljoner kronor till arbetsloshetenls bekampan1de, Id. V~ :8. kontantulldersto:d, och 10 miljoner till avveeklin,g av arbetslos,hetskommissiollens arbeten. D'et ar ingen :svarighet iatt taga bort :detta. Jag skalI
inte fo'reslit ,det oeh det ingar ieke imina 80 miljoner. ViII man,:sa kan
man naturligtviJs sa:ga, att vi ock1sa kunna minska pa folkpensionerna.
Det ,ar illgenting, som hin.drar, men jag hal" ieke hailer raknat moo
dett.a blanld Ide 80 miljon,ernn. Femte huvudtiteln hiar ,darfor markvardigt nog, mahanda beroen!de pa min personliga uppfattning, gatt
tamligen fri, ,och j-a.g har bara tagit ett par miljoner. Vad seld.a.n' s.jatte
huvu1dtiteln betraffar, yore 'det val icke nagot storre helgeran att
anva,n,da bilskattem8ldel a'Vell till andra andamal an denuvaran:de,
oeh .att plocka over en del for att tacka andra utgifter for kommunikation's·departementet. J~ag tar emellertid bara 4 miljoner kTonoT. S'a
kommer jag till sjun,de huvu!dtiteln, fillansdepartementet. D!ar upptag·e:s i it1' ett extraor,din.art anslag pa 4 miljoner tilliskatteutjamning,
alltsa iel\:e den vallliga skatteutjamllingell utan en extra skatteutjamning. Detta belopp k!an man natu1'ligtvis t.aga bort. GAr jag over till
'attonde huvu1dtiteln, sa kan mall :dar ·taga bort den som manga anse
oriktiga utvaxten med bidr;aget till kommunernas iskolvasen, vilket
bid1'ag ju tillkommit i skatteutjamnin·gssyfte. Det ar G,ver 6 miljoner.
Jag kan vidare taga halften av den tillfallig:a loneforbattrillgen till
folkg.kollararna. Jag kan i Gverensstammelse med gr.anskning,snamndens forslag ocksa taga bort hela anslaget till slojdun,dervisnin,g, och
jag l~a.n till oeh med taga litet pa bi!d1'aget till fortsattningsskolan.
Da blir det atminstone 12 miljoner pa denna huvu:dtitel. Pa nionde
huvudti~elll kan jag stryka hela an'slaget till ael{o:vdslan oeh stodlan.
Nagonabsolut nodvandighet att behalla dem for att vi,dmakthalla
statelliS .Born manga men:a naturliga oell normala uppgifter finns ieke.
Om jag d-essutom stryker avdikningsanslaget Dell viss,~ al1slag till
skogsvaridan'de verk8amhet, kan j'ag komma till 15 miljoner pa :denna
huvu:dtitel. O'm j·ag sed.an s.ager, iatt handelsdepartemelltet icke far
slappa till mer an e.n miljon, oehatt det icke lanas upp ytterliga,re
pengar for Isal'1skillda andamal, varigenom rantan pa statss'kul,den kan
nedbring,als med 5 miljoner, hal' j,ag harme;d faktisl\:t s'am,manlagt sku7
rit ned utgifterna med 50 miljoner l\:ronor. Slutligen ka,n jag; for att
1
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vara sa hansynsfull mot statstjanstemann.en, att jag icke tar bort hela
utan, endast halVia dyrtidstiIHig,get, dar erhalla 30 miljoner kronor.
Det blir alltsa tillsamm,ans 80 miljoner.
Om jag gor pa dett.a satt, sa far j:ag faktiskt en utgiftssiffra, som
icke gar 'up,p till mer an 664 miljoner. E'fte-rsom. skatterna efter oforandrade .grunder kun,na beraknas g-e 694 miljoner, sa sk.ulle jag ha,rigenom fa ett overskott pia 30 miljoner, SOJll jag k:allanva,nda till
skattesankningar, savida j:ag icke i stallet skulle vi.lja sag,a, att l{:assafonden ar s'a anstrangd, att overskottet i stallet b·or laggas dar. Om
det ar n,agon, 8'om me:nar, att detta ar en riktig oeh s:akligt hefogad
ekon·omisk p:olitik, sa finns det inga tekniska hinder for ,densamma.
Det ar icke nAgot, .8'om radikalt skulle sa att sa:ga gora slut pit det
samhallsliv, som vi nu fora, eller na,got tdylikt. Det egendomliga a,r
bara, att ingen Inallniska har framkastat en sadan ta,nke. Det moot
framtradande draget i hela den dislrussion, som for,des i hostas och
aven nu under ,den m1anad, som gAtt pa det l1ya aret, ar a.tt alIa, 80m
t.ala for sp·arsamhet, ha nojt sig me-dalI-manna talesatt och varit
ytterlst forbe·hAllsamma, nar det gallt ·att tala onl vad :det ar man
egentligen viII, ,artt det skall sparas pa. Det enda positiva uppslag,
som h,ar ko'mmit fram i riks:dag,ell, ar sAvitt jag vet forslaget att
minska dyrtidstilla·ggen. Va.r och en forstAr j:u,att det moter icke
n·agon teknislk svArighet .att minska dyrtid..stil1a,ggel1, och det a1" icke
helIer nag·ot, 80m ar sarskilt svitrt att hitta pit. Den som anser, att
det fi.r riktigt, att man skall minska statstjanarnas inkomster lat mig
saga moo 10 procent oeh darfor exempelvis villlrap,a bort halften av
dyr.tidstillagget, kan ju gora det uta,n att det behovs nAgra invecklade
vare sig tankeoperationer eller nagot ~at.

J1ag har k,anlske alltfor lan'ge upp-ehAllit mig vi,d detta tankeexperiment med en sparsam,hetsbudget, men da j-ag kom in pit saken, llar jag
'icke kunnat lAta bli att erinra' ,om dessa mojligheter. Med .de utgangspunkter, 80m regeringen har 11aft, har budgeten emellertid ieke kommit att se ut pA d~tta satt, utan ma.n har endast kommit ned till en
siffra av 738 milj10ner i stallet fo'r 772 miljoner. For att denna budget
skulle kunna balanser-as med s,k:attemedel, har !det medfort skatte'hoiningar av o~ika' sl'ag, Born jag forut namnde. Vid sidan harav har n·u
oeksA en sarskild litnebudget blivit upplagd, och om den skall j;ag ici\e
yttra mig annat an '8a tillvida, atrt ja.g viII saga, att det kan,sk-e for
diskussionen i kvaIl vore nyttigt, om icke fragan om den.na lanebudgets innehitll, d. v. s. arbetslosh.etsp'olitiken, bleve uppta,gen. Fra·gan
om hur de medel, som dar aro foresla-gna, bast skola anvandas, ar ju
ett problem alldeles for sig. Det· 80m fran budgetsynpnnkt ar av in-

STATSBUDGETEN

15

tre.sse ill" n!aturligtvis dell fragan, o,m mall anser, .att ytterligare medel
till arbetslOshetens bekampande aro Q·nskvaTida eller nodvandiga. Om
mall p'a den punkten enas ·om en viss siffra, sa kan In'an disl{utera
budgeten utan att ga in pa fragan om anvandningen. Jag skall darfor i mitt inledningsanforande icke ga in pa den sid'an av saken, men
om ·den kommer upp i Idiskussion·en, blir det kan·ske tillfalle att aterkomma till den.
Om man all:se.r,80m jag namnde, att un:der ell depressionsperiod bor
staten ick.e inslkranka ,sina utgifter pa samma satt som enskil,da gora,
utan att st~ate.n i stallet skall utvi!dga dem for att sl{affa fra,ill nyttiga
ting av olika slag, oeh om mall samtidigt dii,rigen.om kan motverka ·a.r,betslos·h,eten, sa ar fragan bara dell: hur skola dessa p1en.gar a.nskaffas'
Den som menar, att alIa medel, 80m ga till s.k.icl{e rant.abla andamal, d. v .. s. andamal :Born· ick·e ge ranta i pengar, maste tack,as av
skattemedel, om man skall vid,makthalla Bunda statsfin:anser, maste
naturligtvis kanna en viss ry,s:ning infor det forslag, 80m framragts i
denna budg-et. Diet ar ,ocksa up-penb,art., att en mycket stor del av,den
ekon'omiskt oc:h fina,nsiellt intresserade svenska allmanheten fi.nner
den foreslagna vagen vara alldeles fO'rk:astlig. Jag formodar, att vi
sa smanin:gom komma att fa se de andra vag,ar till finansiering a.v
utvidgade arbeten till arhetsloshetens beka.mpanide, som kOIDlm.a att
framlaggas. Pa den punkten kan jag icke saga anllat an det, .att aven
om en fin,ansiering helt med skatteme!del av ett mycket utvi,dgat program for offentliga .arbeten v:ore mojlig, sa tror j-ag ick·e, att Ideo! i nuv·arande lagevore riktigt. I den man namligen sadana okade skatter
tagas av folks konsumtioll:,.sAIunda innebara verkIigt sp'arande, sa motverkas icke de.n tendens till, j.ag ka.n kalla det tesaurerin.g, som tagit
sig .uttryck under depressionen. Det betyder helt enkeIt, att i stallet
for att A anvander 5,000 kr1onor om aret for sina egna utgifter, sa
tager man 500 kronor fran honoill oeh later i stallet de,ssa 500 kronor
anvandas av B, 80m fi.r arbetslos. Det blir pia detta satt icke n.agon
forand·ring i fraga omv:ad man skulle kunn,a kalla fo,r roreilsen i samhallet. De s-katter, som eventuellt skulle betalas av sadan'a besparingar, S'om an'nars ieke skulle kommit ut i rorelse., de sk1atterna ar:o
naturligtvis a:v ett annat slag, oeh mot den forme·n av s.katt s!kulle
m!an icke kunna gora nagon inv.an:d.ning· fr.an den nu framforda. synpunkten. Det finns ju mycket att saga for sk1atter eller for Ian for
sadana andamal, men det ar formodligen sa, att viII man ha stoTsta
moj'liga utvidgning av kopkraften, for att anvanlda detta pop1uHira
ord, sa ar det riktig1ast att anvanda lanemedelsvagen for att skaffa de
behovliga p,engarna. I .alIa fall har detvarit den up'pfattning, S'om
gen'omgar den nu framlagda budg·eten.
.
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Den enda fraga, som j,ag pa ,denna punkt kanske behover 'svara pa,
.ar den, varfor vi till denna up,planing kopplat en sadan amorterings,plan 80m Iden foreslagna. Det boride val egentligen var.a ofio:digt. J a,
dar iiI' man aterigen inne pa det psykologisk'a omra,det. Jag skulle
vilja saga,att :den riktigaste utvagen h:a!de varit att koppla till lane'budgeten en amorteringsplan, ·dar inl{oIDsterna till denna amortering
vore av Sadallt slag, ntt de ytter.st litet belasta'de folk under depressionen, un1der det att man daremot tog ut sa mycket 80m mojligt, ,nar
-det blir, battre tideI', om Ide nu k·omm·a. Man skulle alltsa h,a en statsinkomst, SOill gay relativt litet un,der depression men darem:ot visade
ten,dens till mycket hastig okning, nar ma.n fick ba,ttre tird,er. En av
denna forenings mest intresser1adeoch ledande ·me,dlemmar, na;mligen
.professor Heckscher, hal' ju ock!sa, ja.g formodar un,der fOTUtsattning
att det Bver hUiVUld talget sku'lle vara n01dvandigt, foreslagit, .att man
'borde hellre tanka sig den extra ink·omstskatten utbY.ggd for ,detta
.andamal. Fran :den synpunkt, 80m ja.g nyss namnde, ar :detta .nog riktigt, ty den extra illko.mstskatte-n gel' sakerligen vasentligt min;dre
under depresision och kom'mer ocks'a, dA Idet blir battre tiider, att hastigt 8valla ut, vilket jag daremot for min del ieke ar overtyg:ad om
galler betraffan.de den inkomstkalla, so,m j.ag sjalv foreslagit, na:ffiligen arvsskatten, darfor att formogell,heten a,nidrar sig sakerligen
·{)f'antligt mycket langsammare an de stora inkomsterna..
Det ar givet., att fragan o·m denna amorteringsplan och sarskilt om
den uto,kning av arvsskatten, som skulle fin'ansiera den, ma,ste vacka
diskussion. Ja.g sikall hal' en'd-ast fram,h,Alla, att den form av arvsskatt.,
.Born ar foreslagen i propositionen, ar en s. k. kvarlatenskapsskatt, vil-ket betyder en skatt pa hela det oskift'a,de arvet. Den far alltsa up·piattas s:a'Som en uPP;srkjuten formo,ge111Ietsskatt. Den avses att v,ara en
.skatt pa formogellilet utan hansyn till vern den tillfaller eller hur
mycket de olika arvtagarna fa. Det i,nnebar alltsa ett forsok ·att i vart
.svenska S'kattesystem in.foga·en formo,genhetssk.att sa,dan 80m vi hittills icke haft. J a.g tror, att man kan anfoTa at'Skilligt till forman for
-en for.mogenhetsskatt sasom ett komplement till den vanliga inkomst:skatten. D'et finns over h.uvu1d taget myeket att sa.ga for olika skatteformer. Det fillns mycket goda sidor hOB ,den vanliga !direkta, inkomst'S·katten., men den komplettering av densamma, s'om pa detta satt later
formo,genheten slappa till en storre idel, lIar mycket som t,al'ar for sig.
.J.a,.g s;kall endast erinra om att nar idell stora en,gelska skattekommitten, ~som mY0ket grun,dligt gick igenom hela det engelska skattesystemet, resonerade om de olik.a engelska skatternta, sa framholl den
just, att den engelska arvsskatten val" ett nlycket 'lampligt komplement till inkomstskatten, och trots att 'den 'utan tvivel har vissa avig~
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si'dor, so,m inkomstskatten inte ·har, foredrog man att 11a skattesystemet or'dnat pa detta satt i stallet fo'r att lag,ga alltsammans pa inkomstskatten.
Den kv.arla,tenskapsskatt, som nu ar foreslagell, och ,den omlagda
arvssk'att, 80m saJunda uppstar, traffar naturligtvis Ide storre formogenheterna ganska hart - !det skall ingen forneka - men det ar
tydligen ocksaav:sikten. Skall man fa in sa mycket pengar, som har
ar avsett, ar det no,dvandigt, att skatteskalan for storre formogenheter
blir ganska harid. Vald 80m ar hogt eller lAgt vag:ar man val sa,ga ar
dock trots alIt myeket relativt, och man kan ioke resonera om skatter
utan att gora jiimforerser med llur man ann.arls slrulle ha tagit ut motsvarande belop,p och utan att jamfora med hurudana fo'rhAllan'dena
liro pa an;dra hAll. I propositionen aro anforda atskilliga exem'pel, 80m
visa,att om man s-er den nu foreslagn,a arvss'katten tillsammans med
var nu utgaen!de formo,genlletss,katt, som ju a,r synnerligen lindrig,
och jamfor dessa s,katter med motsVTarande skatter i en del anrdra moo
oss jamstaJldja lan'der, sa ar alltjamt Iden svenska beskattningen av
formog·enhet mild.
'Jag skall·alldeles bortse fran Ide svarigheter, sam kunna intrada for
viss·a betalarle av denna Iskatt, t. ex. for fideikom'missarier och a.ndra.
I den motion, dar man sarskilt har framfort svarigheterna for en
fideikommiss·arie enligt den nu foreslagn'a arvsskattell, gor man en
fraga, om det ioke varit liiJmpligt ,att undersoka, hurn forhaliandena
med formo:g·enhetsbeskattnin,g och arvsbeskattning stalla sig i sa'dana
moo 08S jamstallda lander som Schweiz och Holland.. Att en sltda.n
jamforelse icke forekomrner i den kung!. propositionen ar beroende
da.rpa, ittt det ar ratt sa svart att pa ett kol"tfattat och 'enkelt satt
klargora den saken.Schweiz h'ar formogenhetsskatt till kanto·ner och
kommuner, men savitt man· kan finna vid jamforelse mellan de skatteskalol", s.om finnas i Schweiz betraffande formogen·het, och de, 80m
skulle ,galla i Sverige, sa ligger den schweiziska skatten betydligt
hogre. Vid sidan darav finns i Sehweiz en arvsskatt, som ger betydligt mer an den sv·enska, om j'ag vagar ra1rna efter vad den gel" i forhallan'de till· beiolknin.gens storlek. Hollan,d har ocksA en formogenhetsskatt, 80m ar vasentligt hogre an den sve·nska, och ,dar har man
dessutom en arV1sskatt, om val'S hardhet jag icke kan doma pa .a.nnat
satt an att den un!der de senaste aren ·har givit unge-far 40 miljoner
'gulden pa en s'a'mlad statsinkomst av 550 milj·on·er guld·en. Jag kommer till det ~esU!ltatet, om jag laglger tillsammans den hollarudska
arvsskatten och den hollanidska fOJ'mogenhetsskatten, att den bor ·ge
samma.nlagt m\ellan 13 och 14 procent av de sal~l3.Jde skatt.einkomsterna, under det att, am vi lagg'a samman den nn fore:slagn,a arvs:2 -
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skatten, S'om skall ge 40 milj'Oner, med de 16 miljoner, som man mojligen kan rakna med i formo,genhetsskatt, s-a utgora de'Ssa 56 miljoner
icke mer an 10 pro0ent av de samla:de skatteintakterna i Sverige. Va;d
sedan betraffar for1delningen av skatten, sa slrall jag nu icke taga upp
tid·en med den saken.
Jag s:kall istallet saga ett ord om Ideuna lanepolitik metd hallsyn till
degg ·omf,attninlg, och jag gor det idarfo,r, att man un,der diskussionen
a ena sidan har framstallt denna upplalling sasom sa svindlan,de stor
i forhAllan,de till vad vi aro vana vid, att hela forso·ket maste stran1da
pA att man icke kan skaffa det. nOidvandig'a kapitalet, oeh a andra
sidan egendomligt nog har framst-allt 'den utvidgning av de offentliga
arbetena, Bom for,eslas i bUldgeten, s·asoll av sa liten omfattning, att
det egentligen icke ar mycket att resonera om. Varken det ena eller
det andra ar riktigt. Raknar man samman vad so·m skulle behovu
upplAnas under dett.a ar och fram till nasta var, savitt regeringens
forslag accepteras., sa ko~er m:an till en summa icke overstigan,de
300miljoner kronor. Forst och framst mAste pa tillag,gsstaten IAllas
upp 50 miljoner, eftersom amorteringsfonden, varifran peng.arna
skola tagas., icke har dem direkt tillgan,gliga. De pengar, som skola
lag·g,as i ka1ssafonden, be.hova doc.k icke mobiliseras me:r an till den del,
som den n.ll lopande budgeten k()mmer att ga med underskott och det
ar salunda, far man hopp.as, endaBt en del, kanske halften av detta,
Stom skaillagigas i kassa.fonden. Sedan har man de 240 miljoner, 80m
lanebudg'eten up·ptar. Om man darifran ,avraknar de 40 miljonern·a i
amortering, har man kvar 200 milj'oner ·.att lana upp. J.ag k,ommer pa,
detta satt :s:ammanlagt upp till en siffra p,a 280 miljo·ner eller nagot
·dylikt.
Detta kan ju forefalla att vara en ganska bety,dande- siffra. Mot
densamma skulle j'ag d{)ck vilja stalla den motsvarande beraknin.g,
'som man skulle ha uppgjort for ett ar sed,an, om man da varit lika
-intresserad .av statens finans.er, som man ar just nu. Jag far inom
parentes siiga, .att jag vAgar sasom representant for den nu sittande
regeringen uttala min stora tillfredsstallel.se over det ofantlig'a intresse, som stats:finanserna vacka, sa fort en regerin·g av denna politiska farg sitter vid m.akte-n, un,der det att ID'an annars icke bryr sigsa myc.ket om yare sig lanooperationer eller annat. Om man emellertid pA varen 1932 h.ade forsokt gora sig en liknande forestallning om
hur rilycket p'eng:a-r 80m skulle beho:va mobiliseras pa lanevagen. for
att klara Idet aret, oeh om man da ·h-ade haft full klarhet om vad Bom
skulle komma att sk-e, d. v. s. hur budgeten skulle utfalla, oeh sAlunda
vetat o,m de tilla.gg, som nn ha vilSat sig no,dvan1diga, sa skulle man
markvardigt nog ha kommit upp till en siffra, som icke mycket under-
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stiger dessa 280 miljoner kronor. I forra arets b,udg,et ingick namligen
dels fontderade medel pa 70 miljon,er kronor, dels ett un,derskott pa 30
miljoner - jag raknar har meid att kassafonden icke ar mobil under
va.nlig.a forhalIan;den - d·els 100 miIjoner, som skulIe upplanas under
bu,dgetaret 1932/33 och delis slutligen 50 miljon·er plus litet till pa tilllaggsstaten, vilket alIt tillsammans som sagt ger inemot 280 miljoner.
Det ar salun:da ickenagra fran svensk synpunkt eller metd svensk
erfarenhet alltfo,r skramman,de siffror, som det har ror .gig om. D\arom
tord'e vi nog kunna vara ense. Det ar klart, att jag vid denna berakning har utgatt ifran, att Iden nu framlag1da bu,dgeten haller, d. v. is.
att det icke ~ommer :att bli nagon ytterligare pafrestningav det slag,
80m har vis,at sig komma for ,den n,u lopande budgeten, men i sa fall
skulle man som sagt icke behova rakna med mera for nasta budgetar
an de:ssa 200 miljoner plus vad som k:an behova anskaffas for att klara
forhallundena till sommaren.
Nar man sa,ger, att s.killnaden mellan vad som nu fOTeslits anvant
till arbetsloshetens bekamp,ande ()ch det, so'm e:nligt forra arets budget
skulle :anvan,das, icke ar mycket betYidan!de, sa har ja'g mycket sva·rt
att se, hur man kan moti.vera ett sad'ant pastaende. Det sades vid den
radiodiskussion, som nyligen holls om beredB'kaps~rbetena o. s. v., av
en talare, att redan nn utga till arbetsloshetens be-kamp'ande inte
mind-re an 120 miljoner kronor, oc,h eftersom reg.erin,gens forslag till
sarskilda arbeten en,dast upptager 160 miljoner, sa blir ju skilln.ad-e-n
bara 40 miljoner, vilket icke ar sarskilt betydande. Jag kan for min
.del icke pa nagot vis komma fram till en sadan siffra pa 120 miljon.er.
Om jag gar till arbetslOsh·etskommissionen och dess utredning, naI'
den lade fram sitt sista forsla:g, sa visar det sig, att kommissionen
rlaknat meld att und,er budgetaret 193-2/33 skall for hela dess verksamhet atga u.n'gefiir 63 miljoner kronor, och av detta beraknar k·ommissiionen !Bjalv skall anvand,a's till arbet-en unge-far 42 miljoner kron,or.
Nar kommissionenavlamnade sitt forslag, fornaJsta b1udgetar, alltsa
for hosten 193-3 och varen 1934, sa kom den ocks,a fram till en siffra av
60 miljoner, varav man grovt tag,et tankt lSig att '20 miljoner. skulle tga
till kont.a.ntundersto,d och 40 miljoner till arbeten. Jag kan salunda
icke ,se annat an att om jag skulle tanka mig en budget tillkomme-n pA
samma satt som under de senaste aren., da man noji. sig med vad man
ansett vara absolnt nodvRn!digt for att halla den varsta nooen b,orta,
sa skulle man gen,om att folj-a arbetJsloshet'Skommissionens fo'rsla'g i
bu,dgeten fo,r n·asta budgetar ha up·ptagit en siff-ra av 60 miljoner kronor for arbetsloshetens beka.IDpa,nde. Nar nu den framlag,da budgeten
upptager 3-5 miljoner av skattemedel oeh ,dessutom 160 miljoner av
lanem-edel, sa ar man up·pe i 195 milj,oner. Aven om jag i en sadan
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tankt bu,dget, framlag,d fran allnat hall, k.a,nske far rakna med att en
del aV de arbetsobjekt, som nu upptagits pa den extraor,diniira IAnehU1d'getell, skulle ha upptagits under ,skattebudgeten, sa kommer ja~
an,da till en utokning av arbetstillfallena meld un·gefar 100 miljoner
kron·or.
Till sist skall j.ag efter 'denna .gen·omgallg blara erinr.a ,darom, att
forutsattningen for tden n·ll framlagda budgeten ar icke, sasom m:an
pa manga hftllhar velat gor.a gallande, att ,det sk'ulle vara nagot slags
lotterispel meld forh()ppning, att ett a~ harefter Iskola vi ha goda konjunkturer i'gen. Jag 'Skulle vilj'a sa.ga, att om en s.aidan .aterllamtning
kommer till stan!d, om v·arl:den aterig·en vander tillbaka till va,d vi
kanske allesamrmans slrulle ·anse for sundare forhallan den meld ·obehindrat internationellt varuutbyte o. s. v., med ianspraktaganide :av de
produktiva resur.s~rna pa alIa hall, sa .att vi komme tillbaka till den
inkomstniva, som vi hade lat mig ,saga ar 1929, om alIt. detta skulle bli
fallet, IdA forefaller det icke kunna finna'S mer an en mening daroID,
att det yore klokt att un:der denna ,dep·ressionsti:d anvan,da den tillg.angliga arbetskraften och Iden tillga.ngliga materielen for att gora
nyttiga ting, 180m vi da ieke skulle anse o·verstiga vara tillgangar :att
fo.rtfaran,de iLga ()eh bruka. Under Iden forutsattningen ar alltsa, savitt
j·ag forstar, den" vag, 80m har i budgeten harvalts, fullt forsvarbar.
Nar re-gerin.gen har gjort up'p sitt budgetforslag, sa har den emellertid icke gatt ut ifran, att man kan rakna med en sa1dan forbattring av
·de el{onomiska for-hallan,dena, men den har· icke heller, och det far
jag understryka, i detta ogonblick velat accepter-a den utgangspunkt,
som franmanga andra hall framfores, namligen att det redan ar
-klart, att svenska folkets levnadssta.n1dard liksom :alla an!dra folks
maste vasentligen neus,karas, och att vi bora gora dettaomedelbart
genom att sl{ara ned vara inkomster - man tanker dA i framsta rum.met p'a :arbetslonerna - for att darigenom mojligen komma till nagon
forbattring, hur har man ickekunnat forklara. Regeringen. har icke
accepterat denna utgangsp·unkt. Det ar mojligt, att svenska folket i
framtiden maste finna sig i en vasentligt lagre levn.adsstandard an
vi haft Ullider de silstaaren. Regeringen har icke heller sagt motsatsen. Den har icke sagt, att den kan pa nagot satt visa, att detta icke
kommer att s.ke, men regeringen har med sin budget sagt, att vi viljla
gor.a ett forsok att vidmaktha11a var nuvarande levnadsstan,dard. Var
och en forstar, att. om man kan s-atta mannis.kor i arb-ete, om man pa
detta satt kan ge dem oka'de inkomster, sa utgo·r detta en stravan att
vidm.akthAlla den nuvarande lonenivan, att vildm·akth.ftIJa inkomsterna vid deras nuvarande la.ge, och dari ingar da ocksa BaSOm eit
.naturligt led,att man i detta ogon·bliek icke ar far;dig att saga, att
J
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statstjanarnas loner skola ne!dsattas med 10 eller 20 % eller nagot
dylikt. Va1d man emellertid naturligtvis far vara bere'dd pit det ar, .at't
om man forso·k·er viidmakthalla ,den nuvarande standarden genom att
satta igangarbeten till nu gallan,de loner, 'oeh om det ar riktigt, 80m
mall fra,n .ats.killiga hall sager, att vara tillgangar aro otillraeklig:a
for att vid.makthalla en sadan levna·dsstan,dard, sa komm:a icke de
n.yttiga ting, 80m skola kopas f.or dessa inkomster, ,att kunna. racka
till. Det kommer ida att visa sig, att :det blir for mycket inkomster i
forhallan,de till de nyttiga ,raror, 8·om finnas, oeh da kommer detta att
resultera i en pri.s:stegring, d. v. s. hela forsoket att satta igan.g
a-rbeten pa detta gatt kom'mer att le.da till en .s. k. inflation. PA den
p,u'nkten kan man aterigen ha dela,de menin,gar, men det a,r klart, att
darom farerfaren,heten do:m'a. Om forsoket gores, sa kommer det att
visa sig, om vi sakna tillrac:kligt me,d nyttiga ting fo,r att kunna leva
sasom fOTut.
Om ,det skulle vi.sa sig, att en prisstegring intraffar, om det s'illun·da
i pra,ktiken skulle bli klart, att vi icke h.a raid att anva,n.da arbetskraft-en pa Idet sattet for att gora de tin,g, :sam har tiro foreslagna,
nt-an att vi i stallet maste satta den p'a att gora konsumtionsartiklar
. av olika slag for att l{un,na vidmalrthalla den gamla levnadsstandarden, ja, da kan j\ag ieke se annat an att da aro vi framme vid ett alldeles nytt pro,blem, som jag tror ,alIa lander komma att stallas infor,
savida icke dep,ressionen lattar under det narmaste aret eller de n'armaste aren. Vi aro Ida framme vid fragan om hur vi skola kunna
trots avsparrningell, trots att vi lrastats tillbaka pa vara egna resurser, vidmakthalla - <>m !det ar mojligt - de-n gamla levnadsstandarden eller i varje fall en sa pass hog levnadststandard, som ar forenlig
ieke meld ett naringsliv, som gar for halv mas-kin eller for tva tre1djedelars maskin, utan med ett narin,gsliv, 'Som gar for full maskin, ~ven
om ,denna illaskin icke ar sa effektiv, som nar Idet internationella v·ar1unt-bytet var vad ,det val" lat 'mig saga for ett par ar sedan. Det blir det
problemet, som lan,derna da stallas infor, men det rna viiI forlatas, om
man icke i detta ogonbliek a,r fardig att borja planera for- den saken.
Jag tror, att kommer det laget 'Utt intrruda, da komma vi att tvingas
att pa allvar taga upp hela frag'an om svenska folkets forsorjning,
me.n det lrommer da sakerligen oeksa att visa sig, .att den v'ag, sam
for ogonblieket aT val-d genom den nu framla·gda bu,dgeten, h:ar icke
varit till skada for den saken utan tvartom, den ~ar un,del' en lat vara
overgangsti,d aatt OSS i tillfalle att skaffa OSS vissa nyttig'a ting, so,m
;vi i annat fall ieke skulle lla haft. Vi komma under alIa fo,rhallanden
da att vara mer-a valb·al'gade an vi skulle ha varit, om vi under denna
overgangsti,d hade suttit mad al'mal'na i kol's.
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Hare.fter yttraide sig:
Fil lic. L,. Akselsson: Herr Ordforande! Mina H·errar! Den fraga vi har
diskut-era ga11er i si,sta hand vart f·olks v als tand. Var gar vagen till ett
atervun,net valstand for hela vart folk oeh i synnierhet for dess breda
lag·er~

Jag a.r overtygad anhangare av kravet pa att i nuvarande situation'
vitt mojligt radda vart gamla va1stand oeh for framtiden arbeta pa
ett alltja.mt okat folkvalstand. All va;r ekonomiska stravan ar riktad mot
detta mal.
Jag tror emellertid iek·e pa .att ett varaktigt folkvalstan;d kan up·pnas
med enkla medel, exemp.elvis gen'om att bestamma sig for att hoja alIa
loner eller genom att omflytta vis,sa agodelar fran den: ene till den. andre.
Jag tror att 'valstand uppn·as alle.nast geniOm ekonomi, ordet tag.et i sin!
egentliga hemarkels.e, ,d. v. s. att med minsta medel uppna visst resultat.
Jag tror saledes ieke pa mojligheten av att uppna valstand genom n'agon'
politik '»sla s'onder ma'skinerna», ej heller genom nagon politik »stympa
oeh fordarv.a kapitalet», eller nagon politik »elimin·era initiativet, enhetliggor oeh byra.kratisera s!amhallsmekanismen».
Valstan1d uppn·as., inom viss reglerande .samhall,sram, gen'om den' livsenergi, den exp·ans,iva verksamhet.s- oeh njutntin'gslust, den elan vital,
som ar livens ·djupast-e kiinnemiirke. Till deruna centrala' livsstra,van' air
den man·skliga intellig·entsen ,ett utomordentligt hjalpmedel, som later OS8
uppna ·en hog sa att isaga tekntsk fullan:dning i detaljerna av vart handlande och darmed led·er fram till underbara resultat.. Melli mer an ett
hjalpmedel, ,en tjanare for livet sjiilvt wr intelligensen ,ej. Den behiirskar
ej livet. Vi forma ej med var intelligens behiinska ens varteget liv med
dess mangskiftande livsfunktion'er, langt mindre da ·det ko:rpplicerade,
heterogena, av miljonler stridiga viljor '8ammansatta ,samhallslivet. .A.yen
den allra skiekligaste nationialekonom formar icke ·ens sa mycket som att
klan ka;rtHigga d·en totala ekonomiska samhallsmekan,ismen.
Jag tror av dessa skiil, att en verklig pIan'hushallnin.'g, d. v. s. ett helt
samhalles saval produktio.n som konJsumtiO'n m·ed linjal och p·assare upplinjerad oeh dirigerad fran ett centralt skrivbord, sjalvharskarens, ar
icke blott nagot utom·o]}dentligt .sva1rt, utan rent av nagonting omojligt,
nagon'tin:g som .ahsolut taget o,v,erstiger den mansklliga intelligen'sens formaga. Nota bene - ifall mah. vidhaller krav·et pa att kunn:a halla oeh
iiv·en: framflytta sin'a levn·adsstan·dardspositioner.
Sann'Olikt ar flertalet av dem, 80m pa allvar tanka i ekonomiska sporsmal, nagorlunda ense med mig i ·dessa premisser. San'ITolikt aro emellertid f. n.. mycket Istora ,skaror ,av mans·kligh.eten - oeh daribland aven intelligenser med otillracklig livserfarenh·et - icke ov,ertygade darom. Nar
de ohservera ,de ojamn·heter, d·e ,diskontinuiteter oeh de slitningar 80m
forekomma - och som forresten i grund oeh botten' Qilltid aro forbundna
med alIt levande liv - oeh nar de obs,er¥era den stranga organisat,ionl,
som ar oUIlJdganglig for detaljerna av var ekonomiska mekanism, ja sa
ledas de genom ett mer ·eller min·dre diffust tankande att tro, att en sadan
organisation kan lagga,s pa livet ,sjalvt. Man tror att hela samhal~et kan
sa organiseras, ja, byrakratiseras, att alit forloper reglem,enterat, UPPlin'jerat, fritt fran stornin'gar och ,disko.ntli.nuiteter - dirigerat av en: klok
man, eller hellre ett klokt parlament i toppen, m,ed ku'nskaper nog for
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att kunna klara ruljan!gsen. Detta ar plan'hushallningeIllS problem, sam ej
,skall har diskuteras.
Min uppfattning om det nuvarande tidsskedet i;i:r att ·det bestar av ett
synnerligen grumligt sammanblandande oeh komp,romissan:de mellan
dessa tva lin1jer. Vad det klara huvudet ser vara riktigt at ena hallet, det
maste den smidige politikern kompromissa bort at andra hallet, 'darfor
att i all mansklig ,samvaro loftet har en viss f<:S'rmaga att galla mer an
rea1iteten., 10·ft-et ,som till sirr natur spring·er Hingre fram an verkligheten.
En eI.dstod om :natt-en - fo1ket at.minston'e till gHidj.e - men an mer ,en
m·olnstod om dagen, ja, en synner1igen Inolnholjd stod sasom ledare for
vardagens harda moda.
Jag frambar till auditoriet mina uLsakter for dessa ·allman,n·a reflexion!er, som dock syna,s mig utgora ·en ·nodvandig bakgni·nd.
.Ar icke regeringspropositionen i Isjalva verket ·en dylik underlig blandning mel1an tva motstridiga prin:ciper~
Proposition·en Isonderfaller - i viss analogii med sk.albaggen - nlair man
hetraktar ,den, i t.va helt ,skilda delar. A -ena sidan skattebudgeten, efter
formaga hart beskuren i an,seende till utgifterna, och baserad pa den· beromda s. k. barnkammarvisdomen att forsoka ratta mun efter matsack'en.
A andra sidan lanebudgeten med klackarna i taket ocb inga ledsamheter;
den inn·ebar att man med frejdigt mod st.akat ut en tillrackligt valdig utgiftsram, fo'r att'man skall forefalla sympatisk, oeh s:edan forbehallit .gig
att u:nJder riksdagen;s lapp, nar man fatt batt.re tid, fundera pa vad slags
saker man skall kunna hitta pa att stoppa .in i denna skorua utgiftsram,
sa att den 'ed blir outnyttjad. Naturligtvis ar detta sympattskt. Sto'ra
pengar aro ,alltid lsympatiska, ,sa-vida de aro i en trevlig mans han:d. Om
jag kunde van!dra omkring pa Stockholms gator med 100 miljoner i plarrbokoo, tskulle jag snart fa manga vann;er oeh njuta mycken artig up'pmark·samhet. I hurn ho·g grad finansminlstern can amore ·stakat utgiftsramen: stor, framgar ·av att han dubbelfo,rt die hero'mda 40 arv,smiljon'erna
oeh darigenom fatt slutsumman over miljardstrecket, info·r alIt folket
visande v,ilken' framAtanlda han hare
Till prop,ositionen,s tva delar ansluter sig i sa:r.skild avhan,dlin,g en
vet.elllskaplig motiverin=g av grun.dprineiperna. Ordnirrgsfoljden ar dock
har omkastad. Fo:ust k,ommer 'en med klaln och brio skriven ap,ot-eos, som
uttryckl.igen sager att allmann'a; arbet.en aro bara bra, och att d'en alde.rdomliga o8. k. produktiviteten ar en :synnerligen underordnad faktor, ity
att konjunktu'rframjande bIt arbetena anda oeh det ar hllvu,dsaken. Darafter komm,er en med svett oeh mo,da oeh myeken svarlast vetenskaplighet ,skriven bevisning' - sa anstran,gd att man krrappt vagar tro at.t den
ar hAllfast ~ att pa ,den lopanlde budgeteIlJ kan det under vissa givna
villkor, under sarskilda forutsattn:in,gar oeh med nodig 'forsiktighet vara,
am icke heromligt,. sa dock mojligen forsvarbart .att spara pa slantarna,
nar inkomst,ern'a tryta.
Kan nu ,denn'a dubbelhet med sparsamhet p'a skattebudgeten och sl08aktighet pa lanebudgeten vara en,s Isa mycket som logiskt sammanhan:gan'de~ Knappatst. Prakttskt ekonomiskt h.an'dlande maste innebar.a
att han'dskas varligt med pen'garna. Den sak jag icke'har rad till, nar jag
raknar p,a, vanligt lsatt, .blir ej mer fOT:sva~rlig darfor att jag satter en
ann'an etikett pa den. Sn1lJs ar snus, om an i gyllne dosor. Den dubbla
l
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etiketteringen i skattebudget oeh lanebudget oeh det diametralt motsatta
handlaget vid behan,dlandet av dessa bada halfter ar och forblir en fullstandig abn'ormitet. Jag iiterkomm,er dartill.
De offentliga arbetenas bety.delse som konjunkturframjande faktor far
enenligt min ill'ening utmarkt belysning pa sid. 7 i den Myrdalska avhallJdIin:gen. Det h·eter dar alldeles rikt.igt att depressionen urtrnarkes av
att pa grund av forsamrade relation'er mellan kostnader och intakter i
det privata naringslivet undergar produktionen en vasentlig inskranknln·g. All right! M·an tanke·r :Big da att man' bor,de fOIisoka forbattra relaii-onten mellan kostnader och intakter, ,alltsa battra det som blivit skevt.
M'en nej, forfattaren fortsatter i stallet:d.en tanken ligger da ni:i'ra till
hands, att det o:tIentliga bor utoka sin verksamhet.
Har har mani pa-' en gang bade den. forutsat.tning man utgar fran. och
den slutsats man viII bevisa. Som analys rna avhan,dlinlgen vara .av stort
intresse, som bevis har jag svart fo~sta anniat an att den faller under
rubriken cirkelbevis.
Har man ieke har ocksa just denna gruml~ga sammanblanidninig mellan
tva sktld.a teorier, ,som later ·en sluta med, att om nagot ar trasigt i det
fria niiringslivet sa skall man ej framst in'rikta Isig pa att bata detta,
utan -da skall staten frame Har haIler man som en eldstod om natten
fram for folket vad staten kan g~or~", men holjer i en an, tocknigare molnstod annodigt, vad som v,erkligen behovs fo,r tillfriskna.nde.
Hu'r u.n1derbara de offentligaarbeten'a aro, fi.nner man pa avhandling.ens sid. 42--43, dar det framhalle:s, ·att de genom att stimulera det
enskilda naringslivet aro till den grad fo::r.delaktiga att dct yore fors.varbart att utvidga dem t. o. m. till mycket storre omfattnin'g, an sam kU'nde
vara motiv.era.d, om man provade deras nytta v'ar for sig. Har galler
alltsa arbetet for arbetets egen: skull, ej for arbetsproduktens skull. Jag
undrar, OID man niagonisin fatt pa mera fortjanstfullt satt utveckla·d
n:ytt.an ~v att lyfta sig sjalv i haret. Man far har oc~sa glimtvis en upplysning om hUTu produktivitetsframjande och valstan:dshodande denna
lilla smakbi.t· av planhu'shallnin'g blir, som regeringen: nu viII undfagna
oss ID'ed.
Avhandlingens forfattare ar som hekant icke blind for att de offentliga arbeten'a kunn,a nlodvandiggora. motatgarder Isasom imp,ortregleringar, tullhojningar, sk·attehojningar, allmanna lonesa.nkningar m. m.,
med ett o:vd levnads.standardsn;edpr'essande aigarder. AlIa de-ssa otr.evliga
sak·er kunn'a ,sa,ledes .bli bade tillatliga oeh n:odvandiga, blott man forst
genom ofientliga arbeten forbattrat konju.n'kturerna - ·eller renharigare
uttryckt slagit Iso,nder st.atsfina~'s.enla. Detta torde hetyda att man redan
fran bo·rjan beslutar ,sig for att ge gift och motgift i omvaxlan·de doserin'gar, offentliga arbeten oeh 1011e,san'knin'ga'r om ,Tartann'at. Samhallet
skall tydligen sattas i nagon sorts herg- och dalban'a, dar !st.atens skickliga och 'intelligenta haIlld skall ge omvaxlan1de impuls.er uppat oeh .n'edat,
sa att delinkven"ten ,dock tot-aliter haIler sig nagorlunda inom de granser,
80m bestammas av det reala ekon'omiska tillstandet. Matte lliU p·atlenten
bara tala vi-d dessa gifter ochmotgifter och ick,e bli virnm,elk,antig av
resan uta.n ·efter av,slutad fard bibehalla formagan att dra sitt tuniga
lass uppfor vanlig n·ormal uppforsbacke. Harom utlovar forf·attaren lik-.
som Orsa kompani in',g.entin;g alld·eles bestamt, men slutar med de for-
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trostansfulla orden att man far satta igang de offentliga arbetena och
sedan p·assa upp med motat.garder, .na'r sada.n:a behovs.
Om statellls formaga att skota kon!junktuTutvecklingen far man en: hog
uppfattn:in:g. Intressant ar framstallntnlg·en ocksa, om nu det sk·all vara
nagot herom. U·nderstundom aI", synes det mig, ide-una trista varld, det
mer,a vardefullt, :som icke ar sa intressant.
Iden att man genom ·dessa offen.tliga arbet.en skulle kunn'a uppamma
den okade foret-agsamhet, ,som fin.ansministern sager sig onska, oeh sam
eDJsam ka.n uppbara vart folks valstand, ar ju narmast fant.ast1sk. 8n'arare ar ju stor anlednlng be-fa.ra, att all sund foretagsamhet bli'r hortskram,d genom den;n·a konstlade foretagsamhet oell alia de konsekvenJser
den far ifragaJ om arbetskraft, arhet.sloner, be-skattning Isamt rorelsefrihet for ,de effektiva produktivkraftern,a.
Jag atervan'der uu till fragan om svenska folkets framtida valstand.
Jag ar som Isagt -en svuren: .anhangare av stravandet efter hojd levnadsstandard, men de varsta fienderna till en hog levn:ad-slstandard aro forstord ekonomi oeh sondertrasade produktionsbeti.ngelser. Darfor maste
man med sorg i hjartat se varje Atgar·d att fordarva ekonomin oeh p,roduktionen.
Forst rna till un-dvikande av rnis!sfonstand understrykas, att alIa aro
ense om att 1st-ora upp'Offrillgar nodvandigtvts mast-e gora.s for att hjalp·a
dem, som ·drabbas av noden.. Harom star ,saledes ieke st.riden ehuTu somliga kanske ej ogarna ,skulle se att stridsfronten finge denna 'etik.ettering.
Den naturliga han-dlingsvagen ar for narvarande :sparsamhet i budget,ens alIa delar, men ,samtidigt utrymme for nodhjalp. Xv,en ,denn'a n·odhjalp m3Jste ,dock :skotas pa ·ett ekonorniskt fornuftigt satt. I proposition,en saknas, savitt man kan 'se, varje Ispar av u,nde~sokn,jnlg huru man
med basta ekon:omi:serin'g skall kunna :skota n,o·dhjalp,en Deh m,ed min!sta
m.edel hjalpa sa manga 'som mojligt. Det problemet, ,som clock ar det centrala, ha,r overhuvud ej intresserat regerinlgen. 80m e.n antydarr om
fragestallningens valor rna erinra:s, att regeringeDJs 160 milj. allmanna
arbeten pluis 35 milj. till A. K., inalles saledes 195 milj., svara i stort :s,ett
mot aV' A. K. begarda 65 milj. plus en mindre del improduktiva ordin'arie
arbeten.
Med fo:tstan:d oeh klokJskap ,skott kan staten myeket val ga i lan;d med
uppgif1ten' att brin:ga niodhjalp, men aven g.eniet skulle icke kunna fA
statens mojligheter att fo·:r.sla till att »taga bort» k·risen.
Regeringen har ;emellertid ieke ve.lat ifraga om nodhjalI) folja parolle,ri
ekonomi, b.etanka .att ·ekon{)mi ar valstand'et.s grundval. Den har i stallet
gett Isig in i-en; stor spekulatio·n, dar man! kastar ut nagot lOO-tal miljon'er
mer an .n·odigt for att spekulera i krisens o:v.ergang. Huruvida man darvid satt ,sin; huvudtillit till att Var Herre m3Jste lata battre tider komma,
·eller till att de egna atga:vderna skola hjalpa, framgar ej tydligt. In:gendera gruruden syn'es dock for narvarande vaTa myek·et att lita pa. Nar
en enskild man far sin ekonomi derangerad oeh da i stallet for att san!era
den kastar sig pa spekulat.ion och vinstforhoppningar, brukar man anse
hon'Om Hittsinnig. D·etsamrna galler re.geringen,s program.
Detta ar kanske ieke exakt eft!er finansministern's TIU lamn.ade forklarin'g, att man ieke har spekulerat i a.t.t krtsen genast skall ga over,
l
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·ej h'eller i ,att den sk.all bli bestaen:de, utan man har velat forutsatta. bada
mojligheterna oeh viII da gora d.en spekulationen, att man ka.n~ske pit
detta satt skail Iyckas halla levnadsst.andard·en uppe ett Blag till. Om diet
lyekas, sa blir det lskont, oeh lyek3Js ,det ieke, sa far man gora en' nedskrivninig Ised·an, da givetvis med vasentligt forsamrade forutsattn'ingar.
Ens han!dlinglsfrihet blir givetv1s aiitid beskuren i samma man, som man
a.r lansad p·a rorelsemedel.
Av.budgetens tva delar ar skatt.ebudgeten· med svett oeh moda balanserad medel,s,t ~kattehojningar oeh utt.ag av dolda reserver, men pa lan'estaten skola 100 milj. i huvudJsak improduktiva arbeten taekas med lan,
so-m man hoppas sa sman.ingom kun·na taeka med arvsskattemedel. Budgeten balanserar saledes stran'gt taget e·j. D:et mest utmarkande for budgeten ar emellertid dess spekulativa karaktar: den kan goras en gang,
men den k,an ·ej go;r8.ls om flera ganger a r3Jd. Man' kan ej helt fria upphovsmannen' fran anklag·elsen att ha-ndla enligt p,rin'eip,en': ,efter oss
syn,dafloden. Enbart rantan pa ett a:us nyupplaningar betyder for framtiden bartemot 10 enheter pa inkomstskatten.
Att ,sk.atteskarpningar i nuvaran'de lage ej kun·n:at undgals aIr kla.rt, men
att vidtaga !sa :synnHrligen drastiska atgarder i skattevag oeh anda ej fa
fram en hallbar, statiskt mojlig anor.dning ar orimligt. Att hoja skattern'a utan att forst i alIa av.seeUlden kHimma utgifterna ar icke ekonomi
utan politik, dalig politik.
Arvssk·atten vore yard sitt eget kapitel. ~{an frAgar sig, om d·et ar tekn1skt mojligt att ta ut Isadana belopp, t. ex. ur jordbTuk,sfalstigheter men
Rven ur am.nan! f.astighets- oeh affarsrorelse. Man erinrar :sig osokt berattelsen fran'rylska revolution-en att man: fordrade att reservfonden' i va;rje
foretag skulle utlamnas; man tankte sig den som en. sed'elbunt Iiggande
i reserv i kassaskApet. Men an viktigare ar fragan om dylik arv'8·heskattning ar nyttig for vart folk. Det sporsmalet belyses en'klast genom att
frAga: H·ar det varit nyttigt for :svenska folket att dert under de sista
t. ex. 30 aren funnits avsevarda formogenheter bar i lan,detl Hade vi
an'n'ar.s haft 'Vara stora nya industrie:r~ Hade vi an·nialiS haft en sadan
industriell produktivitet, en sadan va1standsgrad h08 vara intdust·riarbetare'
Budgeten ar farlig darfor att ·den ar lattsinnig, spekulativ oeh agnad
att un:dergrav.a vart framtida valstand. I stallet for alIt sam ellJligt hittills vunnen erfarenhet fortjan'ar ·epitetet framatbarande ekon'omiskt
han,dlande, ,satter ,den en .spekulation i en av statens underbara intelligens ledd s. k. produktiv v·erksamhet, om vilkens kva.litet vi for narvaran;de ·nog fatt eon aning. Budgeten ar reakt.ionar - ordet betyder bakatlstravan:de - ty den undergraver flertalet grundvala,r fBr Isunt ekon'om1skt framatskridan:de.
Regeringe,n bar i bar forevaran'de a:v.seende inrtet anTIat att gora an
skota stat.ens .ekon'omi. Det ar -en' viktig oeh svar upp,gift, men fullt losbar. En stabil stat·s·ekonomi ar ett ou·n,dgangligt villkor for folkets valgan;g.
VArt gamla kapitalistiska samballe har en myeket stor hallbarhet oeh
seghet oeh 'det 'kan val, om ock med onodiga lidand·ellJ, sta rycken aven
for den ofo,rnuftiga oeh onodiga pafrestnin'g, som regeringell nu viII
palagga landet. Men det .allmanna ekon1omiska laget ar, visserligen icke
t
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fortvivlat, m·en dock sa allv'arligt att alIa gada krafter borde en:as om
att ·arbeta for framatskridandet, ej mot.
AlIa krafter maste fOTen.as for att arbet.a pa vart folks, i produktiviteten grun'dade, valstand.
Professor SII Brisman: Jag har for min del un:der :de.n de-batt, som fo,rts
om dessa saker, fallit i mi.n vanliga fo,rundran over hur Hitt manniskorn·a
ha .att overdriva motsatserna mellan sig. Jag har icke kunnat komma till
den uppfattningen, att ·det ar nagon sa,dan djup klyfta., .som har lskilje.r
o,&s at, oeh att situationen ar sadan, att den verkligen kan ge antedning
till ,sadanla omsesidiga beskyllninga.r och overskattnin'gar ,av verkningarDJa av olika fo~slag, som vi nu ha sette Det forefall'er mig namligen
upp·en'bart, att viIken reg·ering som an suttit, aro alIa o,vereus om att det
.skall so,rj·ais ordentligt for de arbetsloisa, oeh kostnaderna kun,na ju ieke
bli sa oerhort olika berue-n'de pa det olika satt, varp·a detta go:res. L.ikasa
forefaller ,det mig uppenbart, att vilken riktning som an skulle vara forharskarrde, sa kan den icke garna undan;draga sig ·eni vasentligt okad
statlig verksamhet. Man kan icke blott lita till rena kontantun,derstod,
darfor att en mycket stark och sakligt grundad opin'io.ll foreligger ju for
att be~eda sysselsattniu'g at de arbetslosa sa langt det ar mojligt.
Jag h.ar vidare blivit ratt fo,rvau-ad over att det kunnat uppstaen
siLdan kolossal skillnad i uppfattning roran,de Iampligheten av att staten
for.sok·er aJtt lata si.n kapitalbildande verksamhet verka i n·agon man
ko.n!jun·kturutjamnlande. -Savitt jag vet, har anda sedan den tid, da den
tank'en foddes, att ma.n; over huvud taget skull'e fo,rsoka att en liten
smula reglera kon,junkturerna och icke blott taga dem som ett av forsyn,en sant oIycksod'e, sam mall fick fin,n-a sig i, det cent-raIa v·arit, att
samhaIIet ska:ll ick'e 80m alIa andra springa med konjunktureTna backe
upp ,och backe ned. Om man gar ut if.ran', att det centrala i konju:nkturvaxlin'garn'a ligger dari, att realkapitaIbildn:ingen ibIand gar for fort
och ibland Istopp'ais UP'P', ·sa Iigger ju den tanken nara till ha,nds, att samhallet i ,staIIiet for att 80m hittills ocksa folja med denn.a utveckling,
skulle forsoka att bromsa un,der hogkonjunkturen for att i stallet utjamna detta genom okad verksamhet under Iagkonjun:kturen Om det
gar, det v-et Jag icke, och det vet ingen manniska. Det ar en sak, sam bara
kan avgoras genom 'ett ,experiment, och jag skulle vilja saga icke bara
genom ett utan genom manga experimen,t. Det ar en sak, 80m mycket
retat mig i des'Sa diskussiorrer, och det aI', att hal' up'ptrader folk, den
ena efter den a,ndre, Rom om de precis visste hur allting skulle vara, hur
krisen upp·komm!t, vilka orsakerna tiro, oeh hur den skall losas, me.dan
i ·sjalva verket in·gen man,n'iska ve.t n,agot am dessa forhallanden med
nagon sakerhet, ej ens med overvagand.e sannolikhet.. Vi befinna oSrS har
t vlss man i samma lage som naturvetenskapmannen sa ofta go-ra, att vi
ha len; fraga framfo!r ass, sam man: ieke formar losa med logikens hjalp,.
Man Iser vissa fenomen: och man far genom forsok se efter, om man kan
gora nagot at demo For min del kan jag icke saga annat an att ja.g
tyeker, att det ar riktigt, da man forsoker gora nagot i experimentsyfte,
fo,r savitt iek'e alltfo.r Istora risker aro forbun-dna darmed. Jag hal' svart
att ge mig till tals med den tanken, att nar det kommer en lagkonjunktur
som de-nn,a, skola vi bara knappa ihop han'derna och satta oss och titt.a.
i•
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pa den for -att vanta pa att den skall ga over av sig sjalv. D'et ar mojligt
att vi ma,ste resignera~ Jag viII ieke saga, att det ar mojligt att overvin.n'a kondunkturvaxlingarna, mIen det stride.r emot alIa ma,n:skliga
instinkt.er att resign,era utan vi-dare. Nog viII man a,nda gora .n.ago1t slags.
forsok for att se, am man ieke en liten smula skaII kunnia komma till
ratta med sak'en.
Nu medger jag, att det forslag, s·om regeringen har framlagt, har kommit i en konju,n'ktur, da ett ,sadant experiment kansk·e icke ar sa mycket
v'art, darfor ,att det ar icke en k·ondunktu.r utan en katalstrof, som vi nu
rakat ut fo'r. Man kan kan,ske med viss ratt saga, att de erfarenheter, som
kunna goras under en sadan varldskatastrof, aro icke myck,et bindarrde
for =en v,anlig kon·junktur. Jag kan bara namn;a ett par sadana saker, som
att man un'der vanliga konjun'kturvaxlingar fu.n;nit, att den gen.omsnittliga avvikelsen for pTisnivan mel1an top·p- och bottenpu.nkt varit cirka
10 procent, un,der det att prisnivan uu har sjunkit till ·nara halften'. Den
vanliga vaxlin.gen i arbetslosheten vid varrliga konju·n:kturer IDoellan tappen oeh botten har varit omkring 5 procent, oeh nn aro ju 30 miljone.r
eller n'll.got :sadant arbetslosa. Jag m·enar salunda, att vi sta i en situation, i vilken m·an nog far saga, att den gamla tan'ken at.t reglera konjun,kture,rn;a kanske iek·e kart leda till samma resultat, sam ann'ars kunde
ha lskett,oeh att ,de erfarenheter, som vi nu kunna gora, icke aro bin'dan-de for vaniliga konjunkturvaxlingar. D.etta hindrar emellertid icke~
,savitt jag forstar, att m,an an'da bor gora u'agot forsok att komma nagonstans. Regeringen har ocksa gatt pa en linje, sam alla mann.iskor, ,som
sysslade med konjunkt.urer, redan efter 1907 ars kris ansago vara mer
eller mi.ndre sjalvkla,r, den namlig.en, att man ,skulle forsoka med okad
kapitalanvan'dning under lagkonjun'ktureu, finaIllSierad genom en upplaning, som ar has'erad pa den forutsattningen, att, savitt den nationalekonomiska teorien ar riktig, det i ,d.e stora Ianderna oeh litet varstans
under en; lagkonjunktur finn,s vad man kanske nagot oege.ntligt skulle
kunna kalla for o.anvant sparande, som skulle kunna tagas i ansprak
for andamalet.
Det har n·u· ,namnts, att :det krav pa upplaning, som regeringen' har
stallt, skull'e vata alltfor stort for vart land, oeh det ar nlojligt, men har
komma vi aterigen till ·en av d.e saker, som ieke kun,n:a lo,sas annat an
genom experiment. Att sa ar fallet framgar ju darav, att har kommer en-·
manlri,ska oeh sager, att det har gar rakt at skogen, oeb sa kommer en'
an·n:a.n -Deh sager lika bestamt, att det gar alldeles fortraffligt utan minsta
.svarigh·et. Den saken kan i sjalva v·erket i n'arvaran·de stund ingen man..
nlsk-a saga nagot bestamt om.
am jag skulle riktanagon anmarkn'in.g mot finansministern pa denna
punkt, sa skulle det va:r.a, att han raknat det helop·p, med vilk:et kapitalmarknaden kommer att ,tagas i ansp,rak, nagot for lagt. Han ·namnde
,sjalv, att siffran kan komma.att bli hogre, -om det blir budgetunderskott,
d. v. s. om ,den n,u framlagda budgeten inte hall'er, men dartill kommer
oeksa, att man far rakna, arvssk,atten som en up·p,laning, eftersom den
tar lopan,de sparande i ansprak. Det skulle darfor ieke forvana mig, om
kapitalansp·raket fran: statens sida skulle komma a.tt uppga till atskilligt
over 300 miljoner. Arvsskatten ar bara den beraknad till 40 miljoller, vilket be-lapp ska11 utga. pa ett e.nda are Jag ar for min del tveksam om
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huruvida en upplaning av denna storlek for statens rakning kan lyckas
gen·om emissiol1~ av statsobligationer mot tillnarmeLsevis de rantor, som
staten varit vlan att hetala.
Emel1ertid karr jag ieke fa i mitt huvud, att man skall behova upplan-a
exakt dessa miljoner. Varfor skall man ahsolut binda sig vid en bestamd
siffra.~ Man k.an ju forsoka med nagot, oeh visar det sig, att det ick'8 gar
i las, sa ar ,det val -ieke varre an att ma.n: far pruta en del av de ifragasatta miljol1,ern'a. Jag kan icke se, att det skall behova vara nagon' absolut pa fo,rhan'd fa·ststalld siffra, utan det forefaller mig, som 'OID diet hal'
forelage ett fall, dar man borde prova sig fram for att se hur langt
det gar.
Den allvarligaste anmarknillg, som, 'savitt jag kan se, kan riktas mot
regeringens forslag, vilk,et - jag uppre.par det - i stort sett vilar pa
principer, som jag for min del trodde vara tamligen' sjalvklara R'nda till
des's jag kommit i kontakt med :den opinion, 'som har rests emot forslagen, d'et ar vad sam s-agts i 101liefra,gan. D'en fragan narmar j,a,g mig,
d'et kan jag iek'e neka till, med viss bav,an, ty jag vet av sorglig 'erfarenhet, hur ohyggligt farligtdet ar att yttra sig i lonefragor, iiven om man
inskra.n'ker sig till att ·enbart konstatera :vena fakta. Att un'd,er sa-dana
forha,llanden ga in i resonemang om dessa saker har ·som sagt sina
mycket stora riskeI'. Jag skulle .e.mellertid gentemot finansmlnistern vilja
fran;:thAlla, att jag ar tv:eksam om, huruvida hans yttrande pa den punk-'
ten var riktigt. Han uppstallde saken sa, att man fragade sig, om vi
kllnna bibehalla samma levnadsnivA sam vi hade fir 1929 eller icke, oeh
-han tog det :B·om liktydigt med att vi skulle b~behalla nuvarande lo,nelage.
,Det .dar tror jag ieke ar alldeles korrekt, darfor att i sjalva verket hal'
reallonen o.avbrutet stigit oeh stigit valdsamt under kr.is·en. Den i avtal
fixerade reallon.en ar ju nu, pa krisens varsta punkt, mycket hogre an
"den v,ar 1929, med p'afoljd, att de :som ha anstalln:ing, leva pa ·en' vasentligt mycket hogre standard an de gjorde 1929. Detta beror ,darpa, att
pen'nlnglo,nerna i stort sett legat oforan;draJde, atminstone 'e,ndast med
mycket sma andrin,gar, med·an prisnivan gatt katastrofalt tillba,ka. Jag
kommer icke p,a rak arm ihag, hur mycket det ar, men sakerligenha
reallo,nierna under sjalva krisen 'stigit starkare an d.e gjorde under hogkonjunkturen. For att komma tillbak,a till den levnad,s-niva, sam vi hade
under ho,gkon'junkturen, BaSOm finanlsministernnamn\de, skulle vi behova
sanka de lo,n,er, somnu existera. Om man da nu skal1 satta igang med
stora arbeten till nuvarand'e loner, kommer man onekligen i en' ganska
.paradoxal si,tuation, darfor attda avlonar man ju folk med IOl1Jer, som
man mad .en enkel matematisk kalkyl kan visa v,ara fullstandigtomojliga vid nuvarande prisniva. Det ar ju lika en~kelt 80m att tva ganger tva
.ar fyra. Om mall; gor det tan'keexperimen,tet, att .alla manniskor i Bveriga hade ,arbete till avtalsenlig,a lon'er, lSa skulle den lonesumma, 80m dA
skulle uthetal31s, helt lsakert langt oVler.8tiga nationalink'om,sten, vilket ar
orimligt. Det gar helt enkelt icke. Att forsoka bereda syssel,sattn'ing at
-alIa med ,nuvarande loner ar ett rent sisyfu,sarbete.
Det ar Born sagt myck.et ogarna, 80m jag lagg,er mig i lon-efragan:. Jag
vet av sorglig erfarenhet, at,t det ar farligt att kon1statera fakta. Jag vIII
icke saga, att ,saken intDess:erar mig Isa oerho.rt. Jag hal' bara ett teoretiskt intresse for den', men faktum ar, att ett sadant program ar full-
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standigt orimligt. Det ar preci.s sam jag sag i ·ett astronomiskt 'arbete
sagas om 'p:erpetuum mobile, ·at,t var och en, 'som konstruerar ett sadant"
vilk·et icke gar, tror, .att ldet ar en sammansvarjning av mo;rka makter
mot hon:om. Det tycks vara pa samma satt inom socialpolitiken. Kan man
ick:e fa eu, liter ur en halv liter, tror man ocksa, att det be-ror pa en 'Samman;svarjnin'g, i stallet for att tSakforhallandet ar, att man stott pa en
naturlag.
Det ar pa denn.a pu.nkt, som jag for min del a,r metst tv·ek.sam betraffande regerin,~sprogramm.et,darfor att det kommer givetvis att bid:r.aga
till a.t,t fastlasa en lo,n'eniva, som, savitt jag forstar, ar fullstandigt matematiskt omojlig. SaT:skiit blir detta f.allet, om n;u, som sannolikt synes
vara, ,omkring halften av detta skall ga till byggnadsarbetare och komIDu,n'alarbetare. Jag vet, att det finns manga mann'iskor, som ans.e, att de
skatter sam un begaras, aro icke orimliga, varken arvsskatten eller det
an'dra, darforatt ,de anse det riktigt, att man hjalper de arbets1OIS a, men·
80m bli fullstandigt upprorda, n'ar de hora, att de,ssa medel skala an·vii·n:das till sadana arbetare, Isom kun,na komma upp till en fortjanst avever
40 kronnr om da~en, sasom fallet ar med kommunalarbetarna i Stockholm. D.et ar ju icke ,dem man viII hjalpa i fo·rs.ta hand. Man viII hjalpJa
de arhetsiosa, men man viII icke se sina perrgar anvanda p,a det sattet.
Det ar uppro-rande att anvanda pen·garn.a sa, att man bereder arbete at
en arb-etar·e till en lon, ,80m kanske fy.ra arbetare skulle kun:n'a fa arbete
for p'a ann'at hall. D·et ar den lsakerr, som jag for min del tycker ar den
allvarligaste. Skail man finna arbetstillfallen, skall man icke taga d·e
dyras-t.,e.
Nu ·medger jag, ·att jag bara folj·er rent preliminara berakningar, vilka
dock forefalla ·att ha mycket bakom lsig. D'et synes ju vara fraga om
myck,et omfattande byggnadsarbeten. Det var ju ockJsa betecknande, att
"sa snart ryktet kom att man skulle satta igang bJTggnadsarbeten med
statshjalp i olika kommuner, sa gjordes ogon.blickligen fran Goteborg
eIli framstot i tsaken, oeh det kommer sakerligen att bli flera :sadana.
D.etta ar som sagt enligt min mening en alivarlig punkt. Jag viII inte
pasta, att den ar principiellt eller praktiskt avgoran,de, ty det finn,s
otvivelaktigt i Sverige arbet.suppgifter, dar lonerna ligga pa ett annat
satt oeh dar anmarknin:gar med samma styrka icke kunna riktas emot
sak,en. Emellertid torde man .i alIa fall gene·rellt ku,nna saga, att detta
prog~am gar pa en lirrje, som ar matematiskt ohAllbar, S8JSOID priserna
TIn Iigga.
Varlden befinner' 'sig for u.arv.arande i ett dIlemma, som jag for min d.el
icke vet, hur det -skall losas. Gor man det tankeexperimentet, att alIa tiro
sy.sselsat.t,a, sA ,skulle ,som sagt med nuvaran·de pris·er inkomsterna bli
mycket storre an .n,ation:alinkomsten, vilket ar otan,kbart. E·n al1n,an 108,ning ar ju, ,attvi fA en in:flation, mien in'g,en mannilska viII ha det utan,
arbetar emot det med han,der och fotter. D.et ,skall bli mycket intressant
att .se, hur detta kommer att utveckla sig. Ingen kan for narvarande saga
pa vilk·et ,satt losnlngen ,skall komma. Jag ar icke heller for mindel
heredd att pa Jl'agot ,satt ange, hur denn:a fraga sk,all klaras. Jag un'drar
emellertid, am det .inte yore mojligt att ga pa ,den linje, som framkastats
i riksdagert, att man 'skulle forso,ka k,o,ncentrera des,sa arbeten, 'Som jag
tror aro rikt.iga i princip, pa relativt billiga .arbetstillfallen. Vi ha manga
l
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sadana att tanka pa. Jag viII bara namna ett av dem, namligen- perma·nentbeHiggning av de vagar, som ahsolut maste perman·enthelaggas irrom
den narmaste tiden, darfor att det medfor mycket stora forluster, a.tt det
icke redan blivit gjort. Vi skulle dB. fa ,syss.elsattning for relativt billig
arbet.skraft. Vi Iskulle fa efterfragan pa beton.g d. v. s. cement oeh jarn,.
Att stenbeHiggnin'g ar oduglig tyckas ju fackmann.en vara en:se am. Vi
skulle darmed ocksa vinna en annan fordel. ·En anmarknin'g mot de,ssa
arbeten ar ju den, att de icke ge n'agon ranta, men detta ar blott skenbart f,allet. I verkligh·eten kommer ett slags ranta att ,t·janas gen·om att·
man for framtiden inbesparar dryga u·nderhaJlskostnader. En, av de
vasentligaste an'markningarna mot regeringeIlls program ar, a.tt det i
stor ,skala avser arbeten., som icke blott kravla ,anlaggnin'gskostnad, utan
oeksa komma att m·edfora stora arliga driftkostnad,er. En sadan sak som
perman'entbelaggning av de vagar, sam ha en trafik pa over 200 biLar om
dagen, skulle i stallet befria OSIS fran myeket stora underhall,skostnader
i fra'mtiden. De skulle salunda pa detta satt sa att saga p'a en omvag
forrania kapitalet. Detta ar nn bara ett forslag i hogen,. San.nolikt finns
det fIe:r.a sadana mojligheter, oeh det var framfor alIt pa denna punkt,
som jag med de'ssa korta ord ville fasta up,p'marksamh·e:ten-.
Direkior G_ Soderlund: Det forefoIl mig, 'B·om om herr finansministern
hade al1deles ratt i 'Sin anmarkning, att det budgetfoI'islag, som han lagt
fram, tilldl'!ar Big ett aild-elas 'sarskilt stort intres,se. Det fin.go vi erfara,
som i borjan fingo hall.a oss utan'for lokalen'. Jag sager detta darfor, att
sorgligt n:og kunde jag ieke folja med finansministerns skildring av \sina
oeh regeringens synpun-kter sa, sam de 'Sakerligen varit varda.
Nar jag nn gar att yttra mig om det foreliggande budgetfoIislaget,
nodg8Js jag ga ifrall finansministerns upplaggn'ing .av sake-n, darfor ·att
han lade up·p sakerr pa ett satt, som ieke gay 0:8S nagot kon'kret objekt
for var diskussion. Han sysslade ratt IDyek,et med hur man skulle kunna
gora ,och gjorde t. o. ID. i o~dningen budget av h·elt annat innehall an
den, som han lagt [ram, och ,sade, att om man tyekte ,det var roligt, sa
kunde man: ta en sad-an budget i stallet. Han trod-de i alIa fall, att det
skulle kunn,a finnas manniskor, t. o. ID. en majoritet avmanniskor, ,som
i detta lage ,skulle· vilja fa en budget, innebaranrle en beskarning pa 80
miljoner kron:or i forhallan-de till det forslag, 180m den nuvarande regeringen har lagt frame Det hela v-ar intressant, oeh hela up'plaggningen
var av mycket sto.rt intresse sasom ,et.tallma·nt resoneman'g om hur man
forfar, pa vilka van.skligheter man rak,ar inl, vilka mojligheter man har
och vilk.a vagar man kan van'dra, om man viII lata fantasien,lopa. Det
ar roligt, 'oeh 'darfor tilldrar det -sig .naturligtvis start illtresse, men vi
sta nu infor ett po.sitivt fo·r,slag, framlagt av d.en nuvarande regerin'gen,
oeh det ar viiI an'dA det for'slaget, :som vi i dag maste di,skutera.
Om jag harefter gar in pa det framlagda budgetforslaget, maste jag
omedelbart medge, att utgangslaget for regeringen, nar den hade att
gora up·p sin budget, var synnerligen besvarligt. Det var icke n'Og med
att man hade att tacka ett unde:r.skott aVeIl pa den lopande budgeten,
utan man saknad·e darja·mte prakttskt taget alIa tillgan'gar av engangsnatur, vilka man de narmast foregaende budgetaren haft sasomen
reserv, nar' det gallt att fylla ut :avstandet melian inkomster och utgifter.
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I detta lage har naturligtvis kravet pa aterhallsamhet oeh kravet pa uppfirrningsfo,rmaga, nar ·det gallt att skaffa 'nya inkomster, varit synnerligen starkt. Regeringell hal" ocksa.- det erkannandet syn,es man bora
gora - gjort vad som rimligtvis kunn:at gora.s for att begran.sa utgifterna atmilllstone pa vissa o,mraden.
Pa en del punkter; s,om jag skall be att fa ,narmare herora, foreter
emellertid fo:vslagetsvagheter, som jag tycker, att regeringen sjalv ieke
utan vidare kan avvisa. Pa utgiftssi,dan hal", som jag naronde, regeringen
viss'erligen: lyck,ats briu'ga ned R,tskilliga anslag, men, sasom fin·a.nsmin'1stern sjalv framholl, kan man kanske icke beteckna detta Isasom
nagrasa :sanskilt svara eller ,sarskilt langt gaende besparingsatgarder,
da 'en he1 del av Idem ha givit sig av :Big .sjalva. En del be:sp'arin'gar betyda ba~a,att man skjutit upp en utgift till ett annat are Man hal" salu,n;da pa fjiirde huvndtiteln gjort en tillfallig min'skning pa ick·e mindre
an 20 miljon'er, vilken ,summa, savitt jag fo:r.star, ioke kan innebara en
d.efirritiv minskning. Man kan ieke upprepa op·erationen ett a.nn,at a1"
utan maste i sta.llet da l"akn·a meden avsevard forhojning i forhallande
till det belopp, ,s,om ,det fo-religgande budgetforslaget up-ptar. Vidare hal"
man vidtagit en tillfallig in18krankning i fonderinlgen for pen:sioll,ering~
andamal med 12,5 miljoner kronor. Det lar val icke heller kunna uppr,epas, i varje fall ioke hur lange Born heIst.
Vidare har man, .sasom finansministern oeksa framholl, flyttat ov·er
byggn'adsarbeten pa cirka 7 miljoner fran skatte- till lan'ebudgeten. Jag
skall ieke gora nagot uttalande om sjalva prineip,en for finansiering av
dylika foretag. Jag skall utan vidare medge, att det ligger en hel ·del i
att finan,siera dem med lan'emedel. Det ar giv:et, att bygger'man ett hus,
som sedan tjan'ar ambetsverk och andra till bostad, sa sp'ar,ar ma,n,sedan
utgift,en for hy.ra. I forhallande till hittillsvaran:de prineiper ar det likval en svag pun,kt,ehuru den fo,rsvinner i den stora upplanin,g till ofientligaarbeten, ,som regeringen foresiagit. Denn:a upplaning ar ju, om man
ser ,det fran :st:atsfin:ansiella eller budgettekni.s·ka synpunkter, givetvis ,en
svaghet. Jag skall emellerti.d icke uppehAlla mig vid den saken ,n,n utan
skall ·komma tiIlba,ka till ,den ,senare. Det ar jusa, att dessa allmanna
arbeten,sasom ocksa framgar av disku.ssionen har i kvalI, satta sin alldelesbestamda pragel pa budgetforslaget, oeh de bora kan,ske darfo1"
behandlas sasom en sak alldeles for sig.
Vad in'komst:Bidan betrafiar, viII jag Iikaledes pap·eka nagrapunkter,
som forefalla mig innebara svagheter, i val"je fall om man tanker pa
framtiden och vilket utgan'gslage man skail fa for en kommandestatsreglering. Jag viII da till en borjan framhAlla,att vissa av vara viktigaste ,skattekallor nu ar'O pressade till bristningsgransen. Det synes mig
i v;arj,e fall val"a fallet mad vin- och spritbeskattningen och tobak·sbeskattnlngen, oeh jag tror icke heller, att inkomst- oeh formogen'hetssk-atten, sa/dan den nu ar konstruerad, tal nagon ytterligare press.ning.
Over huvud taget aro nog vara nuvarand.e skattekallor utny.ttjade till det
ytter.sta.
Trots att regeringen, 80m jag namnde, da den stalldes infor problemet
att uppgora forslag tillstat,sreglering for nasta budgetar, val" iavsaknad
av de engang·sinkomster, som tidigar,e regeringar haft att tillga, har den
naturligtvi,s gjort alIt vad den kunnat for att finna nya e'ngangsin'kom-
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ster, som kunde underHitta finansieringen av budgeten. Sasom framgar
av statsverkspropositionen, har den oeksa funnit nagra. Den har tagit
i an:sprak vinstmedel bade fran tobaksmonopolet oeh fran vin- Deh sp-riteentralen, oeh den har ·dessutom tagit med riksbanksvinsten for tva are
Regeringen hal" pa sistniimnda p,unkt fatt en engangsinkomst darigen1oill,
att den fly\ttat fram vinstinbetalning,en fran riksba.nken, ·en fraga som
redan tidigare varit uppe lnen som forst nu blivit gen·omford. Den mojligheten star naturligtvis icke till buds ett an'nat are Jag vet over huvud
taget iek.e, varifran regeringell ett kommande ar skall kunna fiuna na.gra
ytterligare engangsinkomster. Jag tror, att det kommeratt bli alIt svarare oeh svarare att pa det sattet kunna finn-a nagot for att tapp,a igen
halen i budgeten.

Om man nu lagg,er ihop ·de ,svagheter, som jag hal" sarskilt understrukit, d. v. IS. at.t man pa utgiftssidan minskat utgiftern.a oeh pa inkomst,sidan okat inkomsterna genDm en'gan-gsatgarder, som ieke kunna
upprepas, sa kommerman fram till gan,ska avsevarda belopp. Jag skulle
tra, att det ror !sig om ungefiir 70miljoner kronor, oeh om ieke na.g~a alldeles oformodade engangsinkomster sta till forfogan.de etct komm.ande aI",
sa maste ut'gang1sHiget for na-sta a~s budgetreglerin·g bli synnerligen fo1"samrat.
Fin'ans'mintste:rn sade, att det t.aIa.s om sparsamhet till hoger oeh vanster oeh overallt, men ingen viII foresla nagra konkreta sparsamhetsiLtgarder. Man viII icke anvisa de iiIrdamal, som man skulle satta asido
for att kunn'a tiIlgodoseandra.. Det ar ju riktigt, oeh jag skall ieke heller
i detta ,s,a.mmanhang ge nagra anvisningar, men jag viII dock gar-a ·ett
pll,pekan,de, som for statsverkspropositionens del synes mig innebara en
vts·s inkonlsekvens. Det hal" talats om vad mun skulle nll, g'enom att satta
ned dyrtidstilHiggen for staten's befat.tningshavare, oehfinan'sminLstern
ang:av ,gjalv en siffra, sam i detta sammanh·ang skulle ha varit av betydeLs-e for budgeten. Jag viII icke aIls ifragas·a,tta, att man skail ga fram
pa detta omrade sa oerho~t starkt med Geddesyxan, men: nog tycker jag
man hal" anledniIl'g ·satta ett frageteeken for den standpunkt, sam rege-rin-g·en hal" st.annat fo·r. Regeringen ha.r sjalv papekat; att levn.a,dskostnadsindex dock hal" ga.tt ned under det in'dextal av 156, sam for narvarande ligger till grund for dyrt.idstillaggen. Index utgjorde som bekant
vid a~sskiftet 154. Man fragar sig da, varfor icke regeringen, nar den
eIjest forsokt vidtaga inskrankntngar i konJsumtionsbudgeten, hal" sankt
dyrtidstiliaggen i motsvaran,de grad eller k~anske nll.got mera. Nej, ,sager
finansmin'istern, det ha vi ieke velat foresiA med hansyn till ovi,ssheten
om den f.ramtida utv,ecklingen. Vad dertta uttalanlde betyder kan man ieke
forsta, om man bara ser fragan isolerad pa ,detta satt, men man kanske
far Iitet klarare for sig, vad ,det mojIigen kan betyda, om man ser det i
sammanhan'g med alIa de atgarder, som regeringen i ovrigt foreslar i sitt
budget fOT!S lag. Vad jag emellertid :aooer vara i viss man inkonsekven't i
detta sammanhang ar, att regerin.gen blan'd sina besparingar ocksa hal"
upptagit en heskarning av anslagen till icke ordin·arie personal med i
runt tal 10 % oeh samtidigt uttalat, att de-nna besparing, sasom finansmiIiistern hoppas, kan goras utan att m;an beho·ver av,skeda redan anstaiid personal. Jag forestaller mig, att iskall man kunna genomfo1"a ·en
sadan besparing utan att avskeda personal, sa maste man! pit nagot satt
3 -
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minska P'a denna personal,s avlonin'g, oeh kan man gora det betraffande
den ieke ordinarie pers-onalen, sa kan man ju tyck;a~ att det varit k'onsekvent, OIll atminston.e en sankning av :dyrtidstilHiggen ungefar motsvarande nedgangen i levn'adskostnadsindex hade blivit genomford jamviiI for den ordinarie pers-onalen.
Betraffan'de inkomstsidan for det kanske oeksa for langt att ge nagra
narm,are anvisnin,gar, men jag viII dock garna papeka en sak, sam for
'mig i viss man ar en ka.pphast. Det framskymtar pa manga hall i statsverkspropositionen, att finansministern har varit ratt an·geHigen am att
icke min!ska pa konsumtionen utan tvartom soka oka den for att pa det
sattet motverka krisen. Jag tyek,er emellertid, ;att ett ,skatteobjekt, s·om
vi vid foregaende kriser ha utnyttjat, namligen kaffet, skulle ha kunnat
anvandas utan att det behovt bereda fin'an:sminstern n'agra bekymmer ur
nys,s anforda synpun'kt. ·Skulle en hojd kaffetull betyd:a en inskrankning
av ko.nsumtion'en, sa har ju det ingen pafoljd for tillgangen pa arbetstillfallen i vart land. For o,vrigi ar det val pa ·det lsattet med en okad
kaffebeskattning, att den kn,appast beror de enskildas ekon'Omi. Det blir
naturligtvis en omlagglling pa olika satt, genomford i regel sa, att man
'anvander lagre kvaIiteter. Totalresultatet bIir darfor sannolikt, att man
for i huvu,dsak sam'ma utgift far sitt kafreh-ehov tillfredsstallt. DA tycker
jag ju, att det kun;de varit taeknamligt for staten att .sa att saga gratis,
utan att DAgon enda i detta.land behover lida pa det, ty nagot lidande
kan man val i detta sammanhang andA icke tala om, fa sA pas!s mycket
som lat mig saga 40 miljo.ner kron'or i tillskott for budgetens finanisiering. En krona per kilo spela-r icke na;gon .sa sar,skilt ;stor roll i ,detta
sammanhang. Jag viII fraga, varfor ·denna skattekalla over huvud taget
icke utnyttjat.s, oeh jag go.r det darfor, att jag tycker, att finansministern
mycket val kUDJde h.a utnyttjat den utan att han behovt hy!sa nagra farhagor for att konsumenterna yare isig fo,r egen ,del fatt ·det sarskilt
.mycket samre eller genom att konsumera mindre eventuelit ytterligare
skulle ha forvarrat depres1sione'u.
'
Jag skall icke ga in pa nagra sarskilda sporsmal i detta sammanhang
utover vad jag red;3:n mera i forbigaen·de har papekat. Debatten har ju
kommit a.tt rora sig i alIt vasentligt om de allman'na arbetena oeh vad
darmed sammanhanger. Givetvis ar oeksa Idetta ,den viktigaste nyheten
i regeringens forslag, oeh den satter sa sin pragel pa budgeten, att darom
kommer sakerligen diskus.sionen alltjamt att i ·det vasentlig,a rora sig..
Vad ,nu ,denna sak betraffar, ,sa viII jag, efter.som jag har sokt papeka
de mera budgetmassiga !Sv·agheterna i forslaget, oek'sa saga, att nar regeringen tankt :Big att lana upp icke mindre an 160 miIjoner for nasta ar,
sa tynger detta budgeten hogst vasentligt. Visserligen slipper man genom
att finansiera detta med IAnemedel undan svarigheten att nu omedelbart
taeka beloppet med. skattemedel, men man har dock gatt sa langt i medgivanden i fraga om bedomningen av vardet ,av ·dessa arbeten, att m'an
tankt sig en amort.e.ring av de upptagna Ianen pa synnerligen kort tid.
Detta har ju skett sa, att fin'an:sministern har bundit inkomsten av 'den
skarpta 'arvsbeskattningen vi<;l amorteringen av dessa lanemedel. Finansministern raknar med att fA in 40 miljoner genom arv,sbeskattningen.
Aven om han skulle fa sitt forslag igenom, vilket jag ieke aIls skall
yttra mig OID, sa ar det val andA tvivelaktigt, om den,na beraknin'g kom-
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mer latt halla streck, atminstone under de niirmaste aren. I.Jat oss emellertid anta, att berakningen haIler streck, oeh att det alltsa inflyter 4() miljoner i ·arv8skatt under nastkommande bU'dgetar. Darmed kan da % av
upplaningen am,orterals. 120 miljoner sta emelle-rtid kvar, oeh jag forest.aller mig, att nastaar far man icke tillfalle ,att med "arvsskatten amort.~ra ytterligare 40 miljoner av de-ssa 120, ty da' maste val aterigen ett
lika .stort belopp, som nu foreslas, stallas till forfogande for nya allmanna arbeten, av vilket aterigen enda.st % kan amorteras. SA Hinge
detta fortgar, okas alltsa skuldsattningen med 120 miljoner kronor om'
aret.
Nu ar det !sant, att de-tta i oeh fo,r iSig iek'e'ar Isa onaturligt m·ycket, men
budgeten beho,ver ju aven i ovrigt lanernedel i ganiska stor omfattnin'g.
Finansministern raknar sjalv med en upplaning pa inemot 300 'miljon,er,
och han tyekte ieke det var Isa farligt, darfor att aven" den nu lopande
budgeteD: kra.ver ungefar samma belopp, om 'man raknar med det underIskott, som vantas uppsta. Jag skulle vilja sa·ga tvartom, att just darfor
att vi saval under inn,evarande budgetar :som det narmast foregaende sa
kraftigt okat var statstSkuld, ,sa kan det inn~ebara en verklig fata a.tt
forts·at.ta p'a sammla s·att. Sk'ola vi aven for det budgetar, som folje'r efter
det narmast forestaende, tanka oss lika stora lanemed,elsanslag, sA blir
det onekligenen ganska betanklig okning av stats,skulden, vilket kan ha
silla konsekvenser i olika avseenden. Sasom redan f1'lamhallits, tynger
detta omedelbart budgeten med forrantningen, men dartill kommer
ocksa, att det kan medfora besvarliga aterverkningar for 08S, nar det
galler att lana upp nya medeI. Jag skall icke narma-re inga pa fragan,
huruvida d.et ar mojligt att nu, utan nagra aterverkni.ngar for naringslivet, verkstalla den upplaning, sam budgetforslaget. innebar, men jag
viII doek ,saga, att jag p'ersonligen tror, att finansministern har ratt, nitr
h.an forutsiitter, att detta skall lata .gig gora. E·mellertid maste vi rakna
med att det kommer nagot efter detta budgetar ocksA, oeh da .blir det
sii.kerligen sva1'lare. I sjalva verket maste det nog undan fo,r undan bli
alIt svarare att uian stornin·gar up·plana sa vasentliga belop.p, Born det
har iir fraga om.
Sjalva fo~slaget att nu anordna allmanna arbete.n i betydande omfattning ,synes mig kunnia bedomas principlellt valvilligt. Jag bortser nu
·helt ifraIi, hur .regeringen har tiinkt sig ano,rdna deslSa arbeten, och
bedomer bara fragan, om allmanna arb.eten till motverkande av arbetsIOlsheten skala anordn'a,s eller icke. For att besViara den fragan bor man
ju ta t.ill utga,ng.spunkt ·det faktiska Hige, som ,rader u,nder depressionen'.
Priserna ha sjunkit sa mycket, att det icke finns nagra mojligheter att
fa ~rforderlig rantabilitet inom vart naringsliv. Foljden ar, att arbetskraften icke kan fa ,sysselsiittnin'g. Det tjanar ingenting till latt halla
arbetet igan'g, det .blir bara fo.rtlop'ande forluster, oeh samtidigt som
arbetskraften pit Idet sattet blir sysslolos, blir iu ocksa realkapital i motsvaran:de grad sy.ssloloist. 'li ha alltsa for narvarande det laget, att dessa
tva viktiga produktionsfaktorer till stor del aro utan all sy,ssel,siittning.
Vi kunna ieke finna nagon: mojlighet att fa de'm att samverka till produktiva resultat. Ju langre detta fortgar, ju lan'gre lid.er landet en fortlop.an;de forlust, oeh daTfor maste det vara en uppgift for Istaten, savitt
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jag forstar, att. finna nagon mojlighet for en samverkan mellan' dessa
lediga produktion:sfaktorer.
Sa langt a,r jag alltsa fullkomligt med i tankegangen, men det kan val
ieke vara likgiltigt utan ar tvart.om en karnpunkt i hela fragall, vilka
betin'g elser man uppstii.ller for samverkan mellan des,sa produktionsfaktorer. Pa den fria marknaden ha produktionsf,aktorerna a-rbetskr;aft
oeh realkapital unclan for undan blivit sysslolosa, darfor att de betingelser, under vilka ett samarbet.e kunde komma till stand, bun'dna som de
aro, helt enkelt icke ha medgivit n'agot siamarbete. Enda mojligheten' for
ett sadant Isama,rbete ar naturligtvis, att produktion.skostnaderna anpassa sig samyeket atminst.orre, att man far dem tackta av ,de inkomster,
sam man far av samarb.etet. Detta ar alltsa Higet i det fria naringslivet,
'oeh i detta la.ge hal'" det varit naturligt oeh ar ett faktum, att produ,k·tionskostn·aderna un'dan for un:dan ha fat.t i viss man anpassas efter det
.depressionerr fortgatt. AI'" det da mojligt, menar j:ag, att satta igang
·dessa storartade oeh omfattande arbeten for att fa sy'sseisattning och fa
:ett produktivt resultat av ,samverkan mellan' de lediga p:roduktion:sfak. torerna utan att observeJ'la n'odvandighet.en av en anpassning av den
,viktigast.e produktionskostn'aden, na.mlige.n arbetspriset eller lonen ~
Det kan kanske sagas fran finans!ministerns sida, att han ieke aIls ar
e,mot en Jsadan anp'assning. Han tanker 1sig, 'att lone:rna skala ligga pa
'den niva;som det fria naringslivet hetalar, oeh hall lanlnar da, forestaller
jag mig, at parterna pa arbet,smarknaden att sjalva astadkomma ,den
,:anp'assning, som efter vad jag formodar han ocksa finner vara behovIig.
Han mot-satter sig Ined andra ord icke en anp'assning men la'mna,r, at
,partern.a att sjalva taga hand om den saken.. Darefter anpassa ,sig ocksa
lonerna i de.ssa av staten anordniade bered,skapsarbeten. EmeIle,rtid kan
'ja.g icke forsta annat an att detta ar en ailtfor passiv instaJlning till
;detta p,roblem, oeh dessutom en installnin,g, som 'medve,rkar till ett fastlasande av lo,nelaget sadant det nn ar och darmed ocksa ett f:a.stIAsande
~av arbetslosheten oeh' en forHingnin'g av krisen eller i varje fall ett forsvaran'de' av ·dess losn'ing.
Nu kan man kansk,e fraga, om man egentligen vinner nagot genomatt
pa detta .gatt anpassa lonerna efter vad ,depressionslaget fordrar, d. v. s.
:gen'om en reduktlon av lon'erna. Ja, forst oeh fra,mst vinner man ju det,
:om jag ser ,saken fran kostnad,ssynpunkt for state.n, att man icke behover
anvlsa lika mycket pengar for att fa samma arbete utfort, eller, vilket
jag tyeker ar riktigare, att man for de medel, man anvisar, far mera
arbete utfort oeh flera arbetare syssel,statta. Det ar dock ett syfte, som
jag tycker ar' fulit lovligt, ia Iovvart re,nt aVe Det forefaller mig vidare
·oeklsa ur an·dra Isyrrpun'kter skaligt med en reduktion av lon'ern'a i dessa
arbeten. De :aro ,dock astadkomna genom anstrangning ,av samhallet for
att bereda sysselsattning at de arbetslosa, oeh de aro darjamte utvalda
inom yrken, dar lo,nerna aro niyeket hoga, i vissa fall groteskt hoga. Det'
forefaller orimligt, att det allmannfa ,skall ta pa sig sa 'stora kostnader,
.som det .har iir fraga om, for att hereda sysselsattn'ing i yrken, dar
10,nern:a ligga.l00 % ellermera over de loner, sam andra arbetare fa noja
sig'med. Jag mena'r alltsa, .att. ur dess-a Isynp·unkter finns det lskal, so-m
savitt jag forstar icke kunna motsagas, for att en lonereduce-ring bor
astadkommas.
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Da fragar man sig, om det kan finn'a.s nagra skal emot en sadan reduktion. D.et forefoll mig, sam om finansministern skulle vara radd for att
om han har gor en begransning av lon'erna, ·sa ·skulle det avsatta sig i
sjalva krisforloppet pa ,det sattet, att kr1sen ieke skulle forbattras utan
i stallet forvarras. Han raknar alltsa med att inga atgarder bora vidta~as, sam pa nagot satt minska kon,sumtionen. Uppehallandet av konsU'mtionen skall vara ra·ddningen for oss i detta Hige. Nu ar naturligtvis
detta i oeh for sig e'n omojlighet. Jag undrar emellertid, om ieke bakom
hela detta resonemang till sist ligger den tanken, att dIe atgoranden, det
har ar fraga OID, anda skola ledta fram till en p-risstegring. Man kan
oeksa myeket val tanka sig, att saval Jden okade upplaningen oeb kon,sekvenserna av den,samma som uppehal1andet av dessa ho.ga priser pa
arbetskraften oeh konsekvense'rna darav;skola leda fram till en ste,gring
av priserna. Huruvida en sadan kommer till stand eller ieke ar emeller.tid en sak, som det ar' myeket svart att yttra ,sig om; lika svart, 'Som det
for nagot· over ett ar sedan var att forut,saga utvecklingen, sedan vi Himn1at guldmyntfoten. Det forefa.ller mig .emellertid, som om bakom de
uttalanden, sam man finner har oeh var i statsvBrkspropositionen, skulle
ligga, att finansministern a.nda raknar med, kanske t. o. IlL i sitt iure
hopp-as, att en prisstegring skall astadkommas. Da blir p'roblemet unge"
far detsam·ma, ehuru ieke lika pat,agligt, sam har forelegat i Danmark.
Det .sades om den situation, som dar hade utveeklat sig,att problemet
egentligen var att finna ett 'annat uttryek an ordet inflation. Jag sag i
dug i Socialdemokraten, dar man re-fererade Hi-get i Danmark oeh fun";
derade over bur utveeklingen skulle komma att bli, att man till- 'sist
a.ntydde mojligheten, fo·r ovrigt med framhallande av Ide prisbojningar,
sorn dar reda.n kommit till stand, avo att den loneanpassning, 80m m'an
icke kunnat forhandla sig till fore detta ingripande fran danska regerin'gens sida, skulle man anda fa ta via en penn'ingforsamring. Ja,g tror,_
att det finns stoJ";a mojligheter for att det kommer att ga pa samma satt
hos oss, oeh det ar ju ieke ,sa sarskilt avskraekande, forS'avitt ,stat.smakterna kunna halla en sadan utveckling i ,sin han-d. Da.rp·a hang-er i sjiilva
verkel alltsamman:s. Darfor att man ieke all,s vet, hur en p,enningforsamring kommer att 'avveekla sig, ar det ·en ganska stor risk forenad med
att ge'nomfora det program, som regeringen har tankt sig. Den anpassning av lonerna, som nu sedan ett ar tillbaka hat fortgatt, ehuru igan·ska
rin'ga .skala~ pa den oppn,a arbetsmarknaden, anvisar en sakrare vag. En
-sadan anpassning ar det naturliga vid avvecklingen av krisen.
Professor E. Heckscher: Efter det stora antal in'nehallsrika anforanden,
,som hiir ha fo.rekommit, formodar jag, att de narvarande aro ganska
uttrott'ade, och ja.g maste ·darfor i nagon man beskara vad jag hade
amnat saga. Tyvarr maste jag da,rvid stryka en h.el del vanliga ord till
fin·ansministern. Jag maste med andra ord o-n1edelbart kasta mig in pa
kritiken, oeh jag ber honom och de ovriga att tanka sig e'n' hel del vackra
goa-ker, Isom jag nu ieke har tid att s-aga.
Jag skulle vilja borja med att saga, att det ar mycket bra att ha ett
livligt ingeniu-rn och mottagli,ghet for alIa mojliga nya ideer, men en
finansminister har dock en uppgift, som maste ga fore alIt ann;at, oeh
det ar att framlagga en budget, for vilken det finns rimliga utsikter att
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den skall hAlla. Nuturligtvis kan man alltid bli desavouerad av utveckIingen. St'atsradet Wigforss iir sakerligen gen'3Jst fardig att paminna om
hur det gick med den forre finansml.ni.sterns budget. Det ar ocksa fullkomligt klart, att konjunkturvaxlingarn'a kunna ha en sadan enorm aterverkan pa budgetberakningen, att vi icke kunna sakerstalla oss for alIa
eventualiteter, men man maste dock go,ra kalkylern,a sa, att budgeten
ifran de forut,sattningar, man sjalv staller upp, ar hAllbar, och det fore-faller mig osannolikt, att statsradet Wigfnrss kan sagas ha gjo-rt detta.
Jag kan icke pasta, att h,an icke gjort det, darfor att ha.n har Uimnat oss
i hog grad i okunnighet om underlaget for sin budget. Jag kart icke
paminn'a IDlg nagon budget, dar sa viktiga forutsattningar ha lamnats
oforklarade, nar budgeten framlagts, sam i fraga am den nu f.ra,mlfa,gda
budgeten. Framfor alIt galler detta naturligtvis arbetsloshetsanslaget,
som ardet storstaav ailia anslag, och i fraga om vilket vi ha att va,nta
och kanske annu fa vanta ratt lange pia den proposition, som Iskall tala
om for oss, hur 1 all varldens namn man kan komma fram till de ,siffror,
som man ,sa,ger sig komma friam till, med de forutsattningar, som man
uppstiillt.
Detta galler for ovrigt icke bara arbetsloshetsa.nslaget utan ocksa arvsskatteforslaget. Jag medger, att jag blev lika hapen over grundvalarnta
till detta fOlr/slag som i fraga om arbetsloshet,sanslaget. De beraknin'gar,
som blivit uppgj·orda i fin'ansdepartementet med lednin'g 'av 1930 ars forhalla-nden, slut:ade p,a en summa av 43 miljoner kronor 'sasomden antagliga inkomsten av den nya skatten, och da sager finansdepartementet,
att i ,sa fall forefaller en ·avkastning ·av 40 miljon'er innebara en. ja'mforel,sevis for,siktig berakning, d. v. s. man raknar icke med mer an
3 miljoner,s: nedgang, trots alIt som sedan ar 1930 har hant med Kreugerkrisen och depressionen:s fort-satta skarpnlng. Jag kan icke tanka mig,
att med rimliga forutsattningar denna skatt skall kunna ge de 40 mil~
joner, som har 'aro beraknade. Detta kan kanske' for'efalla att vara en
relativt obetydlig ,sak, meh att undvika sadant hor ·dock till det fo:r.sta,
en fin'all;sminister har att gora, savitt jag kan forsta.
Betraffa-nde forslaget till atgarder mot arb~tslosheten har det sagts
fran anha,ngarn'a :av forslaget, att det yore ett misstag att tro, att arbetsloshetskommi,ssionen:s nuvarande arbeten iSkulle vara sarskilt billiga.
Tvartom :skulle ,de stalla sig mycket dyra. Om de aro dyra i forhallande
till produkten, ar en ,sak, som jag icke nu viII diskutera, men det forefaller mig' dock nastan sjalvklart, att de maste stalla si.g billigare p'er
arbetslos an ,sadana offentliga arbeten', dar man betalar avtalsenliga
loner och dessutom tar kapitalforema1i ansprak. Det fore-faller mig darfor ·otankbart, att icke kostnaden per arbetslos skall bli mycket storre
efter ,det nu framlagda forsiaget an med det nuvaran,de ,systemet. Detta
ar icke nagot skal yare sig for eller emot det foreliggande forslaget, men
·det ar skal att gora bu,dgetberakningen sa-dan, att den haIler. Jag kan
icke neka till att jag tycker detta ar ledsamt. Jag tycker, att alldeles oavsett vad man viII med budgeten, skulle man ha' kun·nat klart la,gga fram
de grundvalar, pa vilka ·den blivit byggd, och det forefaller mig absolut
1cke ha blivit gjort i detta fall.
Detta ar den ena sidan av :saken. D'en andra sidan ar den', att jag
tycker, att man .borde uppriktigt ha sagt ifran, att detta ar en deficit-
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budget. Det. i oeh for sig intressanta oeh oeksa skarpsinniga resonemang,
-som forts sarskilt i docenten Myrdals promemoria, har i sjalv.a verket
niLstan ingenting att gora med det forslag, Isom hal' foreligger. Han dis~
kuterar en hel del mojligheter, som kanske a1"'O va1"'da att for,soka, men
ieke de mojligheter, som inga i den nu fo1"'eliggande budgeten. Att man
hal'" hal'" att go,ra med en defieitbudget framgar darav, att ett belopp pa
160 miljoner kronor av lanemedel ar anslaget for an-damal, som icke
komma att ge staten m·otsvarande inkomster. Nu ,sager docenten Myrdal,
oeh jag formodar det oeksa ar statsradet Wigf·orss' asikt, att man far)ov
att se till de indirekta verkningarna, vilka for framtiden kunna ge DoSS
bade storre nationalinkomst och storre statsinkomster, men det ar ieke
fraga om detta nu. Fragan aI"', om budgeten i pengar far en inkomst, som
fo,rrantar oeh eventuellt amorterar de anslag, sam hal'" skolagoras med
lane-medel, oeh pa den fragal1~ maste alIa manniskor svara det mest kategoriska nej. Hur vardefulla destsa olika andamal an aro, sa komma.de
icke att inbringa staten inkomster utom i samband med en e:ventuellt ny
be.skattning, vilket blir en, helt ny fraga. Det fly tel'" icke automatiskt in
i statskassan atminstone nagot na'mnvart, som ar agnat att taeka de
rantor oeh eventuella amorteringsk,ostnader, som de nya lanen medfora.
Harmed hal'" jag icke velat saga, att en !defieitbudget iiI'" ablsolut fo1"'domlig. Det kan handa, att man ieke kan komma ifran den, oeh att ,situationen. ar ,sadan, att detta ar det minst on·da av tva onda ting, men att
:argumentera, som om deita 1 oeh for sig yore .nagot bra e1ler n'agot, som
P'll. djrupa teoretiska grunder maste godkannas, f6refaller mig vara synnerligen olyekligt. Maskerade man icke saken pa detta satt, sa f6ranleddes man naturligtvis att med helt annan effektivitet an man gjort i denllla'
budget fo~soka tanka efter, om man ioke kunde komma ifran det, e1Ier
i varje fall en del av det.
Jag tro,r n,u ieke, att vi kunna komma ifran nagot vasentligt av ·det,
men det beror narmast darpa, att jag' ieke tror pa hal1barheten' av budgetens inkomst- oeh utgiftsberaknin·gar. Jag tror, att inkomsterna komma att blimindre oeh utgifte-rna att bli storre an de beraknade, :sa att
vi i alIa fall kunna behova de 160 miIjonern'a. Om de vanliga budgetreglerna skulle tillampas, skulle vi kan:ske fa ett deficit pa 320 miljoner,
for att un ta en siffra ur luften. Om nuvarande budgetprineiper i fraga
om arbet'sloshetspolitiken o. s. v. .skola genomforas, behova vi sakerligen
mycket starka skarpningar pa manga punkter for att kunna halla oss
inum de 160 miljonern·a. Skola vi aterigen ha de 160 miljonerna, skulle vi
med an'dra principer for arbetsloshetsp·olitiken kun'na astadkomma mycket mera i fraga ·om arbetslo,shetens avhjalpande an regering'en liU vin
gora.
Inledaren berorde nagot fragan o'm besparingar. Det ar klaTt, :att besparingar ofta ha den pragel, sam statsradet Wigforss· franilioll i sitt
inledningsforedrag, men jag tyeker ieke desto mindre, att han gjorde det
viiI Iatt for ,sig just i fraga om de politi.ska forut.sattnin·garn:a. Fragan ar
val helt enkelt, am man viII skapa politiska forutsattningar for de besparin-gar, 80m aro i fraga och som han. oronamnde, da han. skisserade upp
en ny bu:dget. Jag maste dock som direktor Soderlund saga, att jag h'a,de
onskat, att han talat mera om sin egen budget oeh icke .sa mycket ,am den
budget, so·m vi ieke ha fatt. Over huvud taget finner man i denna budget
i
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en viss tenderrs att tala om alla mojliga vackra och intressan.ta saker
men icke om vad det n,u ar fraga OID. F'ramfor alIt galler detta om ·docen·ten Myrdals promemo ria, som jag tycker har oan:dligt litet ,salubanid med
det forslag, so.m blivit framlagt i budge-ten. De-rr tanke, som han sarskilt
ar inne pa, namligen att man skall forsoka fa en konjunkturpaverkan,
maste val anda hora till det o,sakraste, som over huvud taget kan uppstallas i detta ogonblick. Jag ar alldele,s ense med p,rofes.s.or Brisman om
att vi ingenting fa veta utan att exp,erimente:ra, men det ar en sak, och
en annan sak ar att p,resumera, att .det kommer att ga i den riktning, som
man har onskar. I docenten Myrdals p,romemoria diskuteras ocksa, hu,r
det ser ut, sedan ett konjunkturomslag kommit, och han -drar ifran detta
alIa mojliga slutsatser om hur latt det ar att lana o. s. v., men enligt budgetforslaget ,s.kola vi forst lana upp p,engar, och sedan vi gjo,rt detta fa vi
k-aniske ingen kon·junkturpaverkan. Det ar atmin'stone en mycket sannolik eventualitet.
Stats,radet '\Vigforss hade en mycket intressant synpunkt, nar ·han fraInholl, att den upplaning, som han foreslar, icke blir va,sentligt storre an
som kommer att behov:as fo.r den; nu lopan;de budgeten. Jag far da kan·ske
gora ,den fragan: vilken konjunkturpaverkan har den nuvarande budgeten haft1 Om Idet ar sa enkelt, att vi kunna van:da konjunktu:ren genom
att lana upp 280 miljoner, borde vi ju redan ha vant konjunkturen eller
atminstone sta ornedelbart in'for ett konjunkturomslag.
Det ar all-deles tydligt,att alIt deita ,saknar Dagot av den oSoliditet, 80m
man onskar se i budgete-n och i finansministerns yttranden. Det kan
handa, att soliditeten ar en foraldrad borgerlig ford om, men det kan viiI
ocksa tankas, att ett lands. ekonomilska stallnin'g i nagon man paverkas
av ·at.t dess budget gor ett solitt intryck, och jag k:an icke .saga, att jag
kan ge den nu framlagda budgeten det betyg~t. Det forefaller mig, ,som
om finansmintstern med all sin ofornekliga intelligens och annu storre
formella formaga lamnat mycket ovrigt att onska i a'\1,seende pa formagan :att inge fortroende.
Jag talar har icke aIls om nagra grurrdlag.gan·de principer utan om det
satt, pa vilket dessa principe:r genomforts i fo,rhallande till verkligheten.
Vi ha en total inkomstminskning, som ar oforneklig. StatsrAdet Wigforss
sade, att vi in,genting veta om framtiden, det kan han·da att framtiden
for O,sIS tillbaka till 1929 ars niva eller annu hogre, och vi skola icke ta en
olagenhet, in.nan vi behova gora ·det, utan for.soka att i det langsta halla
oss kvar pit den gamla nivan. Me'n inkomstminlskningen ar ju ett faktum.
Det enda vi veta ar det faktum, att vi ha fAtt en inkomstmil1sknlng. Vilja
vi inratta oss efter det lage, som vi kanna, ar det ailtsa den faktiska
inkomstminskningen., som vi skola inratta oss efter. Jag kan, absolut icke
upptacka vilka svarigheter det :skulle mota att hoja lonern'a igen, ifaII en
lonesankning bleve genomford pa grun·d av de-n nuvarande inkomstmiDlskningen. Atminlstone 'har d·et ·gatt ofantligt Bitt sedan, 1921. Mig forefaller det vara naturligt, att vi anpassa oss efter det Hige, vi kann'a, och
sedan andra oss till det lage, som vi icke nn kan·n:a. Framfor alIt bora vi
naturligtvis icke bi'nda oss i fraga om ett lage, so:m vi icke kanna till.
Pa den'na punkt !skulle jag vilja stryka under och nagot amplifiera vad
professor Brisman .sade genom en direkt fra,ga till statsradet Wigforss,
varfor h:an icke up·ptagit till metodisk oeh IDatbar diskussion en sadan
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fraga som den.na: Antag att hela svenska folket ,rore sysselsatt, med lat
mig saga enbart normal arbetsloshetsm:arginal oeh med ·de timfortjanster,
80m for narvarande rada: vilken n,ationalinkomst skulle da behova!s for
att motsvara .sadana loner' Hade det i0ke va-rit mera vardefullt, herr
st:atsrad, att gora en sadan undersokning an att gora i oeh for sig intres8anta teoretiska unde:r.sokningar, sam ieke ha nag-ot lsamba,nd med den
verklighet, .gam herr statsradet ,sjalv viII skapa ~ Det skulle alltsa ha
be-hovts en statistisk siffermassig unde~sokning av hur de forhallan·den
te sig, ,sam vi for narvarande kanna, under olika forutsattnin.gar. Den
skulle val ha upplyst ass nagot o·m vad vi nn kunna gora eller ieke
kunn:a gora. Det a,.r myeket mojligt, att stat,s·radet Wigforss sager: jag
viII ha en p,risstegring, oeh det ligger in·gentin.g ont i det. Jag onskar
bara, att h'a,n i ,sa fall hade sagt det, sa att vi visste, att han v'erkligen
manade, att det behovs en sa,'nkning av realionen for att pa det lsattet fa
det hela att p'assa ihop. A Ia bonnie h·eure, da saga vi det. Vi hade behovt
en utre-dning am huruvida de Ionevillkor, .som statsradet Wigforss betraktar :som normala, k'omma att under antagliga forutsattningar kunua
uppratthilllas, d. v. s. ku.nna e-xistera vid en arbet,sloshet, :Born ar 1/4 eller
1/5 av vad vi for narvarande ha. Kunna de icke det, innebar hans fo:r,slag,
a.tt han viII ha kvar den nuvarande arbetslo,sheten, oeh de.t formodar jag,
att han inte viII. En sadan utredning hade varit realekonami,sk politik.
Det andra kallar jag for ratt myeket fantasteri.
De-t ar ju mojIigt, :att IstatsrAdet Wigforss tanker ,sig, att vi skala komrna tillbaka till de ekonomiska forhallanden, ;so-m vi hade fore 1929, att
var export av pap'persmassa oeh papper, maskiner o. s. v. ko-mmer i gang
igen, men am han viII ge uttryek at en sadan optimilsm, IDaste han distu,re'ra, am det fir sannolikt, att de nuvarande barrHirerna for den internationella handeln komma att for,svinna inom en nara framtid, sa att vi
fa samma villkor som forut. LAt oss ov·er huvud taget dtskutera saken',
sa att vi v·eta, hur vi ,skola stalla oss. Jag tror ieke vi vinna nagot pa
alimanna resoneman'g, so-m leda till sa vittutseende konsekvenser, som
hans budgetforslag innebar. Det kan ieke nekals till, att hur man an
on:skar att det :skulle vara, sa ar Sv-erige anda ett relativt litet land utan
nagonnamnvard paverkan· pa den intern·ationelia kon'jun,kturen, oeh
samtidigt ar det ett land, sam ar mer an vanli.gt beroende av de-nn'a internationella konjunktur. Uppfattningen utomlanids om Sveriges ekonomisk'a Iage kan ha en hel del verkningar for detta lage, oeh vi ha att
rakna med en heidel oviilkomna verkningar i avseen·de a v~lr kapitalmarknad oeh ·a.nnat, ifail iek·e de atgarder, :som vidtagas, motsvara realiteten. Darfor tror jag det had~ varit mycket oniSkvart, att vi i sammanhang nled budgeten hade fatt en realdiskulssion ·av vad s.am nn kan goras,
men denna realdiskussion maste jag med beklagande konstatera, att vi
ieke ha fAtt.
Direktor J" L,I Ekman: Klockan ar sa myeket att jag \skail fatta mig
mycket kort, sa mycket mer sum vad jag tankt yttra redan blivit berort
bade av professor Brisman oeh direkto-r S,oderlnnd.
Finan,sministern ingiek ,sj~lv i sitt iniedningsforedrag pa fragan am
tilHimpa'ndet av oppna markn'adens lo·ner vid de ifragasatta offentliga
arbeten·a. Han gay darvid uttryek at den uppfattningen, att man icke
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skulle tanka sig en .lonesankntng utan i stallet fo~soka bibehalla den
nuvarande levn'adsstandarden. For exportindust.rien maste emellertid en
s8Jdan politik fa de mest vitt.gaende foljder. Vi- Kunl1a ju ieke helt .bo.rtse
ifran vara konkurrenter utan rnaste ta han,syn till produktionskostnaderna i de Hi.nder, med vilka vi ha att k·onkurrera. Den indusltri, som ligger mig n1armast om hjartat, sagverksindustrien, har ju, 80m alIa veta,
sina svaraste konkurrent.er i Finland oeh Ryssland, i vilka Hinder loneforhallandena aro helt annorlunda an har i Sverige. Den finska lonenivan
torde ligga ungefar i 60 it 70 % av den :svenska vad galler ,sAgverk,sarbetarnas loner. Den ryska lon.en:ivan ar ett oskrivet blad i oeh for !8ig oeh
ar synn'erligen Isvar att fixera. Man hade pa flera hAll den f'oresta..lIningen., att .nar ~Sverige frangiek guldmyntfoten., en mot valutadep,reciering,en svarande prisokning i svenska kronor skulle komma var export
till godo. Sa ar emellertid icke forhallandet. Vad travaror betraff.ar, salja
vi ernellertid mellan 90 oeh 95 % i pund oeh ha foljaktligen icke haft
an·nan fordel i detta hanseende av kronans depreeiering an den som up'pstod i somras, da pundkur,sen steg over den gamIa pariteten upp till
m·ellan 19: 50 'oeh 20 kronor. Det var en otvivelaktig fordel, som vi da
had·e. Rarav fo'lj,er nu ieke, att jag p'a nagot satt ens viII antyda, att det
hade varit lyckligt, om vi hade statt kva,r vid guldm,yntfotell. Tvartom
hade det Isannolikt blivit en dodsstot for var export over huvud tagHt.
O,m jag jamfo,r nuvarande prisniva med 1913 ars ntva, oeh satter ,den
senare lika med 100, Isa ligga 19'32 ars exportpriser ungefar i 108. D-e 8 %
stegring i forhAllande till 1913 ha vi sakerligen i mycket stor utstrackning att taeka ·den kursforhojning, 80m vi, som forut namnts, fingo pa
pundet u·nder Isommarens lapp. Sakerligen ligger medelpriset uttryckt i
pund ungefar pa samma niva som 1913. Timpenningen for vara sagverksarbetare ligger, am jag tar de bast avlonade -a.rbetarna, for l1arvaran.de
i un'gefar 214 % av 1913 ars loner. For eellulo:saindustrien har forsaljnin'gspriset under ar 1932 legat i 102, am 1913 ars priser sattas lika med
100, oeh index for arbetarnas timp·enn'ing har st.igit fran 100 till u.ngefar
255. Det behover ju ieke infor .detta auditorium sag-as, att tillverkningskostnaden har dess battre ieke !stigit i samma grad som timpennin.gen.
Industrien har ju ieke statt stilla utan har undergatt en teknisk utvecklin;g, sam kunnat mildra de varsta foljderna av den skildra.de utvecklingen.
Det har nyligen genom ,soelalmin.isterns forsorg vidtagits en utredning
av fOThallandena Isarskilt i ovre Norriand pa detta omrade:. Darvid har
bI. a. forsaljn'ingschefen i do manstyreLsen, herr Norlin, framhallit, att
. sagverksin·du,st.riell icke blot.t ar forlustbringande utan' i manga fall icke
ens kan betala nagot rotvarde. Vara skogars yarde fOl" vart land hehov·ar
jag ieke har narmare uppehalla mig vide Jag viII endast erinra darom,
att en gang i varlden tilifordes statskasls,an arligen 13 it 15 miljone:r fran
vara skogar, oeh ·detta belopp har nu sjunkit ih,op betydli.gt. Pa den tid,
nar vara skogisindustrier over huvud taget gingo ihop oeh'lamnade overskott, kunde de enskilda skogsagarna bedriva ett intensivt skogsarbete,
s·om skankte inkomst oeh uppehalle at tusentals ma,nnisk,or. Aven detta
arbete har givetvis mast in,skrankas under de Isenare aren. Det fi.r emellertid med st.or tacksamhet, som skogens intresseut.er erkan.na mottagandet av de stora -anslag, som -arligen beviljats for grundforbattrande at-
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garder oeh 180m dess battre aven kunnat tagas i an'sprak, ehuru vid anslaget varit fastat villkoret, att skogsagaren ,sjalv skall bidraga m·ed ungefar lika star andel av kostn1aden som staten.
Finansministern skisserade fralmtiden; p·a ett, som jag tyekte, mycket
forsiktigt och klokt :satt, darfo·r att han ville icke gora nagra definittva
uttalanden am vad den bar i sitt skote. Det ar ju alltid forstan.digt att
vara sa forsiktig i sina uttulanden. Jag har emellertid myeket Bvart att
forsta de konsekvenser, som ha.n ,drog harav, da han samtidigt sade, att
vi fa 'lOY att se tillatt icke lonenivan sankes utan att den uppTiitthalle:s
i ,sittnuvaran,de la,ge. Det har redan har pap·ekats., att reallonenivan i
sjalv·a verket har hojts under de senast-e aren. .A.yen om penninglonen
alltsa skulle sankas med omkring 20 %., skulle reallonen icke k·omma att
i nagon avsevavd man avvika fran 1926 ·eller 1927 ars.
Nar nu deslsa 160 miljoner skola an:slas till arbet-e.n for arbetsioshetens
havande, maste det val vara en av de. viktigaste uppgifterna att tilLse, att
ieke samtidigt andra foretag maste sla igen, sa att den: otvivelaktigt :sto'rste arbet.sgivaren i Sverige, namligen den enskilda foretagsamhete:n, far
loy att .go'ra in,skrankningar, som svara mot utokn'ingen .av den offentliga
verksamhet·en. Det ar ocksa alldeles uppenbart,att anslas 100 miljoner
till detta andamal, sa maste dessa 160 miljoner ha samma kop:kraft totaliteT, om Ide fo'rdelas pa ett storre antalls-oillom de delas p'a ett mindre
anta!. Nar man med all ratt ar sa oviss ·om den fra.mtida utvecklingen,
sa tycker jag, att forsiktigheten for att icke saga logiken borde bjuda,
att man icke skall riva upp oeh k'asta at sidan ett system, g,om dock har
fungerat under manga ar, oeh 80m visserligen hal" isina brister liksom
de fIesta system, men som dock vis-at sig i stort sett tilifredsstallande.
Detta syste,m innebar icke ett pa forhand givet hinder for en anp'as,sning
av arbetslonerna till en nivA, som mojliggo·r 'for var exportindustri 'att
Atminstone halla ut i kampen i konkurrens med andra lander.
Mig synes det, jag upprepar det igen, att det hade varit lyckligare, riktigare oeh konsekventare, om finansministern hade lagt den synpunkten
p·a lonefragan.
Stat.sradet Ell Wigforss: Jag skall be att fa :svara pa de an:marknin'ga'r,
sam riktats emot mig. De ha delvis varit nagorlunda valvilliga, delvis
mindre valvilliga, men det viktigaste aI", att jag trar, att de i mycket stor
llt!strackningbygga pa missforstand. Jag skall komma in pa den sa-ken,
n.ar jag tar upp fragan om ,de arbeten, so-m· aro foreslagna, oeh vilka
konsekvenser 180m deras igangsattande kan medfora. E,mellertid viII jag
borja med att saga, att den forste talaren sa tillvida intog ·en sarstiillning, att han, savIt.t jag forstar, direkt 'avvisade varje tanke pa att finansiera offentliga arbeten av ett eller annat slag med hjalp av lanemedel.
Det forefoll a andra !sidan, Isom om han pa den punkten stod ensam, oeh
att den harida fo-rk-astelsedon1, som han nttalade over forslaget att pa de.t
sattet lan/a pengar for att gora varaktiga nryttigheter, oeksA gar ut over
praktiskt tag·et alIa efterfoljande talare. De ha aktat sig lor att ge en
direkt anslutning till hans standpunkt, oeh det ar _aterigen ett av de
anmarkningsva.rda dragen i den offentliga diskussionen, att man i orda~
lagen: ytterst starkt fordomer denn'a finansieringsmetod, man anvander
alIa ,mojliga fula ord, t. o. m. fular,e an en del professor Heckseher an-
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vande, men bakom Iigger anda liksom en tyst forutsattning, att i det
sista upplop-pet kommer man att foredraga dessa Ian framfor att hoja
skatterna eller fralnfo,r att lata de a.rbetslosa i stor utstraekning ga utan
sy,sselsattning. Det ar bara det, att man har sa 8Vart att fore,stalla sig"
eftersom man sjalv ar fri och obunden oeh bara hal" att resonera, i vilket
lage en finansminister befinner sig, som, a-yen am han tycker, att det dar
ar ohehagligt, dock blir tvungen daTtil!. Nar man lagger fram en budget,
maste man valja. Jag tror icke, att professor Heekscher riktigt hal" UPPf'attat skilinaden mellan att i en diskussion kasta fram visisa mojligheter
oeh alIma-nina pastaenden, och att sa att saga satta dem pa papperet och
saga, att detta vilja vi fores1a.
Prof.essor Brisman liksom ·ocksa direkto1" Soderlun·d v-oro i princip· ense
om, att man under en depression bor utvidgade offentliga arbetena. Aven
professor Heck,scher val", savitt jag forsta1", i sak med pa samma linje"
fastan han icke v'ill kalla dem for en utvidgning av de offentliga arbetenia utan hellre f'or en ut,strackning av nodhjalpen. Det ar oeksa klart,
att det finns tva olika ,sidor, fran vilka man kan angripa det.ta problem.
Den ena sidan ar den, att man sager, so,m jag sade, att u.nder en depression ar det riktigt, om Istat-en oeh kommunerna satta i gang arbeten:, som
de 'anse vara nyttiga, for att pa ,det Isattet k·oneentrera ·arbetena inom en
kortare tid, oeh sa far detta ha den ·effekt det kan ha. De.t hal" n:atllrligtvi.s
alltid ·en viss effekt darigenom, att en viss del av de arbetslosa komma
i arbete. Det kan eventuellt - darom kan man tvista - ha indirekta.
verkningar, Isa att det ·oeksa stimulera1" det privata naringslivet. Den'
andra sidan ar de-n, att man gar ut ifran, att det primara a1" att hjiilpa de
arbetslosa fran den rena noden, oeh da blir synpunkte.n den, hur man
skall kunna gora deotta pa billigaste satt. Jag sager dett.a da;rfor att jag
tror, att om man icke riktigt haIler i sar odessa hfLda olika utgangspunkter, astadk·c),mmes en viss forvirring i diskussionen.
Gar jag ut ifran, a.tt ·det framfor alIt galler att hjalpa de arbet.sIosa
ifran den varsta noden och sager, att vi ha begransade -resurse,r oeh ,darfor Is·kola vi lata pengarna raeka sa langt som mojligi genom att valja
den billigast.e vagen·, Isa ar det 'alldeles klart, att den biIIigaste va,gen ar
att. ge kontantunderstod. ViII man alltsa, att pengarna skola raeka sa.
langt ,som mojligt, dd skall man saga: icke en dags arbete utan bara
kon'tantundel'istod! Varenda gang en arbetslo.s saties till ett visst arbete~
gar det at mat,eriel, som man inte . ve~ om det icke mojligen ar bortkastat.
Ayen om jag staller ·det sa so'm vid arbetsioshetskommissionens arbete:n.,
att narmare 74 % av kostnaden gar till arbetsloner, sa gar anda ungefar
16 % till materiel, tran,sporter o. IS. v. och 10 % till administration. Man
k'an alltsa astadkomma ett battre resultat med kontantun'derstod, aven
om man bo.rtser fran den synpunkten, att den; S'om sa att saga viII li.gga
sysslolos i sangen, kan faktiskt livnara sig pa mindre an den, som ar
tvungen att vara i arbete. ViII man salunda driva den :synpunkten, som
professor Heck,seher med Isadan effekt tog upp, till desS' konsekvenser,
d. v. ·s. viII man taga ,sin egen up·pfattning p'a allvar, ,sa maste man ga
kontantunderstodsvagen ,oeh ieke nagon annan. Jag kan myeket val
tanka ,mig, att .man svarar, att vi maste dock ha nagon mojlighet att
k-onstatera arbetsvilligheten, ty den, Jsom ieke ar arbetsvillig, skall icke
heller hjalpas~ Men det kunde sakerligen ,go-ras i betydligt mindre ut-

45

STATSBUDGETEN

·stracknin'g an som nu sker, da av 60- miljoner kronor 20 miljoner ga till
kontantunderstod ·och 40 miljoner till arbeten, ,s.om man anser vara
improduktiva,.
Med de talare, som varit med om en utvidgning av arbetena och sam
tamligen isakert oeksa aro med om att skaffa pengar till dem pa lane~
va.gen, h'ar jag sa langt ingen gas op1ockad. Emellertid voro saval professor Brisman som direktor Soderlu.nd och profesls'or Heckscher samt
nn senals.t direktor Ekman naturligtvis inne pa lonefragan, oeh j'ag sk.all
strax berora den. Jag skall bara ,saga ett par ord om det rent budgettekniska, lSom direktor Soderlund var inne pa.
Det ar klart, att ,man kan h'a dela!de meningar am svagheten, nar det
galler inkomst- och utgiftsbeTakningar, oeh det gladde mig en smula, dil
jag jamforde direktor Soderlund:s yttrande pa den punkten - direktor
.Soderlun'd har ju varit statssekret.erare i finansdepartement.et - med
professor Heekseheris:, sam annu ieke varit i t.illfalle att lagga fram
nagon budget. Jag far saga, att den sakkunnige direktor Soderlu.nds
.anforande hade en helt an·nan ton och jag far ISaga oQe~sa en helt annan
kvalitet an professor Heck,sehe:r.s. Det ar emellertid klart, 'att man· aldrig
'ar pa den Isakra sida,n yare sig betraffande inkomst- eller utgiftsberakningarn·a. Profes,s.or Heekscher ar emellertid faktiskt den forste, som jag
har hort rikta en sa·dan invandning, somatt man icke kan vara saker pa
att inkomstherakningen i den ·nu framlagda budgeten skall halla. Han
skarpte t. o. m. sitt uttryck pa ett satt, sum jag har nagot Isvart att forklara. Det ar ju dock IS3" .att inkomstberiikningen foljer riksrake.nskapsverkets berakningar, och riksrake.n's.k.apsverket ar visserligen ingen obe'stridlig auktoritet, men i hela den {):ffentlig~ diskl1ssionen har man tr:ott
'sig kunn'a rakna med att inkomstberakningen skall halla eller i alIa fall,
.att man icke har nagon anledning att valja andra siffror iin de nu
framlagda.
D'et som ldirektor Soderlund sa att saga betraktade sasa-m budgetens
8vaghet, ar en ·sak, Isom naturligtvis jag ar den fO'rst.e att erkann·a. Det
v'ar ju, .att jag tagit i ansprak vissa en'gangsinkomster, vilket man eventuellt icke kan gora pa nytt ett foljande are Alltsa, sager man, blir det
'en 8varare uppgift att go,ra upp nasta budget an det var att gora upp
den nn framlagda. Ja, fortsatter krisen, ,sa skall jag icke ett ogonblick
forneka, att det blir svarare 'att gora upp nasta bu·dget, diirfor att en
'kris, som fort.satter, ieke bara fortsatter utan m,e-dfor faktiskt ocksa hela
.tiden alIt samre fo'rhallanden. Det ar pa samma ,gatt, som man kan se,
'hurusom de arbetslolsa, alIt efter-som krisen varar Hingre och Hingre,
.stromma tillarbetsloshetskommitte,erna oeh arrmala sig i en helt annan
utstrackning an forut. Nar vi nu registrera mer an en fordu.bbling av de
anmal,da arbetslosa pa ett ar, sa har den verklig'a okningen av arbetslosheten icke aILs samma proportion, utan okningen beror delvis helt ·enkelt
darpa, att vederborandes Tesurser aro uttomda oeh att de darfor maste
begar,a det allmannas hjalp, vilket de icke ha gjort forut.
Det ar alltsa klart, att det blir 8varare att go,ra upp nastabu,dget, om
'krisen fortsatter, men darfor tar jag ocksa med relativt jamnmod den
invandningen, att i denna 'budget alIa skattekallor icke aro rittomda t.ill
'det yttersta. Det kan ju ha ett visst intresse, att icke i denna budge.t har
utnyttjats en hojnin.g av kaffepriset till det yttersta for att, lat mig saga,
l
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undslippa arvisskatten, nar det ar mojligt, att det foljande ar blir nodvan1digtatt skaffa nya inkomster.
Vad inkomstern.a for ovrigt betraffar, sa skal!" jag villigt erkanna, att
det finns en post, som ingen manni·sk·a kan saga, huruvida den slar fel
,med 10 eller 20 miljoner eller icke, och det ar tullmedlen. De berakna·s i
den nn lop·ande bu·dgeten till 148 miljoner. De aro i nasta ars budget nedskrivna med hela 28 miljoner till 120 miljoner, men det ar klaTt, att det
kan intraffa sadana forhallanden, att de icke ge m,er an 100 mili-oner. Om
det ar sa-dana saker, som professor Hecklscher syftade pa, hade det varit
av int.resse att fa hora det i stallet for att fa eit mera allmant resonemang om budgetens ohallbarhet.
Det finns a.ven en annan punkt, dar man kan ha delada meningar om
huruvida inkomstberakningen ar hallhar, och det .galler spriten. Visserligen har ko.ntrollstyrelsen rakn1at ned sp'ritkoDJSumtionen mycket starkt,
men det hindrar icke, att berakningen kan komma att sla fel, hur mycket
vet man icke. Det har ju dock andra goda sidor, sa att det ar kanlske icke
,sa mycket att sorja over.
Vad toba.ken betraffar, .behover den no.g tcke bereda alltfor stora bekymmer, ty ·den prishojning, som kommer att foretagas med anledning
av skattehojningen, kommer att bli sa obetydlig, 'att man icke darfo.r
behover ra.kna med att konsumtionen Iskall minskas. I det sammanh1anget
skuIlle jag vilja gora en invandning mot direktor 'Soderlnnds resonemang
om Jrafietullen. Han -sade, att det spelar ingen roll, om tullen och dar-med
priset pa kaffe ho,jes, sa att det blir en krona hogre an fO'rut, ty da kom.mer folk bara att ga over till samre .sorter. Jag vet nu icke, om man kan
anse, att det icke innebar nagon uppoffring att ga over till en samre
kvalitet.· Jag vet icke, hur mycket vi skulle kunn'a 'fa ut ur tobak,smon'opolet, om vi ville folja :samma princip ait lsanka kvaliteten, men det iir
medgladje jag kan omnamna, att lednin'gen f'or tobaksmonop'olet hlar e'n
rakt motsatt uppfattning mot :direktor Soderlund pa den punkten. Den
anser verkligen', att det vore, ho·gs:t beklagligt och till .skada for rokarna,
om man pa 'det -sattet .sankte kvaliteten med bibehallande ·av priset..
Nar jlag nn ar inn'e pa kaffet, kan jag ock!s.a anvanda det for att bely-sa
arten av eden kritik, som ju ay;en har delvis gjort sig gallande och :som ar
mycket typisk, nar det galler fragan om kafietullen och den nu fore,slagna utredningen om ett importmonopol for kaffet. Har kan m·an lasa
den ena utlaggningen efter den andra, dar man efter lan'ga resoneman.g
om alLa moiligheier talar om for' finansministern, att det finns nagot,
som heter hojning av kafietullen och som ,skulle ge okade inkomster at
staten. D:et ar nulnga av de rad, man far, .som aro just av denna kvalitet.
Det ar uppenbart, att om man fran regeringens sida har tankt sig en
utredning om importmonopol pa kaffe, sa ar det darfor, att ,det finns sakkunnigt folk pa kaffehandelns o·mrade, Isom verkligen menar, att man
skulle kunna fa ut en storre inkomst for statsve~ket utan en hojiling av
kaffepri.serna. Det finns vidare ek,on,omiskt kunnigt folk, som manar, att
ett monopol p'a kaffeimporten i statens hand skulle kunna anvan:das till
nytta for den del av vart ,n'aringsliv, som heter var exportindustri. Jag
forsvarar icke dess·a personer. Jag kan mycket val tanka mig, att man
kommer att kasta sig over ·dem som ekonomiska analfabeter, men det ar
ett faktu·m, att de existera.
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Vad inkomstsidan betraffar, kan jag tills vidare icke se, att det finns
nagon grund fo'r invandningar mot berakningarna, om jiag hortser fran
vad jag redan na,mnt. Inkomstskatten skall ju utga pa den inkoIDst, Isom
ar intjanad 11nder 1932 och ,det kan val ieke rora sig OID' mycket stora
variationer pa den punkten. ,Sedan ha vi de affar!sdrivande verken'. Post,
telegriaf oeh vattenfall bruka ju ge tamligen konstanta overskott. Inkomsten av staten's jarnvagar ar faktiskt nastan helt 'struken. Det kan ju inte
speIa sa stor roll, om de 4,5 nliljoner, SOlTI blivit up,ptagna, s'kulle forsvinna eller icke. D'et blir i varje· fall icke nagon katastrof for hu·dgetel1.
Jag maste nog darfor saga till professor Heckscher, att jag tror, att hans
yttrande om 'att inkom'stberakn'ingen ar sa gott som alldeles ·ohallbar,
beror pa obekant.sk.ap med forhallandena oeh ieke pa nagon hogre vlsdom.
Om man gar o,ver till utgiftssidan, ar det klart, att dar ar man aldrig
heller pa ,den sakra sidan. Samtliga budgeter under .senare ar ha visat
hrist p.a, det sattet, 'att utgifterna blivit nagot storre an beraknat, mel1~ det
har auda ieke rort ,gig om .sa stora belopp. Om man for den Iopan·de budgeten, som kom till viden myeket o,gynnsa.m tidpunkt, raknar med 10
milj-oner i u.ndersk,ott, a,r det icke heller nagot, som betyder nagon katastrof.
Nar direktor Soderlund, fo'r att nu avsIuta detta kapitel, omnamn,de, att
det blir :svarare n'asta budgetar, darfor att man da icke kan' gora om de
. tiIlfalliga ,sankning,arna av utgifterna oeh inte heller kan finna nya inkomster, ,sa hal" jag redan talat om katietullen,. J-ag skulle visserligen icke
tro, att ,det ar mojligt att fa tag i nag:ra nya .engangsin'komster, men Idet
finns naturIigtvis mojligheter att minska ut.gifterna enligt samma metoder som i ar. Det har ju redan i den' offentliga diskus'sionen forts fram,
att vi ha sittande en pensionskommitte, som i .stor utstraekning redan
tYCIDS vara ense om att vi icke skola samla sa mycket .medel for pensionsfonden, :som vi gjort hittills. Jag ,skulle tro, att ;.det icke skulle uppfattas
.BaSOm nagot sa sarskiit markvardigt, om man i ,den framlagda budgeten
hade funnit, att t. ex. 20 miIjoner kronor hade sparats genom ati ieke
fondera me,del, lika litet som det hal" vackt nagon oppo,sition, att ungefar
12 milj,oner kronor ieke fonderats for statstjanarnas pensioner. Det kan
salunda fin'nas mojligheter iiven for en hlivande finansminlster att fo,rfara p.ft un·gefar samma satt, som det hal" varit mojligt att gora i ar. Att
en del av besp,aringarna aro tiIlfalliga, ar mojligt. Jag vet ieke, hur
manga ar man skulle kunna fo-rtsatta med 'att icke fondera till tjanstepensioner. Min,skningen 'av stod- oeh aekordslanen skulle val kunna fortsattas ett foljande are Minskningen pa forsvarshuvudtiteln hal" ju i alIa
fall forefallit sa pa.ss mojlig att fortsatta aven ett folJande ar, att man
f1ran visst haIl i riksdagen nog tanker sig att forsoka fa ett beslut om att
det icke far bli en likn·ande inskrii.nkning nasta ar. Jag tror :salun!da icke,
att det ar sa farllgt med fragan om de tillfalliga besparingarna.
Vad jag daremot icke fullt up,p'fattade val", nar professor Heckseher
talade om att budgeten skulle vara ,ohallbar, darfor att de 160 miIj.onerna
pa nagot satt skulle overskridas. Vi ha dock hittills icke haft nagot exempel pa att aniSlag av hinemedel over huvud taget overskridas,. Det a1" en
vtss bestamd summa, :som an,slas, och den far racka' sa langt ,den k'an
raeka oeh darmed pnnkt. Om daremot professor Heckseher hal" gatt ut
ifran, ati. man inom regeringen skulle ha ansett, att man med dessa 160
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miljoner 'skulle kunna skaffa arbete at alia manniskor, och 'att, eftersom
dessa 160 miljoner icke rackte till for detta, det da.rfor maste bli en verk'lig katal8trof for budgeten, sa maste jag saga, att det ar t.ydlig't, .att professor Heckscher resonerar fran andra forutsattningar an de, 80m lig'ga
bakom budgeten.
Om jag darefter i ett sammanhang skall taga upp ·den stora. och avgorande fragan om dessa arbetens natur Deh de darvid beraknade lonerna, sa kanske jag far loy att besvara mina ahorare - det skall icke taga
mer a·n ett par minuter - med en liten upprep·ning av vilka arbeten Isom
aro upptagna i statl8verkspropositionen och till vilka dessa 160 miljoner
skola anvanda18. Jag .hortsel' fran de 80 miljoner, som ga till affarsverk
och utlaningsf.onder, ifraga am vilka markvardigt nag inge-n kritik egent'ligen har framkommit.
Det ar nu sa, ·att av de-ssa 160 milj·oner beraknas ieke fullt 17 miljoner
skola ga till byggnadsforetag. Jag menar hal" byggnadsforetag for det
allmannas rakning. Jag raknar alltsa icke med vad som skall ku·nna ga
till bostadsbyggande pa olika hall. For det andamalet upptages sarskiIt
20 miljoner. Till byggnadsarbeten skulIe salunda samm'anlagt utg~ hogst
36 a 37 ·miljoner. Hur p'ass nyttiga och nodvandiga des'sa arbeten a1"o,
darom kan Inan nat.urligtvis tvista, och .clet berorde jag som allra hastigast, nar jag omnamnde, att under forutsattning att svenska folkets
levnadrsstandard el1er lat mig saga svenska folkets kulturniva ieke pa
nagot markbart ,satt ,skall sjunka, sa utgor alIt detta saker, som vi nog
torde kunna vara eniga ·om att vi skola h·a in'om de narmaste aren, aV'en
am man ,skulle kunna sa,ga, att vi skulle kunna droja nagot eller nagra a.r
med att skaffa dem. Att .sluta upp me·d byggande a·v sinnessjukhus hal"
annu ieke pa allvar blivit foreslaget. Det ar klart, att bli vi sa fattiga, att
vi icke kunna varda de ,sinnessjuka p'a ,samma satt !som ~nu, fa vi hitta pa
ett annat stitt. Om Karolinska sjukhuset ha ju ratt mycket delade meningar. Ovriga hyggna:dsarbeten for statens rakning galla bY~g1.1ader
for lans!styrelser och sadant., landsarkivbyggnader, byggnader for universitet,sinstitutioner av olika slag, ett pestlaboratorium o. s. v., allt.sammaniS ,saker :sam inga i den s. k. tioa'rsplanen, 80m organisationsnamnden
har framlagt oeh som egen·domligt nog icke vackte upp nagon storm av
fortrytelse, nar den lades fram, utan tvartom mattes med allmant gillande, am jag icke misstar mig aven i den tidskrift, .som den forste talaren i diskussionen ar redaktor for. Det ar saker, som man allmant har
an'sett, att vi atminstone tills vidai'e maste rakna med att vi ha rad att
utfora. Om det plotsligt skulle visa sig, att vi ieke ha det, da fa 'vi barja
dtskutera pa nytt, men ,om jag gar ut ifran, att var kulturniva icke
vasentligt skall sjunka, sa tror jag, att man far rakna med .att dessa
arheten i alIa fall skola komma till utforande. J'ag kan mycket val tanka
mig, att nagon skulle saga tvartom, men att man: under sadal1a forhallanden kan komma till nagot .gemensamt resultat ar icke garna' mojligt.
,Sedan har jag en post, torrHiggningsarbeten och sk'og,svardande atgarder, vilka ga pa nio miljoner. Huruvida torrlaggningsarbeten Deh s.kogis'vardsarbeten aro n·yttiga arbeten eller icke far ahoraren bedoma. Man
kan Sa,ga, att det ligger sa' till, att om jag i ,den nu lopande budgeten har
sadana arbeten for unge-far 7 miljone-r, ,sa hal" man i den framlagda bud-
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geten sadana arbeten far ungefal" 15 miljoner, darav 6 miljoner pa ,skattebudgeten.
Jag har vida-re 2,5 nliljoner till inrattande av skogsarbeta'l"smabruk, ett
forslag, ,80m nar qet framladels for en tid sedan, aterigen mottes med
ganska aIlmant gillande. Nar jag- sager allmant gillande, hal" jag ingenting 'annat att ga eftel" an vad sonl ,skrives i presseu, oeh huruvida detta
fullvardigt representerar den allmanna meningen vet jag icke.
Anslaget till Inlandshanan kan man naturligtvi,s diskutera. Jag vet
icke, om professor Heckscher ar .motstlt,ndare till den saken, men for
atskilliga arsedan val" ;h'an det atminstone ieke. Ha vi emellertid hallit
pa i sa IDanga armed att hygga fo'r 4 miljoner om aret, sa kan ,det val
sagas, att det ar lika gott att fortsatta, sa att hela banan hlir fardig. Jag
hal" for min del ieke nagon utpraglad uppfattning om den saken'. Om
l1agon skulle vilja ,saga, att han viII stryka dessa 4 miljoner till Inlandsbanan, darfar att han har ett mycket battre arbetsprojekt, skulle jag
vara den forste att ga med ,darpa.
De enskild'a jarnvagarna skulle fa 1,5 miljon till motorvagnar.. Det ar
fortfarande en sak, som jag tycker man bor kunna vaga sig pa aven 1
dessa tider.
Sedan ar det 5 ·miljoner, som skola ga till Ian at enskild industriell
verksamhet. Dei ar kant, att man darvid i framsta rummet syftar pa
Sydsvenska kraftaktiebolaget.
Pa handelsdepartementet ha vi 1,5 miljon bi. a. for forberedelsearbeten
a statens kopparfyndigheter uppe i Va!sterbotte.n,. Sa ha vi, som jag forut
namnde, bostadshyggen far 20 miljoner. Huruvida bostadsbyggan·de a,r
ett fornuftigt satt att 'anvanda pengar till kan man ocksa ha delade
menin'gar om. Jag tror dock, att Istorre delen av ·svenska folket, atminstone de 180m .skola fa bo i de.ssa hus, skola saga., att det ar ett produ·ktivt
arbete, i synnerhet som man kan rakna med att star.sta delen av dessa
pengar aven i privatekonomisk mening komma. att farranta sig.
Jag har med det redan sa'gda kommit upp till en summa pa nagot over
60 miljon'er kronor. Sedan kommer jag till kommunikationsdepartementete Vi ha i budgeten bilskattemedel pa 72 miljoner. Jag har icke heller
hart nagot farslag framstallas om att vi tS.kulle minska pa 'denna summa,
utan man tyeks anse, att pengarna sa langt aro fornuftigt an,vanda.
Eftersom vi nn veta, att planer finnas utarbetade for lang tid frarnat,
att fardiga arbeten ligga och vanta och att det bara ar fraga om hur
man skall kunna fa p'engar till dem, och om jag foreslAr, att vi lskola
taga 25 miljoner utover de 72 for att bygga sadana va.gar, :sa vore det val
mycket markvardigt, om man kuude saga, att jUlst vid de 72 miljonerna
upphor .clet produktiva och det n'yttiga, och de 25 miljonerna ti.ro bortkastade pe·ngar.
D·e 14 miljonerlla till skenfria vagkorsnillgar. ge illgen ranta pa peng'arna, men aven om de so-m sagt 'icke ge nagon ranta, ISH, ge de anda valuta
i besp.arade ma·nniskoliv o. s. v.
De 3 miljonerna till hamnanlagg.ningar kan man kanske OCkSR diskutera, men om man valjer ut de nyttigaste av ;dessa hamnforetag, sa
skulle det ·nug vara ganska egendomligt, om icke peligarna bleve val
anvanda.
Landning~sP,latserfor flygplan fOT 3 miljoner kan man oeksa tvj,sta om.
4 -
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Hela flygtrafiken~ku'nn,a.manga vara sk,eptiska' ernot; det ar ioke fraga
am annat, men just den opinion, som i stort sett opponerar sig mot des,sa
arbeten, brukar ju ivra fOT, att vi skola utfora sadana saker.
Pa k·ommunikationsdep'artementet hal' jag harmed redogjort for 45
Iniljoner kronor. Tillsammans med de foregaende 60miljon.erna hal' jag
darn1e.d kommit upp till over 100 miljoner. De·ssutom hal' jag diverse
arbeten for 5 miljoner, som icke aro. Ispecifieerade, oeh for vilka man
alltid kan satta frageteeke:n. S.edan tillkomma pa lsoeialdepartementet
ytterligare 50 miljoner som u·nderstod at kommuner, och det ar klart, att
uppfattningen om dessa pengars anvandning beror pa vad det ar for
slags ting, ·som kommunerna skola fa loy att utfora med hjalp av detta
statsundenstod. Emellertid fa vi komma ihag, 'att det just ar den sortens
arbeten, som arbetsloshetskommissionen for .narvarande sysslar med, sa
att denna kapitalanvandning kan i alIa fall icke blimindre givan'de an
-de nuyarande A. K.-arbetena.
Val' ha vi uu dessa ofantligt hoga arbetslo,n·er, .som skola betalas vid
dessa arbeten~ ·Savitt jag fODstar, ar det i framsta rummet b}-ggnadsarbetarna man tanker pa, och man' tanker framfor alIt pa byggnadsarbetarna i Stock·ho1m. Nu ar -det i sjalva verket myeket litet av dessa
byggnad.sforetag, som skola utforas i Stockholm. Dei ar sammanlagt
kanske arbeten pa 3 a 4miljoner. Resten, aven nar det galler bostadsbyggan1de, ar tankt att anva.ndas ute i lan,dsorten oeh till oeh med pa
landsbygden. Jag kan ioke lata bli att i detta ,sammanhan.g namna .nagra
ahsolut fariska uppgifter, som jag fatt rorande by,ggnadsarbetarnas inkomster i Goteborg. Jag trOT det val' professor Brisman, som hade markt,
att man i Goteborg redan funderai pa ati med hjalp av statsmedel kunna
satta igang bnstadsbyggen. Det ar ,sa, att en av de allra storsta byggnlastarna i Goteborg, for ovrigt till sin politiska bekannelse tiimligen
sakert avsamma farg som direktor Soderlund, lamnade for en tid sedan
uppgifter om vad hans byggnadsarbetare hade fortjanat under 1932. De
av des:sa by.ggnadsarbetare, murare eller snickare, som hade haft ,stadigvarande atbete under hela aret, hade kommitupp till en arsinkom,st av
omkrin'g4,500 kronor. De som haft k·ortare arbetsttd, h,ade kommit upp
till eit genomsnitt av 3,000 kronor. Vad.man an rna saga, sa icke ar detta
inkomsterav det .slag, att man pa den grund kan pasta,att om Gotehorg,s
stadsfullmaktige komma fram med fo:r.slagatt fa vis,s subvention for att
kunna bygga bostader at en ieke kopkraftig bostadsefterfragan, skall
man sa.ga blankt n'ej, ii.ven om denn'a subvention lat mig saga skulle utgora 10 a 15 % av byggnadESkostnaden, for att istiillet anvanda dessa
pen·gar. till arbetsloshets,kommissione,ns arbeten, dar staten ger 50', 60,"70,
80 e11er 90% for att kommunerna med arbet,sloshetskommissionens hjalp
skola bygga idrottsplatser, planera parker, anlagga vissa vagar, utfora
vattenledningar o. s. v., utan tvivel nyttiga tin·g alltsammans, inen icke
kan man pasta, att den plan, som r1egeringen hal' framlagt, ar .mindre
ek·onomisk och tar mindre hansyn till statens intressen an'vad galler de
arbeten, :so·m man standigt tanker pa, nar man fran andra ,sidan talar
at.t man skall bibehalla det nuv.arande sven,ska sy~stemet. Om t. ex. 20
miljoner bli anvanda till understodjande av bostadsbyggande i landsorten - jag !skulle fo'r ovrigt garna se, att det icke blir 20 utal1 30 miljon·er - oeh oro det 'blir realiserat sasom a.1' tankt, namligen sa att latent
1
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k.opkraftig efterfragan lockas fram darigenom, att icke den overlsta kl';editen ·utan den kredit, sam ligg·er mellan sekundar- oeh toppkrediten, till
20 % tillhandahalles av staten, sa betyder det, att 20 miljoner utlanade a.v
staten skapar fram eft,erfragan pa 100 miljoner. Nag t.ror jag, att det ar
mycket battre att 'anvanda p,engarna pa detta satt an att ge kommunerna
Inillst 50 % for att utfora andra t.ing, bara darfor att dessa andra ting
efter det g.amla svenska systemet skulle utforas av arbetslo·shetskommissionens statsarbetarkar, vilket man uppenharligen ofantligt foredrar
framfor att., ·som regeringen foreslar, forsoka fa igang 'arbeten i vanliga
oppna marknaden med hjalp av de vanlig.a foretagare, sam redan forut
finn·as. Lagg ;'marke till att det ar den avgorande skillnaden mellan det
hittills tilla,mpade systemet oeh dei, som regeringen nn fore81ar, att
enligt det hittillsvarande systemet har man en stats.arbetarkar pa inemot
20,000 man, oeh a.m man dartill Bigger kommunernas arbeten, hal" man
ytt.erligare nleIla.n 7,000 aeh 9,000 man direkt anstalida ·a.v IS taten oeh kommunerna, u·nder det att, om man ginge helt pa de linjer, sam i den fr.amlagda budgeten aro tankta, skulle staten icke skaffa sig direkt en enda
arhet.are. Det ar klart, att om jarnvagar elektrifieras eller om man utfor
skenfria vagkorsning.ar, blir det ,st;1tsorgan, Isom kommer att .utfora
de-ssa arheten, men at.t nagon varit radd for .att utvidga ·statens jarnvagars verksa,mhet hal" jag a·nnu icke hort t·alas om. Om man bygge'r
dessa universitetsinstitutioner o. IS. v. eller andra byggn.ader, blir det ieke
heller. annat an vanlig statsverksamhet, ,skott genom formedling av privata entreprenorer precis 80m forut. Med bostadsbyg.gand·et ar det pit
samma satt, vagarbetena utforas .av vagkassorna o. s. v.
Val" man skall kunna satta en gra,ns oeh saga, att detta ar sadana arbeten, Isom skola bedrivas av vanliga arbetare till vanliga loner, men· har
borja de extraordinara arbeten, som skola betalas med andra oeh Higre
loner, det kan jag ieke forsta. Hela tanke-gangen i detta forslag att satta
igang arbet-en ar, att man skall ha en utvildgning av de normala arbeten.a
oeh darfor oeksa bibeha11a de normala formerna for deslsa arbeten. D;ett;B,
ar karnpunkten i det hela, under det ·att man p·a andra s'idan viII ha en
direkt .anstalld statsarbetarkar for att darigenom kunna haila lonerna
n·ere. Det ar, savitt jag ser, ieke i fraga om kostnadern,a nagon sadan
vasentlig skillnad. Daremot kan jag mycket val forsta, att man ser en
skillnad dari, att man sager,att om statens verksamhet pa detta satt
utvidgas, oeh 'om man da haIler sig till de vanliga lonerna i oPPlla marknaden, kommer detta att hindra ·en lonesankning. Jag skulIe da vilja
stalla en direkt fraga till arbetsgiv·arsidan: vad ar det for skillnad i
fraga om mojligheterna for arbetsgivarna att pressa ne·d lo·nern'a, am
st.ate-n pa detta vi,s satter igang arbeten, d. v. IS. later bygga hUls for sin
egen rakn'ing, hjalper bostadsforeningar eller kommun.e·ratt bygga bostader,' gel" ,ansla.g till va'gkassorria, sa att de ,snabbare skola kunlla bygga
vii.gar o. s. v., vad ar det for skillnad mellan den loneuppehallande vel"';,.
kan av detta oeh om man sasom tydligen professor Heek,scher narmast
tankt sig, anvanderen lika stor ,summa, 160 miljoner, men for den' summan direkt i statens tjanst anstaller ett storr-e antal arbetare, varigenom
vi ju faktiskt skydda en storre del av de arbetslosa ifran den. rena
noden ~ Vilka storre mojligheter finns det lat. mig saga forSv·enska
arbetsgivareforeningen i· ett sadant Hige, nar en mycket storre del av de
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arbetslosa aro sysselsatta i direkta statsarbeten och salu·nda ·sky·ddade
fran att-direkt svalta ihjal, vilka :storre mojligheter finn.s det dB, 'att satta
igang en lstor lonenedpressningsaktion, yare sig det galler hemmama.rknadsindustrien eller ·exportindulstrien~ Jag tror for min del icke, att det
forefinnes en sadan skillnad, att om jag yore arbetsgiv·are oeh ville
pressa ned lonerna, jag fran den synpunkten skulle foredraga det nu,rarande sy·stemet utvecklat sa, 80m professor Heckscher tydligen tankte
sig, framfor det som rege-ringen foreslagit.·
Jag ska11 till sist i fraga om denn.a lo,nepunkt bara helt kOI"tdeklarera,
att nar man tidigare har sagt, att de ·nuvarande nodhjalpsarbetena i
arbetsloshetskommislsionens regi aro ett uttryek for att staten viII hilla
sig neutral i ·arbetskonflikter, oeh att man darfor bor satta lone,r, -Born
icke kunna konkurrera med den oppna marknaden,s, under det 'att man
menar, att det forlslag, Isom regeringen kommer att framlagga, skulle
vara att halla lonenivan uppe, sa far jag verkligen fraga, om det ar
meningen ifran den sida, som pa denna grun!d bekampar utvidgninge,n
av de vanliga arbetena, att ·det skulle vara r,egeringens uppgift - jag
bortser nu fran vilken regering ,som sitter, ty jag kan myeket val ta.nka
mig, att det varit en ho·ge.rregering eller en frisinna,d regering, alltsa
med en h·eIt annan installning till d·en organiserade arbetarvarlden - att
det skulle vara regeringens uppgift, sager jag, ·att p'a hasten' 1932 e1ler
i januari oeh fe-bruari 1933 framlagga ett for-slag till arbeten, sonl skulle
satta igang ·eu· lon·enedp-ressningsaktion, ·dar man kravde, att ·de organi~
serade arbetarn:a skulle inga nya avtal, slappa sina gamla avtal for att
pa de villkor, Isom staten bestammer, arbeta for la.gre loner. Om man
nlenar, att det ·skulle vara statens uppgift att ga i spetsen for en lonesankningsaktion, som de privata arbetsgivarn·a pa hosten 1932 forklarade
sig ieke anise vara med landets intreslse fore,nlig att satta igang, .sa tror
jag, att dct ar en orimlig stan,dpunkt. Det ar orimligt, nar de enskilda
arbetisgivarn.a pa ho,sten 1932 vid overvagande av alIa, som det heter i
riksdagstryck, pa fragan inverkande omstandigheter kommit till det
resultatet, att det icke val" klokt oeh icke for landet fordelaktigtatt ,skapa
de-nna stora arbetskonflikt, sa skulle regeringen i stallet taga detta initiativ for ·att pressa nad lonerna eller for att, isom man' kanske viII ,saga,
bana vagen for den lonenedp;ressningsaktion, 80m de .svenska arbetsgivarna eventuellt lskulle ·anse vara rimligt att satta igang pit hosten
1933. Har Ista naturligtvis meningarna emot varandra, oeh den, som pa
den punkten ,sager, att sa skulle man ha gjort oeh att det hade varit i
landets intresse, om reg·eringen upptagit en stor strid med arbetarn~as
organisational" for .att pressa ned lonerna, kan ju ha ·de,n meningen. J·ag
kan for min: del bara saga, att den men'ingen dela,s icke av d·en lluvarande regeringen, och huruvida den ar svenska folkets vagar jag icke yttra
mig om. Alltsa kan jag ieke se annat an att pa den pun·kten star budgeten trots kritiken fast.
Det ,som aterstar fir den stora fraga, som professor Heckseher oeh professor Bris,man Istallde·, fastan professor Brisman gjorde det i :den formen, att om man gay alIa manniskor arhete till avta18enliga loner, sa
skulle deras inkomst'er overstiga nationalinkomsten, vilket forefoll mig
vara ·ett kan·sk·e nagot paradoxalt ,satt att uttrycka ,saken. Jag fo:r.star
ernellertid myeket val meningen. Det innebar alltsa, att ·den summa av
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inkomster, sam. pa detta satt ,skulle utga till lon'earbetarna och till alIa
andra manniskor, den .Bumman skulle i pengar uttryekt vara sa star, att
pengarnas kopkraft ,maste sjunka, darfor att varorn·a icke skulle racka
till utan pri.serna ,skulle stiga.
D'irektor Soderlund val" inne pa Isamma fraga ·oeh gjorde en liten valvillig insinuation, att nar det stod i statsverkspropositionen, att under
nuvarande osakra forhallanden hal" man icke velat ,sanka dyrtidstillHiggen, fastan in'dextalHt gatt ned till 154, sa 'Syftade regering~en just pa
en sadan prisstegring. Jag tror icke, att detta uttryck »de osak1"a fo1"hallandena» syftade pa en sadarr prisstegring, utan det syftade' helt
enkelt darpa, att nar vi haft en levnadskostnadsindex av 157 elle1" 156
ganska lange, och nar denna index den 1 januari 1933 sjonk till 154, sa
an,sag regeringen icke, att det fanns nagon anledning att pa grund av
denna mojligen endast tillfa.lliga sii.nkning rakna am hela budgeten,
i ,synnerhet som man ju far komma ihag, att man' fick siffra,n 154 ung~e
far vid arsskiftet, da praktiskt taget allting redan val" klart. Jag viII
visserligBn ieke forneka, att det fanns tekniska mojligheter att gora alIa
omrakningar, sam skulle behovas, men ·det ,skulle i alIa fall foranlett
ganska stora besvarligheter.
Nar man sedan kammer till fragan om hur regeringen ser pa effekten
av dessa igangsatta arb-eten, Isa kan jag bara dar svara, att om ,de ha
ratt, 80m saga, att detta ar en fa,ntastisk aktion :a:v fantastisk·a proportioner, ja, ,da ha de anle-dning att stalla fragan, am icke detta mast.e fo1"anleda prisstegring, mende, sam daremot saga, att det ar icke sa stor
skillnad mellan vad sam nu for'eslas oeh forutv·aran,d·e forhallanderr oeh
att effekten salunda icke kan bli synnerligen star, ha ingen alllHdning
att vanta nagorr prissteg1"ing. Om jag haIler mig till den gyllene medelvag·en oeh sager, att det a,r ·en ganska anmarkningisvard utokning av
kopkraften, 'som agel" rum pa detta satt, ar det klart, att jag far ocksa
tanka mig .mojligheten av att den tiIIgangliga kvantiteten va.ror blir for
liten for att till forutvara.nde prise1" kunna kop'a,s for dessa nya pengar,
luen vilken prisstegring som darav skulle bli foljden, dar-om vagar jag
helt enkelt icke uttala mig. Det skulle icke vara nagon mening i att hal"
borja nagon di,skussion am i vilken grad Iat mig .saga partipri,serna
skulle kunna stegras genom en sadan stimulans, och am levnadskostnaderna darigenom skulle vase,ntligt hojas. Darom fordes ingaende och
langa diskus,sioner pa hosten 1931, da vi lamnade guldmyntfoten. Jag
·kan bara saga, attdet ar uppenhart, att den, sam viII aceeptera den nu
gallande penninglonenivan och sam viII, att folk ·skall fa arbete till dessa
loner, han ar ocksa ick'e blatt villig utan helt enkelt tvungen att acceptera den ho.jntng av priserna, sam da,rav eventuellt ,skulle bli foljden.
Det ar uppenbart, att fragar man hela massan av lonearbetare i vart
land, huruvida ·de skulle vilja ha arhete vid nu ut.gaende p,enninglon, am
de enskilda foretagen Isatta igang, men samtidigt Iskulle vilja taga risken
av den even'tuella prisstegring, sam darav ,skulle folja, sa skulle de, tror
jag, med overvaldigande majoritet svara, att de taga den risken, ty den
ar dock ofantligt mycket min·dre an skadorna av den arbetsloshet, sam
nu rader.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 16 mars 1933

Ordforande: Bankdirektor G. LA GERCRANTZ

Docenten jure dr. H. Nial inledde a.ftonens diskussion med ett fore..
drag o·ver amnet

Aktiebolagskontrollen·
Herr ordforande, mina dam-elr <>ch herrar! Nar foreningen.s styrels.e
for nagon tid sedan anmoda!de mig att inleda denna mskussi<>n, var
den allmanna nppm-a.rksamhet.en koncentrerad kring det av justitiedepartementet till olika korporationer for yttrande utsanda lagntkastet, enligt vilket lansstyrelserna skulle ha att utse en revisor
i stolrre bolag. J.ag hade <>cksA tankt mig, att utkastet· skulle komma
att spela en dominerande roll i diskussionen i kval!. Men dessa cirk,lar ha blivit rubba'de genom den i gar framlagda propositionen, av
vilke,n framgar, att Kung!. Maj:t har bestamt sig for att franga t.anl{~n pit en partiell reform enligt utkastets principer; istallet begares anslag av riks,dagen for en ut.redning om omar;betning av hela
aktiebolagsratten. Vid sadant fOT,hAllan'de ar det jn numera ingen
anledning att ingA pit en narmare granskning av utkastets sarskilda
bestammelser. I statsrA,dsprotokollet finns ·e·mellerti,d ingenting, 80m
tyder pA .att rege-ringen har frangAtt den plrincip,som utkastet intog
i frAga O'ill utseende av revisor-ere Hur darmed an forhAller sig, ar det
.tamligen g,ake.rt, att ett av de viktigaste <>ch mest b:ra.nnan'de reformproblemen kommer att bli, huruvilda man skall la,gga i han,derna pa
nagon myndighet eller nagon annan ,utom-staen'de att utse en revisor i sto'rre bolag.
Jag kommer darfor att forst och framst bero,ra denna fraga om
sattet for utseen,deav boIagsre.visorer. I ovri.gt ar det naturIigtvis
omojligt att under en kvalls diskussion taga upp' den mangfald av
8varlo-sta problem, 80m ~alla under frag~~ om aktieboiagskontrollen
5 -
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eller som 'ha samband darmed. Jag har darfor trott det. lir diskussionssynpunkt vara lampligast att begransa mig till ytterligare
en,dast en fraga, so·m star i nara samband med f'ra.gan om revisorerna,
namligen om organisationen av sjalva bolagsledningen. Med ratta
har i den offentliga diskussionen fran flera hAll understrukits, ,att
sistnamn,da fraga bor fa sin losning samti,digt med revisionsfragan.
I sj,alva verket ar det ju sa, att fragan om bolagsledningens organisation ar den prima,ra, ick·e blott ,dar-for att forvaltningen ar primar
i forhallan'de till revisionen, utan aven ,darfor att sjalva bolagsle'dningen 'har mycket viktiga kontrollup·pgifter, vilkas los-mng i vasentlig man ar beroende pa hur 1edningen ar organiserad. Naturligtvis
bo,r icke denna begransning av inle'dningsanfo'randet forhinidra den
som sa o'nskar att i diskussionen ta upp an'dra fragor.
Nar man ·diskuterar aktiebolagsrattsliga problem, d·et rna galla en
.fraga enligt nuvarande ratteller en reformfraga, ~a ar det nO,dv·andigt att utga fran en bestam,d uppfattning om syftet med aktiebolagsratten, om aktie'bolag,srattens mening oeh and-ama!. I nyare litteratur,
. sarskilt i tysk och amerikansk, moter man ofta den asikten, att .aktiebolagsrattens sy"fte ar att skyd:da oeh beframja sjalva foretaget, »das
Unternehmen an sich», t. o. m. om sa erfordras ernot de aktuella
aktieagarnas intressen. De nutida aktiebolagens betydelse i det ekonomiska livet,. ill'enar man, ar sadan,att man ic.kekan lat.a deras forvaltning vara en aktieagarnas interna angelagenhet, utan sjalva- foretaget maste skyd!das sas·om ett led i sainh,allets ekonomiska organisation. Detta framstalles icke en,dast isasom ett framtidsp'rogram utan
rent av sasom gallande ratt, som vunnit havd ge'nom den faktiska
-utvecklingen och den i samban!d ,darme,d sked,da asiktsforskj.utningen..
'Som b'elagg framhaller t~ ex. Keynes att ledningen f6~ Bank of E ngland, vilken 80m bek-ant ar ett privat aktiebolag, knappast tar sA
liten hansyri. till nagon .befolkningsgrupp som bankens aktieiigare.
. Jag skall icke diskutera framti!dsvar'det av denna teori, men jag
tror man kan sla fast, att Iden ick·e o,verensstiimmer meld ga.llande
-aktiebolagsratt och icke heller kan gora ansprak pa en sMan p'olitisk
aktualitet, att man kan liigga den till grun,d for -en diskussion, som
avser den nu foresta-ende aktiebolagsreformen. Teorien lider vi'd narmare pas,eenide ·av riitt stor '6klarhet, och konsekvenserna av den'samma aro nog i allmanh-et langre gaende an dess anhangare ha gjort
klart for sig eller i varje fall ha gjort klart for .andra.
Utgangspunkten for den nuvarande disku-s-sionen maste i stallet
vara, att va:d som skall framjas och skyddas ieke ar foretaget som
.sadant utan aktieagarna, vilka ha satsat kapitalet. Givetvis kan detta
icke motiveras enbart med att m'an bor Borja for aktieagarnas basta,.
1
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utan ·grun,den. ar de'n att man ·genom aktieagarnas skyddan,de pA
basta satt framjar aktiebo1ags,vaseildet i dess helhet. Teorien. om
sja1va foretag·ets fra·mjande sAsom 'aktiebolagsrattens andamal har
emeIlertid en riktig karna' sati1lvida, att Idet avgorande maste vara .
aktieagarnas intressen sasom.de1agare i bolaget. En aktieagare kan
ha privata intressen, som sta i stri,d mot hans intressen sasom aktieagare, men bolagsratten gar principieIlt 'en,dast· ut 'pia att 'tiI1go,dose
de senare, d. v. s. hans intressen sasom laktieagare. Bolagets andamal '
ar alItsa enligt Iagens mening att ti11godose aktieagarnas intresse,n
sasom aktieagare, oeh om man viII kalla sammanfattningen av.dessa
delag'arintressen for aktiebo1agets intresse,. sa ar satsen' att aktiebolagets 'framjan,de ar· aktiebo1agsrattens syft-e riktig.' Det, itr detta
gemensamma aktieagarintre.sse, 80m maste utgora riktlinjen for 108ningen avalla konflikter oeh meningss'kiljaktigheter mellan ,aktieag,arna inb,ordes. Nar j,ag i det folj:andeialar om foretagets eller bola'gets intr'essen ar det alltsa denna sammanfattning ,av delagarnas
intressen sasom delagare, som j:ag 'Myftar.
Beframj,andet ·av bolag-ets intresse i nn angivn,a me-nin,g itr aktiebolagsrattens positiv,a maL Men des8utom' -har, den aven ett negativt,
namligen ,att skydda utom foretaget staend,e personer mot vissa speciella risk,er, som folj'a av ,aktiebolagsvasend-et. Forst och frains!
maste bolagets fordringsagare sky,ddas,. Die ha ju endast bolagets formogen.het att halla ,sig till, o.ch Iagen sOlker bereda dem sakerhet
gen'om reglerna om aktiekap~tal oeh rese~vfond o. s. v. Vidare fordras
skydd for personer, som sta i b'egrepp att forvarva aktier eller att
lana ut p,engar mot sak:erhet i aktier. Vad dessa' p'ersoner behoiVa
skydd emot ar ove(fskattning av aktierna,s va,rde, vilket skydd lage:l1
so'ker b,erHda geno:r;n'bestammelser 'om 'bo1agets ra}{enskaper och deras
p:ublicering.
Justitiedepartementets utkast utgar, savitt jag kan fo:rsta, fran nn
angivna synp,unkter.· Det sagS' i motiverin-gen till, utkastet, att
granskning a,v styrelsens forvaltning oeh bo1agets rakenskaper onekligen i framsta rummet ar ett aktieagarintresse, oeh vidare framhaIles, att aven allman.hete-n, fordringsagarna, maste skyddas mot
skad,a av aktiebolagets verksamh'et..
Fran dessa ,utgangspunkter skall jag nn forst diskutera fragan om
revisorernas utseende. Om man till en 'borjan betraktar denna fraga
ur aktieiigarnas synpunkt, sa ar det naturligt, att rat'ten att till- och
avsatta revisorer har anfortrotts bolagsstamman.. PA bolagsstamman
ar det i regel majoriteten, som avgor. Att Iagen i allmanhet tillagger
majoriteten bestammanderatten beror, i enlighet mad vad jag nyss
sagt, icke darp'a, att man velat skydda majoriteten :BaSOm siLdan, utan
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darpa, att man anser majoriteten bast representera bolagets intres.sen. Risken fO'r ,att majorit,e,ten i egQistiska intressen skall miss'bruka
sin makt forsoker ju lagen mota genom olika regIer, gen·om javs.besta.mmelser oeh genom inrymmande av viss,a rattigheter .at minoriteten. Betraffan·de revisorsval ·ha vi salunda regell1, att en minoritet., omfattande minst en femtedel av aktieka,pit.alet, har ratt 'att
genom Konungens befallningshavande fa en' »minoritetsrevisOf)} utsedd.
Genom kan·da forhallanden har emellertid ,detta system forryckts.
.,Dlet ar icke den faktiska majoriteten av -aktieagare, 80m ,dikterar
·b:esluten p,! stamman. I synnerhet i storre bolag ar det ofta sa, att
stora grupip~r av aktieagare al,drig komma pa stammoI'n·a, oeh for att
beharaka bolagss.tamman behover man ,darfor vanligen icke pa IAngt
nar disponera 'over 50 % av aktiekapitalet. Detta fo,rhallande hat ju
varit till stor nytta for de aktieagare, 80m ieke blott aro kapitalpla'cerare eller bo·rsspekulanter utan tillho-ra den tredje gruppen av
aktieagare, de s. k.· foretagaraktionarerna, som just stravaefter att
-beharaka oe:h leda bolaget. En organisera'd grupp' av sada,na- foret.agaraktionarer kan vanligen m-ad relativt liten kapitalinsats till·valla sig' makten inom bolag-et. Genomaktier med hogre rostratt,
.genom hol1dingbolag -'0. s. v. kan den erforderliga kapitalinsatsen
·ytterligare minskas.
.
Genom deri,na utveckling har man forlorat den garanti for .att bolaget leides medhansyn till bolagets intressen, som ligger i att de
ledan,d'e sjalva gjort den storsta kapitalinsatsen och b.ara den storsta
kapitalrisken. Vi,dare 'har man gatt miste om den sjalvstandiga stallning, som revisorerna sasom bolagets fo·rtroendeman skulle intaga
.gentem·ot .styrelsen. StyrHIsen Iblir i realiteten i,dentisk med d:en
ledande grupp'en, 80m a,ven till- oeh avsatter reviso,reTna. Visserligen
'aro styrelseledamoterna sjalva javiga att deltaga ivalet av revisorer, men de kunna istallet placera si.na aktier i handerna pit goda
viinner ·och sHiktingar, och dessutom kan holdingbolagss,ystemet ,aven
i Idetta .avseende, gora tjanst.
»Minoritetsrevisorn» har i praktiken visat sig sp·ela mycket liten
roll. Dels ar det i synnerhet .i storre bolag ofta svart att uppbringa
en opposition, 'soin di'sp'onerar eil 'femtedel av aktielrapitalet, ·dels at
denna atgard att begara en .av offentlig myn!dighet utse,dd minoritetsrevisor: ett sa 'kraftigt niisstroendevotum emot styrelsen och revisorerna, att- man drar sig f.or 'att ta till,detta medel,forran det redan
ar fo,r .sent..
. D'en allvarlfgaste bristen i vart· revisionssystem ar otvivelaktigt,
att. revisorernas -sjalvsta,n~dighet pa de-tta satt har u.niderminerats. PA
t
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·detta missfo,rhallande ville utkastet som fo,rut sagts rada bot geno,m
att lagga i han,derna pa Uinsstyrelserna att utse en revisor i sto,rre
bolag. Denne revisor skulle savitt mo,jligt vara allktorisera,d, am det
gall'de borsnoterade foretag, oeh i ovriga aktiebolag skulle han tas
fran en forteckning over lampliga perso'ner, upp·gjord av han,delskamrarna.
Aven om emellertid utkastets premisser aro riktiga, sa ar det ju
langt ifril'n en no,dvan,dig konsekvens., att man bor lagga valet av en
revisor i han,derna pa Konungens befallningshavanide eller pa na.gon
an,nan utomstaen,de. Om man namligen hal' ,erkant, att aktieagarnas
intressen skola vara Ie,dstjarnan, bo,r man val un,dersoka, o·m det icke
finns nagon mo,jlighet .att trygga revisorernas sjalvstandig'het gentemot Iedningen ut,an att herova aktieagarna deras ratt att sjalva utse
revisorer.
Foreningen auktorisera!de re-visorer hal' i sitt yttran!de o,ver utkastet foreslagit, att han,delskamrarna eller 'han:delskamrarnas eentrala revisorsn.amn,d skulle fa en viss efterprovning'sratt, d. v. s.
aktieagarna skulle som forut fa valja revisorer men handelskamrarna prova de val,das lamplighet. En sadan anordning kan dock
naturligt.vis ieke garantera revisorernas sjalvstandighet gentemot
ledningen. Av mera yarde i rdet avseendet ar l{anske de auktoriserade revisorernas forslag, att han,delskamrarna eller revisorsnam,nden skulle fa ett ord meld i laget vid ombyte av revisor, sa att ell
revisor ieke skulle kunna avsattas bara darfo·r att han visat for stor
sjalvstan,dighet gentemot styrelsen.
Om emellertid felet aI', .att revisorerna kommit i beroe-nlde av en
viss grup,p, styrelsegruppen, istallet ~or att vara hela bolagets fo,rtroen,deman, sa for'efaller Idet mig ligga nara till hands, att forsoka
ge andra aktie.agare an styrelsegruppen ett vel'kligt .inflytan,de over
revisorernas till- och avsattan,de. Som ett medel haTtil1 erbju!der sig
proportionella revisorsval i den ena eller an·dra formen, vilket givetvis fOTutsatter, att minst tva revisorer skola valjas. E'tt sa,dant system
skulle i sjalva verket bara innebara, att man battre realisera'de tanken b1akom lagens regel, att rev'isorerna skola valjas av aktieagare,
som icke aro styrelselodamoter. I fleTa framman,de lander ar det
ocksa genom proportionella val eller pa annat satt SOTj,t for att kontrollorganen i sig inn~fatta representanter for olika aktieagargruppier. Dr aktieagarnas oeh foretagets synpunkt forefaller mig detta
battre an revisorer tillsatta av en utomstaende. Personvalet kan ocksa
ske med storre hansynstagan,de till Ide sarskil,da beho·ven i olika bolag
a,n man kan tilltro lansstyrelserna eller nagon annan utomstaende
institution.
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A yen ur en annan synpunkt skulle det foreslagna systemet enligt
min uppfattning vara o,verHigsei, namligen satillvida, att Idet kan och
bor tillampas i frag'a om aillal bo,la.g, under det att utkastets system
av naturliga skal maste begra,nsas till ide storre bolagen. En sad,an
begransning ar emellertild icke pa nagot satt motiverad ur ,aktieagarnas synpunkt. D'et ar val kanske snarare sa, att Idet ar i ,de sma
aktiebolagen, som revisorerna allra starkast s.tltunider styrelsegruppens beroen,de.
Jag tror for min del; .att ,det proportionella revisorsvalet skulle
be-relda ,avsevarda garantier for en sjalvstii:ndigare re,vision an den
nuvaran,de. Naturligtvis bleve icke systemet fulll{omligt, men ett fullkomligt system kunna vi alidrig fa. Givetvis kan styrelsegruppen
vara sa stark, att den trots Idet proportionella valsattet utser alIa
revis,orerna. Men i sa fall dispone-rar styrelsegruppen antingen en
overvalidigande del av aktie,kapit.alet eller ocksa foreligger en hoggradig indolens fran ovriga aktieagares sida. I forra fa.llet 'harman
likval den garanti fo,r foretagets ,b!as.t.~, som ligger ,dari, att styrelsegruppen hal' ,den sto,rsta kapitalrisken i bolaget. DHt senare' ,fallet
skulle val narmast forekomma i bolag, vilkas aktier i s.tor1'e utst1'ackning a1'o fo,remal for b,orsspekulation eller 80m spritts blan,d ett storre
antal kapitalplac.erare. Om man emellertid, 80m man nu val ar ratt
elnse om" i fraga om sadana storre bolag forldrar, ,att atminstone en av
revisorerna skall vara aukto,riserad, sa forefaller det, som om ma,n
tillfredsstallt ganska langt glten!de ,ansprak pa en ur aktieagarnas
synp,unkt tillfredsstallan,de ordning for utseen,de avrevisorer.
Det aterstar em,ellertiid' ,att berora fragan om icke utamstdendes
intressen krava en mera genomg!ipnn,de reform,. Visserligen ar det
naturligtvis sa, att en ur aktieiigarnas synp,unkt effektiv revision i de
fIesta fall aven, Ian,der utomstaende till skydid. Men det kan dock
foreligga intressemotsattningar mellan foretaget oeh allmanheten.
Diet kan exempelvis vara av intresse for aktieagarna att ,dolja ett
forhallan,de 180m ar oformanligt 'for bolaget, l{anske ru'bbar ,dess solvens; ett sadant fordolj.an,de kan naturligtvis innebafa allv,arliga
risker for utomstaende. I ,denna mojlighet till intressemotsattning
mellan foretaget och utomstaen!de ligger v'al tden fornamsta anle,dningen till att man verkligen bor overvaga nagot satt att gora revisionen till en kontroll icke blott i alrtieagar~as utan liven i utomstaenides intressen.
Ayen pa denna punkt kan man alltsa saga,att utkastets premisser
a.ro riktiga. Men utkas.t.et har pa ett patagligt satt underlatit att diskutera olika reformmojligheter. D'et forsta man borde tanka pa yore
val att helt enlrelt alagga revisorerna skyldighet att i sin verksamhet
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aven iakttaga ,allmanhetens intressell. For narvaran1de ar ,det ju sa,
att revisorerna 'en:dast aro bolagets syssloman. De ,ha en,dast skyl,dighet att bevaka bolagets intressen, och de aro skaidestandsskyldiga
en,dast om Ide fororsaka bolaget skad,a. Revisionsberattelsen ar :en rent
intern angelagenh·et, ic~e en offentlig han1dling sasom styrelseberattelse, vinst- och forlustrakning och balansrakning, vilka alIa skola
insan!das till ·patent- och registreringsverket. Nar man nu viII, att
revisorerna slrola tillvarataga aven utomstaen;des intressen, varfor
da icke foreskriva det i Iagen ~ Die bor,de AHiggas att kontrollera, att
styrelsen iaktta.ger Ide regIer, som aro givna till skyd,d fo,r utomstaende, och Ide borde goras ska,destan1dsskyldiga direkt gentemot
utomstaen'de, 80m pa grun,d av bristfallig revision li,da ska'da. Revisionsberattelsen bor,de ocksa vara en obligatorisk offentlig handling.
I samband ,darmed bor,de aven uppstiillas vis~a regler for innehallet
i revisionsberattelsen (liksom aven i balansrakningen, vinst- o'ch forlustrakningen, styrelseberattelsen), sa att alimanheten kun!de fa verkIig ledning darav. Detta i fo,rening me,d en auktorisera:d revisor i
storre bolag skulle sakerligen vara ett ganska gott stag pa vagen"
Jag pastar nu emellertid icke aIls, ,at.t detta steg ar tillrackligt. D'et
kan han,da, att man till slut, nar problemet ar genomta.nkt~ i .alla fall
stannar for att en utomstaende myndighet eller sammanslutning borde
utse en revisor i sto,rre bolag for att ,darigenom frigora revisionen av
de storr-e bolagen fran aktieagarnas beroen'de. Jag skall icke narmare
diskutera vilken myn,dighet som i sa fall borde anfortros denna svara
och grannlaga up,pgift. Det har ifran olika han'delssakkunniga korp'orationer rests ett starkt motstan,d mot att Konungens befallningshavande skulle fa denna uPP'gift. De efter mitt formenaIlJde viktigaste
argumenten aro, att lansstyrelserna kn,aplpast ·ha den erforderliga
fortrogen'hete.n med naringslivet och ,att ett system m,ed revisorer
utsed,da aven statlig myrudighet latt skulle insova allmanheten i f.Orestallningen att foretaget ar kontrollerat av staten, vilket i sin tur
skulle kunna ge anledning till ansprak arnot det allmanna, om i alIa
handelser ett fallissemang intraffade.
Ininan jag lamnar revisionsfragan skulle jag garna vilja framhalla, att om man viII infora revisorer valida av utomstaende i syfte
att tillvarataga allmanh.etens ratt, sa bora ,dessa revisorers rattigheter och skyldigheter utformas pa ett satt, som .s.varar ernot ,deras
tilltanlrta uppgift. Jag har nyss framhallit, att ;dessa revisorer icke
rimligen sasom nu skola juridiskt svara en1dast gentemot bolaget
utan maste ha ,direkta skyl,digheter av·en g:entemot .allrn.anlleten.
Emellerti'd ar aven en begrii1~sning av ,dessa revisorers rattigheter
och skyl,digheter pakallad. For att forklara vad jag menar ar det
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nodvandigt att saga na.gra or;d om vilka uppgifter revisorerna 'ha
enligt gallande lag. Det ar ju forst och framst granskning av rakenskapernas formella riktighet och vildare den materiella 'b,alansprovningen, d. v. s. provning av rakenskapernas o·verensstamman,de moo.
foretagets verkliga ekon·omiska fOtrhallanden. Slutligen aligger det
ocksa revisorerna att granska oeh bedo·ma styrelsens forvaltning ur
rent affarsmassig synpunkt, och att, om 'anledning till anmark.ning
i detta avseen!de forekommer, vidtaga e:rforderliga atgarder. S·arskilt
genom sistnamn!da skyldighet bli vara revisorer i sjalva verket en
motsvarighet till ,det o·vervakningsorgan, som un,der namn av uppsiktsrad eller dylik·t forekommer pa sina hall utrikes. Denna revisionsinstitutionens karaktiir betonades ocksa sarskilt, nar bestammelser om revisorer forsta gangen infordes i lagstiftningen genom 1895
ars ,aktiebolagslag. I motiven till de-nna lag sags att revisorerna aro
ett oavb!rutet fungeran,de ansvarigt uppsiktsrad, som har sk.yldighet
att sta,n,digt med up'pmarksamhet folja ro,relsens gang och vi,dtaga
atgarder, sa snart ett ingripan,de i fo,rvaltning'en i ett eller annat
avseende befinnes n.odigt. En ,annan s·ak ar att revisorern,a i praktiken
ofta icke fylla denna uppgift.
Tar man h.ansyn till hur vidstrackta skyidigheter oeh b,efogenheter
som tillkomma vara svenska revisorer, framstar ju annu klarare-,
vilket kraftigt ingrepp det ar att ge en utomstaen,de institution ratt
att kanske mot ,alIa aktieagarnas vilja tillsatta en revisor. Om man
i alIa fall av forut anfo·rlda skal viII gora :detta ingrepp, sa b'oroe
emellerti,d denna revisor icke till,delas samma lrompetens som bolagets egna revisorer. Han skall tillvarataga ,allmanhetens intressen,
men ,dessa aro, som jag inledningsvis antYidide, .avnegativ art. De ga
b,ara ut p·a .att regle:rna om alrtiekap:ital och reservfonld icke overtradas oc.h att de p'ublicera'de rakenskaperna overensstamma med
verkliga forhallan,det. I e-nlighet darme.d borde den .av utomstaende
utsedde revisorns up'pgift begransas till formell och materiell riikenskapsgranskning. O'ill styrelsens fo,rvaltningsatgarder aro affarsmassigt lampliga eller icke angar ej den utomstaen,de allmanheten.
Jag forbiser icke,att denna b,egransning i praktiken kan valla vissa
svarigheter att genomfora, men principiellt ar ,den ju fullt klar, och
jag tror, att b'egransningen skulle vara agna,d att mins.kade starka
betankligheter, som man inom naringslivet hyser gentemot revisorer,
utsedlda av utomstaende. Risken f.or att affars'hemligheter skola
komm.a i utomstaen1des hander skulle sakerligen genom denna begransning avsevart minskas.
D·arme.d skall jag sluta framstallningen om revi.sorerna. Det finns
en ·hel del ytterlig,are fragor roran!de revisionen, sasom om revisorer-
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nas sakkunskap oeh om sjalva revisionsyerksamheten, men jag tror
att de, atminstone ,delvis, i l{vall komma att beroras fran sakkunnig.are hall. Istallet skall jag, overga till fraga.n om organisationell
av sjalva bolagsledningen o·eh darvid taga upp tva av de viktigaste
forslag, som pa sista tilden framlagts.
I skrivels.e ,den 10 m.aj 1932 till Kungl. Maj:t ha Sveriges in,dustriforbund, Svenska bankforeningen oeh Stoekholms han1delskammare
framkastat den tanken, att man vid styrelsens sida bor/de stalla. ett
ra:dgivan1de organ av ungefar samma karaktar som den tyska lagstiftningens »Aufsiehtsrat». Det framgar ieke l~lart av skrivels·en,
vilken uppgift forslagsstallarna ha velat till,dela detta nya organ.
I skrivelsen sags, att det ar onskvart att redulcera styreiseledamoternas ofta myeket stora ant-al. Detta stora antal anses 'olampligt, ,darfor
att i manghovda1de styreiser forslapp·as ansvarskanslan, den ene litar
pa den .andre. - En begransning i styrelseIedamoternas antal kan ju
ernellertid vinnas p'a enklare satt an genom ett nytt orgoan. Man
kunde helt enkelt, sasom foreslagits betraffan,de. banker, satta en
II:laximigrans for antalet styrelseledamoter. - Att ,doma av hanvisningen till Idet tyska Aufsichtsrat ar det mojligt, att man tankt sig
det nya organ'et sasom ett kontrollorgan. I sa fall skulle det ernelIertid komma att kollidera me,d revisorerna. Nagon verkIigt effektiv
kontroll ifran ett mangho·vdat rad av det foresiagna siaget kun,de
man sakerligen ick:e heller forvanta. Det bleve 11tan tvivel b'ara en
ytterligare utveekling av det nuvarande fordarvliga systemet mod
en 'hel del gallionsbil1der utan nagon pTaktisk funktion. - Man skulle
ocksa kunna tanka sig, att det foreslagna organet skulle ha till uppgift att av styrelsen t.aga emot oeh infor,dra'sivdan. information, Bom
ic.ke lampligen kan ges till hela stamman - den tanken hal' oeksa
framkommit i pressen. Men att fii,r det .andamalet skapa ett helt nytt
organ inneb'ure val en alitfor vi1dlyftig apparat~ och jag ar radld att
det i sjalva verket skulle bli en dOid bokstav. I ,den man man viII utvidga riitten till information tror jag det ar lampligast att anvan!da
detuppsiktsrltd vi redan 'ha i revisorerna. Dess.a barlde lampligen
kunna formeidla till starnman - avell utanfoT revisionsberattelsen den information, som kan anses onskvard.
AlIt som alIt tror j-ag icke,att man skulle kunna genom ett sa:dant
nytt organ vinna nagot vasentligt, som icke kan upp·nas meld enklare
medeI. Vald jag van:der mig emot a,r emellertid en,dast ett obligatoriskt Isao.ant organ. Om ett bolag frivilligt viII tillsatta ett organ meld
den ena eller an,dra befogenheten, finns intet att inv,anlda. Det gaT
bra for sig redan enligt gallan,de ratt. Jag kan namna, att ,det utrikes ratt oIta forekommer saldana av lagen ieke omnamn'da organ.
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Atminstone tidigare ha vi oeksa har i S,verige haft sf1Jdana, som kallat.s fOTvaltningsrAd, overstyrelse e. d.
Ett mera utformat fors~ag till andrald bolagsledninghar i dagspressen framlagts av general!direktor Orne. Det gar ut plt att till
aktiebolagen overfora koop,erationens organisation. Styrelsen skulle
forvandlas till ett kolle-gium av fast anstall,da direktorer, 80m helt
oeh hallet skulle agna sig at fOiretaget, ombesorja den lopande fOTvalt.ningen och upp'bara Ion for sitt arb'ete. De 8kulle oeksa bara det
juri'diska ,ansvar, Bom enligt gallande lag aligger styrelsen. Vi'dare
skulle infolras -ett nytt organ,forv,altningsra1det, valt av aktieagarna.
Forvaltningsradet skulle till- och avsatta ,direkto:rerna oeh kontrollera ,det satt, va1rpa des.sa handha den lopande forvaltningen. Viktigare Atgar,der skulle direktorerna ieke fa vi,dtaga utan att forst
ritdfora sig med forvaltningsradet.
S'jalva grun!dtanken i forslaget aT enligt generaldirektor Orne att
»gora ,en grun.dlig oeh fullstan'dig boskillna;d mellan b.egTeppet styrelseledamot som represent.ant for och bevakare av delagurnas
intressen a ena sid.an oeh styrels·eledamot i egenskap av teknisk eller
forvaltningskunnig foretagsledare it andra sidan». D1essa tva si,dor
skulle icke fa forenas i samma in'divi,d. I enlighet darmeid skulle medlemmar av fo!rvaltningsradet ieke fa inneha nagon avlo1na!d syss.la
i foret.aget eller i nars~aende fo,retag. De skulle helt oeh ,hallet v:ara
aktieagarnas fortroendeman, moraliskt ansvariga for foretagets skotsel och utveckling :samt juridisktansvariga i den man de aro delaktiga i beslut eller un,derlfttit .att p'atala av dem kanlda ·olagenheter.
Utan tvivel ar denna organisation :synn,erligen lamplig for de
kooperativa' foretagen. l\fen jag tror icke, att den p·assar for .aktiebolage:n. Over huvu,d taget ar det riskabelt att forbise de djupgaende
ekon·omiska och juri,diska olikheterna mellan dessa olika slag ·av
foretagsformer. De ko.operativa foretagen ha ju till syfte att ft~ta,d
komma 'besp·aringar i me:dlemmarnasp·ersonliga hus.hAllsutgifter. De
bli darfor p·ersonforeni~gar, och de karakteriseras av lika personlig
rostratt. Aktiebolagen da,remot aro ju i vinstsyfte arbetanlde kapitalassoeiationer, dar kapitalandelen, aktien, ar grun,dbegreppet istallet
for per.sonen, oeh dar rostratten i prineip raknas efter antalet aktier.
I de stora konsu:intionsforen~ngarnahar det med hansyn till me'dlemmarnas stora antal varit no,dvandigt .att astad.l~omma ett representativt styrelsesystem, och meld hansyn tillatt varj·e idelagare 'har
sa relativt Iitet privatekonomiskt intresse i foreningen har det varit
latt att fa fram ett forvaltningsrad, vars m,e,dlemmar utova sin funktion i kanslan av att vara 'hela foretagets fortroendeman o-eh ic.ke
bev.akare av ·egna privatekonomiska intressen. Det ar oeksa latt inom
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de kooperativa foretagen att gora b'osl{illnad mellan forvaltningsrooet sasom delagarnas fortroe.ndera,doch den rent. tekniska forvaltningen, eftersom ingen meldlem rimligen kan gora ansprak pa att
just p'a grund av sitt medlemskap sitta balde i direktionen och i forvaltnings.radet eller ·eljest ntova nagot inflytan'de uto·ver det 80m
hans en,da rOlst ger honom.
I .aktiebolagen ligger saken till p'a ett helt annat satta D:et skulle
nog ga relativt bra, om aktioagarna endastutgjor1des av mindre kapitalplacerare. Men i .aktieb·olagsvasendet ha .vi, som jag forut antytt,
att rakn,a med en annan kategori av d·elagare, foretagaraktionarerna,
som satta in sitt kapital icke blott fo,r att gora en kapitalplaeering
ntan ocksa for att komma i tillfalle att beharska och leda fOretaget.
Dessa foret.agaral{tionarer a.ro det aktiva, skapande elementet i aktiebolagsvasenldet. Om man tar hansyn IhartiII, sa finner man, att generaldirektolr Ornes »boskillnad» ar omo,jlig. Den som har. satsat sitt
kapital i ett' aktiebolag fOI! att komma at le:dningen, kan icke rimligen
hindras fran att samtidigt v.ara teknisk le'dare oeh utova det inflytan,de, som foljer a'v hans aktieinnehav, d..v. 8. ,han kan icke rimligen
hindras att bAde vara direktor och sjalv ·eller genom ',ombud sitta i
det ledande organet, forvaltningsradet. Boskillnaden kan icke heller
raddas genom .att, sam general1direktor Orne foreslAr, satta in, i fOir,valtningsradet en eller annan representant fo,r de minidre aktieagarna. S,a lange direktoren genom sitt aktieinnehav faktiskt Idominerar eller utovar ett avsevart inflytan,de i forv.altningsradet, blir
boskillnaden en fiktion.
Det ar for o,vrigt ieke blott sa,att tanken i forslaget ickH kan realiseras, utan det foresla.gna systemet skulle nog ocksa me1dfora positiv,a olagenh-eter. SAlunda tror jag det skulle h,a sina risker att avlyfta styrels.eansvaret frau forvaltningsradet, fastan detta i rea.liteten a.r det Iedan.de orga.net. Resultatet k'an bli, att de aktieagare, sOlm
i realiteten leda forvaltningen, valtra over .ansvaret pa underordnade
}{anske osjalvsta,n,diga verktyg, direktOrerna. Den risken ar vi'da
min'dre i de kooperativa foretagen, dels pa grun·d .av att. dar icke finns
nagra delagare, SOill i denna sin egen,skap ha storre makt, dels da.rfor att ,de faror, sam aro fo,renaJde me-d aktieboIagsvas,en,det, i vasentlig gra,d maste motas just g;enom bestammelser om stranga skyl!digheteT for styrelsemedlemmarna.
For min del tror jag 'darfor, att vi gora klokast i att biehAIIa vart
principiellt en.hetIig,a styrelseorgan. Jag tror ocksa att styrelseorganets enhetIigh·et bast motsv.arar Ide forhAllanden, un,der vilka bolagen
arbeta. D-e kooperativa fore:tagens forankring i me,dlemmarnas enskilda hushallning ger idem en trygg oeh stabil grund att bygga p'a
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oeh en relativt lugn atmosfar att verka i. Letdningen kan darfor utan·
storre ·oHigen!het organiseras i mera .g·A att saga parlame-ntariska eller
byrakratiska former. Aktiebolagen ater, Atminstone en stor del av
dem, leva i ep. or,oligare, mera dynamisk varId, dar det ar no,dvan,digt
att fanga chansen i det ogonbrlick den b.juder sig. Aktiebolagsledningen bo·r ,darfor organiseras sA att den sta,ndigt ar inne i situationen och kan fatta snabba beslut aven i viktiga fra.gor, och 'detta vinnes, sAvitt jag kan forstA, bast genom ett en·hetligt organ.
Den stravan till funktions- och aven' ansvarsfoTldelning som ligger
bakom de bAtd,a nu b·erorda f01rslagen ar emellertid efter min uppfattnin~ i viss man berattigad. Den kan emellerti,d oeh bor tillgodoses inom ramen fo'r den nuvaran;de .organisationen. Man behover blott
anknyta till det i praktiken utvecklade systemet att den lopande forvaltningen och den egentliga verkstalligheten av styrelsens b,eslut i
forsta han·d .anfortros en eller flera verkstallan,de direktorer, uts.ed,da
inom eller utom styrelsen. D:en verkstallande direktoren' ar icke juridiskt sett nAgot sarskilt organ; ·han omn.amnes ·over huvud icke i lagtexten. Styrelsen svarar i princip fo,r ;hans han,dlingar. Det vore nog
lampligt att i lag bestamma komp·etensfor1delningen mellan· verkstallan;de Idirektoren och den ovriga styrelsen. I lik'het meld vad 80m
foreslagits for b,ankerna kunde exempelvis foreskrivas, att styrelsen
icke fAr till verkstallande direkto,ren o:verla.m.na att avgora pA styrelsen ankommande arenden utan att i sarskil,d instruktion med,dela
foreskrifter angaendeden b,efogenhet, som skall folja meld ;uPp,draget,
och vildare att viktigare arenden forbHhitllas styrelsen. Over huvud
taget b,or styrelsen ha att utova en allmant le:dan,de och o,vervakande
verksam,het.
Va,d angar styrelsele:damoternas civila och kriminella .ansvar ar
det av stor vikt, att detta lagges pA riktigt satt. Detta .ansvar ar icke
nagot sjalvandamal utan ett me,del att fA fram sit-dant han,dlan;de fran
styrelseledamoternas sida, 80m man anser vara ·onskvart. Ansvaret
bor ,d,arfor hota och aven i verklig'heten utkravas av ,den styrelseledamot, som forsummar sin sl{ylidighet att pA tillfredsstallande satt
deltaga i den allmanna Iedningen och overvakningen av forvaltningen. D,en som icke kan eIIer viII taga ,detta ansvar, h·ar icke i styrelsen att gora. Det far Hxempelvis icke forekomma, att styrelsen, nar
en nyemission sker, i forvag tecknar under en till pratent- nch registreringsverk·et stalld anmalan att de nyemitterade aktierna aro till
fullo inbetal,da, oeh o,verlamn,ar At verkstallande ·direktoren eller
nAgon tjansteman att fram:deles inge han,dlingen.
A an:dra si!dan ar !d·et klart, att i och meld att man, medger ell viss
arbetsfor,delnillg inom styrelsell, mAste aven ansvarsfor'deiningen
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anpassas ,dartill. Verkstallande direktoren bo·r svara p'rimart fOlr sina
handlingar och for sitt forvaltningsomrade, de oviiga bo,ra blott 8var~
i den man de asidosatt ,den overvakning, som ,enligt gott .affarsb-ruk
oeh efter de sarskilda forhallandena i aktieb·olaget bor fOTidras. Ansvaret far naturligtvis icke vara sa strangt och sa omfattande, att
det framtvingar en misstanksam polisbevakning inom styrelsen. Ett
avsevart mAtt av fortroende .styrelseledamoterna emellan och mellan
dessa oeh verkstallan:de direkto,ren ar forsvarligt och nodvandigt.
Affarslivet kraver aktivitet, men misstroende skapar hamningar.
Dessa synpunkter pa ansvarsfordelningen tor/de i stort sett overensstamma med redan gallande ratt. For att skingra det dunkel och
de missuppfattningar som r~da skulle det emellerti,d vara lyckligt
om principerna 'bragtes till uttryck i lagen, sa att varje styrelseleda'mot finge klart for sig, att han bar ansvar och vilket ansvar han bar.
Sars.kiltde straffrattsliga bestammelserna liro uppenbart i behov av
fortydligande oeh aven skarpning. Sedan kommer naturligtvis myc.ket an pa att domstolarna tilla.mpa ansvarsreglerna effektivt och
anda meld forstaelse for affarslivets behov oeh fo·rhallanden.
.Slutligen borde det kanske i fraga om styrelsens ,organisation tagas
under ·(j'vervagande, om man icke borde forsoka att genom proportionella val eller p·a annat satt bere,da rep·resentation for andra an den
ledande gruppen aven i sjalva styrelsen, atminstone °i 'sadana fall,
dar den Ie-dande grup:p·en i sjalva verk:et icke ager majoriteten av
'bolagets aktier ut-an ar en styran,de minoritetsgrupp·. Den fragan
ha~ger 'emellerti,d sa intimt samman med aktiebolagsrattens kanske
storsta och svaraste problem., namligen om forhallandet mellan majoritet oeh minoritet, att den icke me,d fordel kan behandlas· isolerat
'darifran. Men att har ga in pa hela detta problemkomplex kan icke
garna ko:mma i fraga.
. Harefter yttrade sig:
Professor 0 . Sillen: Jag har begart ordet icke S;3, mycket for att up,ptrida sasom 'Opponent em'ot inledaren, vars' tankar ()OO forslag jag i alIt
vasentligt k'an aIllSluta mig till, utan for att i na,gon m'an fran revisorssynpunkt, komplettera hans, framstallning. .
Vad jag .forst s,kulle vilj,a satta i fra'ga ar, om· det icke vore IampIig1;,
att ID'an i lagstiftningen g·jorde en differentiering melian olika slag av
aktiebol,ag, icke bara betra.ffan-de kontrollen utan aven i 'andra hans'eenden. Vi veta, att det finns aktiebolag repres'enterade egentligen av en
end.a person eller av nagra fa 'per-soner, 'allts-a ,de typiska familjeb'Olagen.
Vi ha ocksa aktiebolag med en relativt liten krets·av. aktieagare, kanske
upp till 25 it 50 stycken, dar 'aIlla kann.a varandra 000 ha helt andra mojligheter till samarbete an' vad fallei ar i ,den tredje stora grupp,en: de
aktieholag, som m,a.n i allm'an:het narm-ast tanker pa, och som viiI 'ocks-a
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inledaren narm'ast hade for ogonen. Denna grupp omfattar n'aturligtvis
ic;ke bara de bor;snoteraJde wktie'bolagen' utan alIa holag, ,s'om ha en .storre
krets av aktieagare.
- I -den engels:ka Iags-tiftningen har m'an gj'Ort en 'atskillnad mellan s. k.
»one' man com,panies-» res,p.· »private comp'anies» a en·a sldan oeh d0
ovriga,' »puhlic companies:», a. landra sidan. Man -h~r givit 'betydligt
stranlgare foreskrifter for ,den serrare kate,gorien. Salun'da ar' publicerand-et av Ibalansra:kningar obligatoriskt endast for' de senare, -oell visSa
ovriga atgarder, som 18amm,anhang'a me,d kontr!Qllen, arlO vasentligt
strang,are for ·dessa bolags vidkomm'an,de. Jag tror for mindel, att ~et
yore riktigt, att man' aven i svensk lag gjorde e:Q. liknan-de atskillnad,
.Sa 'att de .bestammelser, 'som h:i;tr aro i fra'ga i isamihan:d meld knntrollen
.av aktieholag, 'skulle galla i modifierad form, ·delvis kanske icke aIls, for
de mindre holagen, speciellt for-'de rena familjeholagen. Det ar dock' 'Sjalvklart, att mandarvid m'aste a,·gna uppmarks8Jmh,et at det forhallatidet,: att
vi,s-sa aktieholag med endast en -aktiea,gare agas av koncernholag. For sa,dana holag, s:om ha annat aktiebolag s'as'Om storsta eller enda intressent,
borde givetvis,strangare foreskrifter galla.
Dess,utom tror jag det YOre skill 'att exempelvis i samba-n'd med den
nu ifragasatta 'omredigeringen av aktiebolagslagen dtskutera' lam,pligheten av en ny rOTm av bolag med begrans'atan'svar, 'saledes- nagon IDIQt.s"\T.arighet- till det tyska »Gesells'chaft mIt bes.chrankter 'Haftung». I S·verige har sakerligen aktiebolagsformen blivit anvand i alltfor :stor .utstJ;ackning' och aven for verksam:heter, Isom lampligast horde bedrivas i
'G.m.b.R.-form eller likn·ande..
Da det talas om' kontroll, bo,r man strangt' tag,et gora en atskillnad
mellan begreppen k,ontroll'och revision. I.: allm:iinhet ar det val sa; a.tt
·man med kontroII menar atgarder, varigenom en grans·kning 'utovas, sa~~
tidigt'med, i vis:sa fall t. o. m. nagot inn'an en~ handling utfores eIler mojligen - i den man granskningen sker efterat - allde~es. 'Strax' .efter ·det
/ttgarden har vidtagits, ett arbete av overvag-ande formell nature Me'd
revision meilar m:an Idaremot den verksamhet, slom gar ut' pa ··gran:skning, m'ojligen' i nagot undantagsf'alI s,a,mtidlgt med en handlingeller
atgard men i fdet :stora hela ·d'ock -efterat, kanske ett·· helt ar eller flera
ar efter sedan at-garden vidtogs. Denn'a grans'kning ar ej 'blott formellt
utan ocksa malteriellt inriktad. Jag viII naturligtvLs, icke har inIata mig
pa nagot harklyveri, men jag an:ser det an:da vara av viss 'vikt att konstatera, att titeln for a.ftonen·s 'dis1kussion, »-aktiebolags;k:ontrollen», e,gentligen skulle kunna uppfattas, :sasom avseende 'allenast den kontroll, Born
B,ker parallellt med forvaltnings~ oeh b6kforingsatgardern'a, oeh salunda
icke omiattan-de. den efter 'dess,a foretagna revisionen. Emellertid ar ,det
uppenbarligen: -avsikten, att vi i kvall sk'ola diskutera aven revisionen' och
kans-ke framfor alIt denna.
- Till en borj'an viII jag -da for rfullstandig,hetens' skull nagot berora Jden
internh kontroll, .s.om ar n-o,dvandig in'om ett foretags forvaltning i fraga
om kassor, vardehandlingar och tillgangsvarden over huvud taget.
Denna k'ontroll anses ofta Aligga en'bart revisiQ,rerna. Jag viII for min
del anmala en -avvikande menin'g pa den punkten. Jag ans·er, att det ar
styrelsen, s-om' i 'allra forsta h~and har att :s'orja for denna interna ·kontroll over vardena, att tillse, att rakenskaperna foras ordentligt, 'Deh 'att
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de ocksa overvakas, i den man 'det galler siffergranskning.. Darefter ar
det revisorernas sak att s:orja for overv.akningen. Styrelsen, le,dningen
~v foretaget, kan salunda icke helt fritagas fran uppgiften att sorja for
den interna kon'trollen,. sasom man p'a vissa hall synes vilja gora
gallande.
. 'Darefter viII jag ga over till f~agan om den extern'a kontrollen och
da ta fragan i den vidstrackt.a bema.rkelse, som tydligen har varit avsikten, d. v. s. Idels och framfor 'alIt revis.ionen, men dels ock;sa k·ontrollen fran utomstaendes .si'da, i den man de icke v-erka Isom revisorer utan
endast ha tillga,ng till sadana h,'andlingar, som bli offentliggjorda, eller
med andra ord de mojligheter, slOm fra·mfoT alIt aktieagare och borgenarer, aven om. de ioke aro .revis-orer, ha att folja foretagets ekonomiska
forv,altnin,g.
Betrafian'de fo'rst revisio·nen 'ar ·det ratt n,aturligt, att inledaren sasom
jurist har utgatt fran den uppfattningen, att lagbesta;mmelser om revision aro nOldvandiga, eftersom Idylika redan finnas. Det ar dock icke i
och for sig alldele.s sjalvklart. Man, k'an val i v1arje fall tan;ka sig, att
bolagen ·s,kulle fa S'kota revision och klQntr:oll s.jalva. Sa var fallet e:nligt
den forsta sven;ska aktiebola·gslage,n av 1848.' Da overHimna·de man helt
och h·Allet den s'aken at 'aktiebolagen sjiilva. I de anglosachsiska Hinderna
har m'an delvis mycketmindre ingaen,de bestammelser 'om revision an
vad vi ha i ·S'verige. J.ag viII dock s.aga, att pa revisionsomra,det ar n'og
den anglosachsiska lagstiftningen strangare an pa manga andra omraden berorande naringslivet.
Fo:r min del viII j:ag emellertid bestamt 'ansluta mig till den' uppfattningen, att Iag'lbestammelser om re,vision aro nodvan·diga, i sy,nnerhet
80m vi ju redan sedan manga ar tillbaka - det ar i sjalva verket i snart
40 ar - ha haft lagforeskrifter "om revision och om revisorer i ~alktie
bolag, ooh ett borttagande lav 'sAdana bestammelser :givetvis skulle 'kunna
verka pa ett ,s'akerligen icke o'n'Skvart satt. Fragan galler darfor -bara,
huruvida nuvaran·de bestammels·er aro tillrackliga eller om de benova
utvidgas.Jag har fo'r min del -den uppfattningen, att de framfor alIt behO"\T!a fortydligals i ·mJanga hanseenden o,ch att de i andra han'seen·den bora
effektiviseras, d. v. s. att deras efterlevnad bor ·goras effektivare.
Den forsta fraga, som dft ;Hynes mig bora rupptagas till behandling, at,
huruvida revis1orernas, uppgift skall besta icke 'blott i att gransk'a rakenskapern·a utan oeksa i granskning av forvaltningen. Sas10m docenten
Nial framIholl, ha vara revisorer faktiskt en stallning likn.ande det tyska
~Aufsichtsrat» i vis,s·a hanseenden, och· det ar intressant att konstatera,
att Sverige torde vara det enda I:and utom Finlan·d (siom i det avseendet
foljt var lag·stiftning), dar revisorerna ha sa vidstrackt hefogenhet som
att granska icke blott rakenskap·erna utan iiven forvaltningen. For min
del finner jag detta vara mycket lyckligt. Det gor visserligen revisorern'as arbete vasentligt m·eraan:svarsfullt men ocksa ut·om'ordentligt mycket mera intressant, och jag tror, att om revisorernas up,pgift skulle
inskrankas till att omfatta end:ast rakensk·apsgrans1kningen, sa skulle revisorerna gang pa ,gang vid utforandeav Isitt uppdrag mota motstand
fran ledningens sida. Man sk,ulle saga, att den {)ch den detaljen, Bom
ni onska fa del utav, hor till affarsforvaltningen, representerar en afiiirsl
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hemlighet, som ej behover yppas for gen·omforande av rakenskapsrevisionen o. s. v.
D'Ocenten Nial framkastade, att man skulle kunna tan'ka ,sig, att av
offentliga organ eventuellt tillsatta revisorer skulle fa sin· verksamhet
ins·krankt till att en·dast galla rakensk,aperna. Detta skulle da ha den
fordelen, men-ade han, att man' icke 'behoVide befara, att dessa revis.orel'
skulle fa sa m,ycket kannedom om forvaltningshemligheter. Jag tror dock,
att det ar alldeles nodrvandigt for revisorer, 80m vilja verkstalla en verk.ligt effektiv riilkens.k1aps,grans,kning, 'att o:cksa fa kannedoID.! om; praktiskt
taget lika mycket, 80m ,de revisorer,vilkia enligt lag skola overvaka ocksa forvaltnin'gen, mas.te taga del utav. Jag vet av uttalanden, 80m aro
gjorda fran revisorshall i Dan!m'ark, att det dar gang pa gang m;ott 8vArigheter, nar revisorerna velat fa del av t. ex. foretaget.g. ikalkyler, vilk!et
for deras rakenskapsgranskningofta ar alldeles nodvan:digi. Man h,ar
dar invant, 'att det hor till affars.hemligheterna, det h'a ni icke IDed att
gora, det ar kalkyler och lcke raken'sikaper. Li:kada.nt forhaller det sig
m-ed den intern'a statistiken, med detaIjer rorand~ fabriksorganisati'onen
o. 8. v.Jag tror s-aledes, att det ar o,ns.kvart, 'att m·an behaller denna revisorern:as s·kyldigiliet att overvaka ick'e' blott rakenskapern'a utan ocksa
forvaltningen.
Inledaren 'har ju ·redan yttrat sig gansika utforligt i -fragan om v·enl
som sk-all tillsatta revisorer. Jag viII endast papek'a, .att det ju realiter,
sAsom inled'aren ocksa fram,h'oll, i vArt land pIa·gar vara styrelsen, som
tillsatter revis'orer, d. v. Sf. styrelsen go·r upp forslag till revisorer, vilket
forslag da givetvis a'r grun·dat pa undersokning'ar rorande dess'a revisorem la'mplighet, och sedan ar det ·formellt bolagsstamman, som tillsatter ,revisorerna. Jag tror ioke, att jag 'i min over tjugoariga praktik
.pa detta omrade har varit med om mer an nagonenstaka gang, dlL reaIiter andra an styrelsen tillsatt re·visorer. Det ar salunda ,alldeles uppenbart, att dessa ofta utses· 'ay ett gan,ska ensidigt intresse. Det iir naturIigtv-is vissa faror forknippade 'darmed, overgrepp ha oeksa kunniat k·onstateras, men i dart stora hela fungerar det nuvarande g·ystemet tillfredsstallande. D·et ar i varje fall enligt min mening bast, om man later holag'lsstamman behalla sin fatt att tillsatta reviso·rer. Det finns dock fall,
dlt man bar gora avsteg fran n'uvarande regIer,och det ar sarskilt betraffande de bors,not'erade foretagen och vissa andra foretag med stor
krets av aktieagare. I dessa bor bolagsstamman icke ·ha full frihet att
valja vem 'Born helst till revisor, utan den bor dar handlaefter vissa ·direktiv speciellt da avs'8'ende sa!kkunskap oeh opartiskhet hos revisorerna.
Jag tror, att om det forsla;g, lSOID. Foreningen au:ktoriserade revisoret
har framlagt, ·skulle ga igenom, s·a skulle det kunn:a verka vasentligt
gynnsamm'are och battre 'an vaJd inledaren trodde. Detta foreningens
forslag gar Ju ut ,darpa, att bolagsstamm'an alltjamt i sadana storre foretag skulle fa tillsatta revisorer. En 'av dess'a skulle dock uttagas ur en
viss krets av fackm,an, t. ex. bland de auki-oriserade reviso-rerna. Stamm·an skulle 'dock .icke ha det slutliga avgorandet betraffande valet av
fackman, . utan en viss vetoratt skulle 'tillkomma handelskamrarna
eller den centrala revi.sorsnamnden ,eller n'agot Iiknan'de organ. Jag
tror, att ID'an gen'om ett sadant arrangemang skulle kunna .tillforsa:kra
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sig en atminstone vasentligt hogre grad av opartiskhet an vad som nu
iakttages.
Emell'ertid k,an ,det naturligtvis ocksa tan-kias, att fondborsen eller mojligen handelg;k-amrarna fa utse en revisor i varje storre aktiehol'ag, i sa
fall naturligtvis. en fackm,an. Fragan ar emellertid, om handelskamrarna resp. horsstyrelsien skulle over huvu-d taget vilj'a ataga sig ett sadant ansvarsfullt up·pdrag, 000 jag for min del betvivlar pa det livligaste, att de. vilja gora det.
En omstandighet, soml j.ag under alIa forhallanden anser vara yard
beaktande ar, att den hittillsvarande revis.orn icke far vrakas, icke far
ersattas med nagon annan ann:at an under ia;kttagande av vissa former.
En bestammelS'e i sadan riktning har man i England. Den forefinnes
re-dan i den' engelska »Comtpanies act» av ar 1908, ()ch man har saledes
dar en ratt lan-g erf.arenhet darav. Om nagon :aktieagare i ett engels!kt
aktiebolag viII vacka forslag om: att ersatta nagon -av de forutvarande
revisorerna me,d en annan, s·k'all han senast 14 'd'agar fore s,tamm,an meddela styrelsen detta, och ,styrelsen skall da omedelbart l.amna meddeland harom till samtliga aktiea-g1are -ooh dessutom till den re,visor, s'om
icke skulle komma nn,der ater~al. Pa sa satt kan: en revisor - som icke
har varit styrelsen behaglig nog, 000 s'Om- kanske gjort anmiirkningar,
80m aro ovalkomna for ledningen, aven i fall -de i och for ,sig varit alldeles berattigade - icke rutan vidare avsattas utan att atminstone fa
ett tillfalle att p'a stamman framtrada och forsvara sin stand,punkt.
V'ad sedan betraffar fragan om vilka revisorer som' skola tillsattas,
to~de IDlan viiI numera anse, att man i alIa storre -holag - jag Himnar
har asido, val" gransen mellan storre och mindre bo1'ag s,kall ga - bor
anvi"i.nda yrkesrevisorer, speciellt de auktoriserade revisolrerna, vilka ju
sa smaningom ha kii.mpat sig fram till en erk'and position i vart land.
Hal" uppstar emellertid fragan, huruvida 'det icke skulle kunna tankas"
att en revisionsbyra skulle kunna utses att verkstalla revisionen. Sasom
det for narvaran·de ar stadgat, torde endast fysiska personer kunna valjas till revisorer. Jag hal" visserligerr glett i uppslagshoken »-Svens-ka
aktiebolag och enskilda ban,ker», att i ett fall en revisionsbyra i 'aktiebolags form hal" utsetts till revisor, men efter vade j'agl hort av framstaende jurister, s,om jag tillfragat, ar det hogst tvivelaktigt, om'detta gar
for sig. E,mellertid ar det ett gansik,a viktigt onskemal, att man i vissa
fall skulle kunna ha mojlighet att som revisor i storre aktiebolag fa
tillsatta en revisionS'byra, som i s'a fall battre skulle kunna sorja for
kontinuitet och Him,plig arbetsfordelning an 80m ar fallet med vanliga
revisorer. Det handel" namligen icke sa sall'an, att en revisor onsl{jar
utfora visst deialjarbete, som han tycker vara onskvart men for vilket
han icke far nagot extra betalt, 000 att han- dil overlamnar detta detaljarbete at en asslstent. D-arvid: intraffar -det, latt han motesav den invandning-en, att assistenten ar en person, :som icke aIls hal" att gora med bolagets rakenskaper. Det finns manga andra skal, s·om ocksa kunna anforas till forman for en dylik 'anordning, men tiden ar for knapp for att ga in pa en narmare utveckling av fragan.
Generaidirektor Orne har, jag tror i samm:a artikel 80m inledaren wberopide, talat iiven om en omorganisation lay revisionsvas·endet. Det skulle
enligt han,s mening gestaltas sa, att icke -blott de au:ktoriserade revi6 -
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80rerna utan alIa yrkes,revisorer skulle S'ammanslut:as i en' enda stor,
hela Iandet omfattan1de organisation. Om det sk'ulle vara en forening
eller ett bolag f-ramgar icke tydligt av h:ans uppsats. Denna org:anisati-on s.kulle sorja for up·pfostran 000 utbildning a.v assistenter, 'Ocih revisorern'a skull'e uppbara f.ast avlonin·g aV'dens-aroma. AlIa arvoden sk.ulle
ocksa 'tillfalla organisationen. For min del tror jag emellertid, att d'etta.
ar en tanke, s:om icke p·assal" att realis-era har i Sverige. Narmast paminner denna organisati'onom en S'ovjetinstitution. J;ag tror ick,e, att
ma.n darmed s,kulle ge tillracklig.a utvecklin'gs-IDojligheter for personligheten, 000 det sImIle icke h'eller i sa hog grad s'llik,erstaiia den personliga
ansvarighet, so'm nu ar fOrlbun·den med revisionsverksamhetens utovande.
Det hela ,s·kulle sakoerligen latt resultera i »divislonsans·var», den enes
skyllan·de pa den andre, vilket icke kan vara sardeles Himpligt.
J,ag viII pa -denna punkt ·ocksa papekia, att man i en: 'hel del lander,
ex'empelvis i Norge och Danmark, direkt har vant sig emot varje tanke
pa att mycket st10ra institutionel" pa revisio·ns'om,radet skulle taga hand
om revislonen i aktiebolagen. I Norge hal" man exempelvis ins,krankt
det ho·gsta antal assistenter, som va,rje statsauktoriserad revisor far ha,
till i regel tree I andra Hinder har moan i viss utstrackning om icke direkt
fo~bjudit sa dock i vasentlig man forhin'drat up·p·komsten av stora byraer, vilket tyder pa att erfarenheten pa ats·kiIIiga hall icke ar alldeles
gynnsam till forman for den institution, som: i Tyskland har utvec.kIat
·sig i form av s. k. Tirewhandgesellsohaft. A yen bland engelska yrkesrevisorer tiro meningarna ratt delade om lamplighet-en av sadana stora
revisionsfirmor, som vi av·en i vart land nyligen fatt att gora med i
form av en engelsok firma med nagot tusental anstalida. Man anser, att
det ar ganska svart att pa ett tillfl"edsstallande satt sorja for -den riktiga utbildningen av adepterna 000 for ansvarsfordelningen. For min
del viII jag dock saga, att jag icke har sett nagot fall, dar nag'Ta vasentliga oHigenheter i d'etta hanseen-de ikunnat sp·aras, men min erfaren.het
ar relativt ringa padetta om:rade. Sa m·ycket ar i va-rje fall sa-kert, 'att
en en'da, h·ela landet omspannande organis-ation, dar s-amtliga yrkesrevisorer skulle bli tj'ansteman,knapP'ast tarde kom·ma att mottagas. mea
na·gra sympatier fran yrkesm;annens egen sida,och jag tror ieke heller,
att ,affarsforetag·en skrulle v-ara s-iirdeles betjanta med en dylik sovj'etinstitution..
Det har talats om lampligheten att anvanda hran'schkunlliga -S1om revisorer. Jag tror ocksa, att det .ar onskvart, iatt man vid sidan av dell
auktoriserade revis:orn eller yrkesrevisorn, som ar specialist pa rak,ens'kapsva·sendets o,mrade, har en person, som ar nagorlunda kunnig i
brans-chen, men man far ioke for mrycket overdriva vikten harav. En
yrkesrevisor far ·dock aven sa .8'maningom en viss sakkunskap i olika
bransch'er. For oVirigt viII jag sag:a, att ·det ar gansk,a svart att uppdriva
ve~kligt sakkunniga in'Om olika ibransoher, som ioke a:ro konkurrenter
till de revidoerade holagen.
Vad revisionsuppdragetsomfattning betraffar, viII j-ag hara helt k·ort
saoga, att det ar synnerligen viktigt, att en sar.8'kild revision uto·vas :betraffande foretagets grundand·e, speciellt i s·adana fall, dar det forekiomm·er s. k. apportegendo.m, d. v. s. dar '8Jktier betalas med annat an kontanter. Denna viktig,a frA~a kan ,dock icke nu narmare behandlas.
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I fraga ~onl' hur revis.ions:uppdraget skall utforas anser jag, att man
bor utvidg,a lagbestammelse!rna till att omfatta Viad som finns intaget i
den nu foreliggande regeringspropositiQnen om -andringar i banklagen.
Det har dar bI. a. fores.krivits, att revis.orerna sk,ola sa;mmlantriida minst
tva ganger om aret oeh ,darvid !bl. a. genomlasa styQelseprotoKollen.
A..yen i fraga om bestam-melserna for revisi'onens utforande i ovrigt
finns det i forslaget till ny banklag. atskilligt, ;g.-om yore vart att upptag,as aven i ,aktiebolagslagen. Jag viII dock framhalla, att det Viore onsk- .
vart, att besta-mmelserna nag,ot fortydlig,ades. Det star salunda t. ex., att
revisorerna i sin berattelse bora »yttra .sig» -om balansrakning.en. Det
yttrandet kan' ju ta den form.', som hittilIs varit mycket vanlig, att revisorerna endast konstatera, att 'balansrakningen likSiom vinst- oeh forlustrakningen »overensstiimma med rakens·kapern'a». Det ar dock icke
detta, som det framfor ,alit kommer an pa, utan vad 80m ar viktigt ar,
att revisorerna uttala sig 'om huruvida balansra,kningen enligt deras,
mening bor f,aststallas eller ioke. Det ar givetvis en mycket stor brist i
nu gallande aktiebolagsIag, att det ioke star nagot aIls om vad revisionsberattelsen skall innehalla.
Des-sutom anser jag det vara Himpligt, att -det foreskrives, att revisionsherattelsen skall publiceras oeh salun'da jnsan-das till p,atent~ oeh
registreringsverket.
I den moan revi80rerna vilja gora anmarknin-gar, 80m! rora affarshemligheter och som icke aro av :sa allv,arlig natur, att de direkt foranleda
avstyrkande av ans-varsfrihet at stYrelsen, har den praxis utbildat sig
sedan manga ar tillbaka, att revisorerna till sty,relsen overlalnna en s.ars'kild promemnri-a. Emellertid skulle m'an kunna tanka sig, att man upptoge den i norsk oeh dansk lag.stiftning forefintliga bestammels,en ·om
,att revisorerna maste for v-arje s-amm.:antrade fora ett revisionsprotokloll, s'om sedan skall foretes ·styrelsen och patecknas av dess ledamoter.
Styrelsen. skulle salunda genom sitt patecknan:de saga sig h-a tagit del
av protok'ollets innehall. Den6:fficiella revision.s-berattelsen bor sedan
innehalla endast det viktigaste. :om ansvarsfrih-et, om balans'rakning-ens
faststallande oeh hur ra:kenskaperna befunnits. Denn,a herattelse bor som
sagt enligt min mening ofIentlig-goras, detta icke min·st med tanke pa
de fall, Ida verkligt allvarliga anm'arkningar kunna framstallas mot
styrelsen.
Efter det j-ag nu .s,a Ik'ort som jag kunnat men kans,ke anda alltfor
l,an,ge rrrppehAllit mig vid sjalva revis,innen, skall jag b,e att fa saga
nagra ord ocksa om kontrolle'm fran aktieii.garres och utomstaen.'des- sida
med stod av sadana han:dlingar, som for dem aro tillgangliga. Aktieholagslagen st-adgar j,U, att det for ,aktie:agarn,a skall framlaggas dels en
styrelse- eller forvaltningsberattelse, dels en balansrakning, dels en vinstoeb. forlustrakning. I fraga om styrelseherattelse-ns- innehall finns det
intet annat sta;dgat an att i dens,amm-a skallla'mn-as uppgift om de under
aret verkstallda avskrivnin'garna oeh grundern-a harfor. Jag tror, att
litet var av de narvarande har pa kann, att tenodensen alltmera un:der
de senaste Arti-ondena har gatt emot ·alldeles intetsagande !styrels-eberattelser eller rattare sagt eIDot styrelseberattelser, slom· icke aro nagra berattelser 'aIls. Prototypen for en· mode:rn styrelseberattelse ser ut pa foljande satt: »'Styrelsen for Aktiebolaget X far h'atmed framlag·ga berat-
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telse over .sin forvaltning un,der det gan.gna aret. Bolag,ets stallning
framgar av nedanstaende», ·oeh sa k·omma balansra1kningen 'och vinstoch forlustrakningen, varefter det till slut s'ages: »8asom har,av framgar utgor vinsten for aret sa {)ch sa myeket, villk·et styrelsen foreslar
skall.disl>oneras p'a 'foljande satt.» Detta innehaller ju i sjalva verket
icke en rad styrelse- eller forvaltnings,berattelrSe. Det borde darfor atminstone i lagen sa,gas na·~ot ,om vad denna forvaltnin,gs'berattelse skall
innehalla. Det kunde kanske sk-e i ,den :form!, som de·n tyska lagstiftningen
har lanvant, att man foreskriver, att berattelsen bi. a. ,skall utgora en kommentar till balansraknin·gen'. Man·borde fA veta atminstone de viktigaste
forandrinwar, som ha agt rum i sammansattningen av boIag·ets formogenhet under senaste are Mojligen bor man ocksa begar,a en kommentar
till vinst- 000 forlnstriiknin,gen.
Men 'aven den end:a 'bes'tamm·eIse angaende styrelseberattelsens inne'hall, som nu finns, om att de under aret v'erkstalida avskrivningarna och
grunderna harfor skola offentliggoras" negligeras i upp,rorande stor ut-'
strackning. Aven mycket betydande foretag, av·en foretag i vilka staten
har vasentlig'a intressen, ha under Aratal underlatit att omnamna de
under aret verkstallda av,skrivnin,garna eller atminstone alldeles underlatit att ange grunderna darfor. I de fall d'a mian omtalar grunderna for
avskrivningarna, sa slager man ofta blott »enligt samma grunder s·om
hittills».
Vad sedan balansrakningen hetraffar, finns det ju myck,et utforliga
bestammelse.r ,darom, men aven dess,a neglig,eras eller overtradas i en
s'orgligt stor utstrackning. Det ar mycket vanligt, att man traffar pa
styrelsemedlemmar i aven mycket stora foretag, som icke ha en aning
om att aktiebolagslagen betraffande balansvarderingen: utgAr fran s. Ie
la,gsta-varde-principen. J,ag har under de senaste aren gen'om ett mycket
start antal framsttiJlda forfragningar fatt sadana svar av styrelsemedlem,mar, att darav uppenbart .framgar, att de icke kant till, att om m·a·n
kopt en vara for 10,000 kron1or men denna vara nu i IDlarknaden kan erhallas for 9,000 kron:or, sa maste ma,n taga upp den i balansrakningell
till 9,000 kronor. Man har ansett det varaalldeles tillrackligt att taga
upp den till anskaffnings,Y·ardet. Bestammelsen att man, da det i vissa
fall ar tillatet ,att gora undantag fran grundregeln, skall an'ge skalet till
den hogre varderin·gen, ia;kttages i de allra fIesta fall icke.
Vad avskrivningarna betraff,ar, t.ror jag det ar en allman uppfattning
inom aff·arslivet, trots· det var a;ktiebolagslag gallt i over 22 'ar, att det
icke ar absolut nodva.ndigt att gora avskrivningar. Lagen sager dock uttryckligt, attavs·krivn.in:gar skola goras, atminstone ned till verkliga Yardet. Bestammelsen· om att fasta tillgang,ar icke fa hojas o·ver foregaende
ars balansvarde l{rin,ggas aiideles op'pet. lett foret.ag har jag sett exempel pa att man tva ganger efter varandra 'under lopp,et av fern! ar t. o. m.
~a;gt ifran i styrelseherattel,sen, att ni,an har hojt fastighetsvar~et, vilket
m'an da motiverat pa Barskilt s'iitt, 80m' jag icke nn kan ga in pa.
Det. ar ocksA bekant for litet var, att den' bestammelse, som' infordes i
elfte timmen, da lagen 'b,eh,andlades i riksdagen, namligen bestammelsen
om att aktieinnehav iandr;a bolag ,skall sp'ecificeras i baIansralmingen
och att ·balansrwknin,gar for des:sa an:dra raktiebolag bora lamnas med
Born bilagor till balansrakningen, numera i 'hog grad negiigeras. Det fir
i
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visserligen· sant, att patentverket dar kan utova viss kontroll, men for
IDanga aktieagare ar det pr.aktis\kt taget omojligt att fa kanned'om om
aktiespecifikatiiQnen, och for andra ar ,det nodvandigt ,att ga upp till
p'atentverket for att dar taga del utav ·den endast till patentverket men
icke till aktieag,arn·a overHimnade ,specifi-kation·en avaktieinnehavet.
En bestammelse, sorn· infordes gen·om var nya bokforingslag av 1929
oe,h som ar synnerligen· viktig ur lborgenarss,ynpunkt, ar den, 800m gar ut
pa, att av 'bokforingsskyldiga foretag stallda p'anter skola redovisas i
halansrakningen innanfor linjen. Denna bestanlmelse forbise.s. 'Ocksa i
mycket :s'tor utst.racknirrg. Den, som ar intresserad av detta, kan sia upp
exempelvis »Aktieagarens uppslagsh:ok» eller »Svenska aktieholag och
enskilda banker» och dar 'bladdra igen'om de bors.noterade aktiebolagen,
och han skall finna, att ett ~ansk:a stort ·antal av vara Istorsta bolag aIIdeles satta sig over denna foreskrift. Man v·et, att det maste foreligga
panter, eftersom foretagen i fraga ha tagit upp' obligationslan och det i
emissi-onsprospektet omtalats vilk·a panter s'om ,stallts, men icke desto
mindre ·omtalas· ·detta icke i balansrakningen.
D·es-sut'om veta vi j-u, att vinst- och forlustrakningen numera ·krympt
ihop alIt m·er och mer, och till slut ·ha vi fatt vinst- och forlustrakningar,
som icke innehalla annat an vin'sten for aret pa ena sid.an och s-arnma
belopp pa den andra. Det kallar man ieke· desto minidre for »vinst- och
forIustra.kning».
Nu ar det ju sa, att patentverk·et har en vis'S ratt och skyldighet att
overvaka dessa forhallaniden, men de medel, som patentverket harvidlag
har i sin hanld, aro enligt min· mening alltfor svaga och borde forstarkas.
Efter vad jag hort, ar det praxis, .att nar halanlsrakning icke in'kommer,
infordrar m·an en sadan, och nml vederborande icke folja Idenna anmaning inom en manad, overHimn·ar man till polisen att utkrava boter. Jag
har icke reda pa,hur m·ycket de ga till, men de torde icke stiga till mer
an c:a 50 kronor, och betalar m,an dessa 50 'kronor, behover man icke
!i1mn·a in nagon balansrakning! Det ar ka,nske icke riktigt ratt att tala
om det, men det ·ar en praxis, som i tyvarr alltfor stor utstrackning' utbildat sIg, for att den s.kall fa fortsatta.
Des'sutom utovar pate.ntverket viss· k'Ontroll over 56 §:s efterlevnad,
alltsa den p'aragraf, som stadgar om reglern.a fo.r upprattandeav balans'rakningen. M·an agnar ,darfvid hu~udsa;kligen u'ppmarksarnhet at· aktiespecifikationen, 000 i den· man s·adan icke finnes med so·m s,ars.kild bilaga tillbalansrakningen, infordrar man densamma. A.ven darvidlag kan
man emellertid slippa ifran med att betala ~ulgra ti-or i boter, och det a1"
antagligen manga, som skulle vara beredda att betala atskilliga tus·enlappar for att slipp.a ifran: att lamna en sadan specifikati-on~
Vad j·ag velat s'aga med denna min sista del av anforandet ar, att det
yore i hog grad o,nskvart, att den k1ontroll, 'som fran aktieagares· och borgenarers sida nu s·kulle kunna uto,v·as genom, de handlingar, 80m bolaget
ar Is'kyldigt -att framHigga icke blott for bolagsistiimm'an utan ocksa for
patentve:vket, verkligen kunde g·oras mera effektiv. Det bor vidtagas sadana atgarder, att de lagibestam,melser, som jag har asyftat, ,bli icke
b.a~a tom·rna bokstaver utan komma att efterlevas·. Jag viII ga sa hlngt,
att jag sager, att enligt min menin·g ar :det viktigaste o·nskemillet nu, att
m:an ger storre effektivitet at de redan forefintliga aktiebolagskontroII-
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foreskrifterna roran,de styrels:eherattelser, halansrakning oeh vinst- oeh
forlustrakning, att man darnast bor inrikta sig pa att fa in i aktiebolagslagen bestammelser, som: bli ungefa.r liknande dem, som' nn ha foreslagits for bankernas vidkommande, -Deh sedan att man: for vissa storre bolag sa smaningom soker ast-adk'omm,a en battre, effektivare oeh mera
op,artis:k revision genom sarskilda oberoende sakk,unniga revisorer.
Polisass,essor K.. G.. A.. Sandstrom: DA man varit vanlig nog bereda mig
tillfalle att vara narvarande vid det mycket intressanta foredrag, som
docenten Nial har har hallit, sa rna det kanske tillAtas mig att gora nagra
korta randan,markningar. Jag behover icke saga, att efter de tva foregaende talarna med deras in,gaende kannedom 'pa omradet, kan jag givetvis ieke :framstalla nagra ansprak p'a att k'unna k'omma m·ed nagot som
heIst nytt.
Docenten Nial fram'holl, att revisionens andam'al vore dubbelt, namligen dels ett po.s.itivt syfte att tillgodose aktieagarnas intressen, 000 dels
ett negativt, namligen att sky'ddautomstaende for vissa ris!ker. Detta ar
givetvis obestridligt. Fragan ar bara, om man icke mo,jligen skulle kunna
tanka sig att fa revisionen ordn'8,ld sa, ,att den skulle kunna fylla en tredje
uppgift, som jag i en hastig vandning skulle vilja kalla att skydda bolag·et mot 'oberattiga·d misstro fran allmanhetens sida, nagot 80m icke minst
i vara dagar ar av ratt stor betydelse. Vi vet,a ju alIa vilka svarigheter
det just nn m,oter aven for ved.erhaftiga foretag att fa in friskt kapital.
Allmanheten ar av ,kanda skal mycket radd for att placera pengar i
aktier. Skulle man kunn,a vinna en losning av det problem, 8·om har ar
fore, en losning i den riktningen, att denna allmanhetens mi,sstro sk·ulle
skingras eller atminstone betydligt 'forminskas, sa vore ju detta till
storsta fordel for aktiebolagen sjalva. Jag tycker, att ur den synpunkten
borde det vara ett gemensamt intresse for ·holagens representanter, it ena
si'dan, oeh den stora allmia,nheten, aandra sidan, att soka fa fram ett resultat oeh en los·ning, sum kan tillfredsstalla alIa de tre krav, som har
skulIe kunna llppstallals.
Fragar man sig vad anlednin·gen· ar till att over 'hUViUd taget ingen
bry.r sig, om att fasta storre avseende vid flertalet revisionsberattelser,
sa ar ju svaret redan ,givet fran tva hall: rervisorerna i flertalet foretag
aro styrelsens representanter. !Stundom far moan den uppfattningen, att
de utgora styrelsens forsvarare, gentem()t 'bolagsstamman 'Deh utomstaen;de. De h,a fatt sina befattningar av styrelsen, sina arv'oden fa de fran
samm·a hall, oeh faktis·kt blir det ,styrelsen, som' dirigerar det hela. Om
vederborande revisor skall fa stanna kvar eller ioke ar i sista hand iberoende pa styrelsen, d. v. 8. pa styrelsens uppfattning om' vederborandes
lamplighet - icke ur nagon av de tre g.ynpunkter, som vi har ha talat
OID, utan hanls la.mplighet ur styrelsens ofta kanske privata synpunkter.
Man torde vara ganska overens om att detta tillstand icke ar onskvart,
ochatt nagot hor gor,as for att astadkomma en andring. Man kan ju ha
olika meningar om de Himpligaste medlen. Na~a m,ycket intressanta
uppslag ha ju har framlagts' ,av docenten Nial. Jag maste dock bekanna,
att jag staller mig litet tveks,am till om moan kan vinna ett 'battre sakernas till,stand geno,m ·att ersatta den nuvarande bestammelsen om minoritetsrevisor med· Ibestam'melserom proportionella val. Jag har' 8ett ratt
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mycket av propnrtionella val pa olika 'Omraden, och jag maste saga, .att
min erfaren,het ger mig icke anlednin·g att t~o, att det skulle bli sa sardeles m:ycket vunnet med de proportionella v·alen pa bolagsstamman vartill ju kommer det genomgaende s.vensk,a draget, att vi icke tycka 'om
brake Om styrelsen kommer med ett forslag p'a bolagsstamman, skall det
endast vara i salls,ynta undantagsfall, som na~n upp,tritder och begar
proportionella val, och gor nagon: ,det, torde det bli annu sallsyntare
undantagsfall, da detta verkligen medfor nagot res,ultat. For o;vrigt, aVel1
om' man pa 'detta satt skulle kunna vinna ett hattre tillgodoseende av
olika asiktsriktningar pa stamm;an, sa tror jag icke eller, rattare :sagt,
jag ar overtyg·ad om att man darmed icke tillgodoser de ut'omstaende
k·apitalplaoorarn,as berattigade intresse att fa sakerhet for att foretagets
aktier aro lampliga kapitalplaceringsobje:kt. Detta ar dock - jag maste
sa~a det fortfarande, fastan det ju ar mojligt, at.t jag har oratt - icke
blott ett allma.nhetens intresse utan lika mycket ett aktie.bolagens eget
intresse. Bolagen behova 'ofta 'medel, oeh en forutsattning for att de. skola
fa sadana~ ar, att foretag,et atnjuter verkligt fortroende hos allm·anheten.
ViII man: alltsa i likhet ID,ed mig ·aven h'alla pa denna sista synpunkt,
sa tror j·ag icke, fastan jag vet att mycket framstaende representanter
for revisorskaren ha en annan uppfattning, att man k'an komma ifran
Kungl. Maj:ts preliminara forslag. Jag tror, att det ar nodvandigt, att
en revisor utses av offentlig ffi:yndighet. Det har sagts i ett yttrande over
Kung!. Maj:ts forslag, ;att detta Jran medfora ,den risk,en, att allmanheten diiri skulle sa att saga S.8 nagon statlig an,svarighet for foretagets
ekonomi. J a, ja,g ar icke s'a overtygad ·om att detta nodvandigtvis sk'ulle
bli foljden. Vi ,ha exempel fran andra omraden, exempelvis' fran fors,akringsibolagen, foratt ta ett nara till hands liggande exem:p,el, dar forsakrings.inspektionen utser ombud, vilka utova vi,ss kontroll over forsakringsfonder och 'deras behoriga forvaring. Den stora allm·anhetell
torde emellertid icke nunlera tanka paden saken. Det ar m·ycket mojligt, att om man nu bestamm:er, ·attmyndigh,eterna skola aga utse en
revis'or, sa kommer iallmanheten just da att saga, att om den revi,sor,
som ar utsedd av myndigheterna sager, att det ar ratt, skola vi tro pa
det, ty da ligger statens. garanti bakom. Jag tror visst, ,att man i forsta
upplopp,et skulle resonera pa det sattet, ,ja, jag forutsatter ocksa, att OIn
det ar kunniga och Himplig·a personer, som utses, bora deras.uttalanden
berattiga till en sadan sluts-ats.. O:m' den kritik, som framforts: pa dell
punkten, ar'riktig, k,an man kanske va,n,da pa det hela och saga, att kanhanda aktiebolagen P'a detta lsatt kunna atervinna det fortroende, som
nu i stor utstrackning har b~ustit. Om nagra ar har a.llmanheten emellertid glomt bort v~m som utser revisorer. Man ser efter, for att tala
'med ,docenten Nial, vilka vackra gallions:bilder, soOm sitta i spetsen pa
skutan, man tittar efter titlarna piA dem, som skrivit under styrelseberattelsen. Det tanker man pa men icke pa revisionsberattelsern,a -det
ar ·beklagligt, men det har ofta blivit bestyrkt.
ViII man icke ga sa langt, viII man forso'ka vinna en reglering inom
r.amen av nuvarande revisions:besta:mmelser, sa lskulle jag vilja framhAlla, att Jag tror, att en mycket viktig atgard aT', som ,ocksa den arade
inledaren anty,dde, att vidtaga v~ssa andringar 'pa saval den spec-iella
80m den allmanna stratIrattens o1nrade. Aktiebolagsl.agens straffbesta'1u-:-
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melser aro ju av s.adant slag, att de, for att ta ett milt uttryck, aro mera
agnade att vacka loje' an att inge respekt. Jag skall strax -lamna nagra
exempel harpa. Varfor 'bolagsstyrelser i m:indre v,al skotta bolag {)ch
varfor revi-soTer kunna tillata sig 'att ar efter ar lam'na oriktiga uppgifter, att ·k·omm.a med d-olda res-erver - fragan om un·dervardering av
tillgangar i balansrakningen iir ocksa ett sporsmal, som kanske borde
upptagas till hehandlin·g - varfor man vag·ar k'o-mm-a med fiktiva vinster
oeh med en ,bokforin,g, som vittnar uteslutande om bokforarens fantasi,
och varfor revisorerna i stor utstrackning underlata ,att gora anmarkning pa detta, det beror helt enkelt darp:a,att i det allm·anna medvetandet ingatt att falsk bokforing icke ar nagQt brott. Det ar ju ocksa tilllatet. Vem' som heIst far forfalska backer, -Doh det behover icke en revisor gora anmarkning pat Underlater revisorn g,ora anmarkning mot den
falsk,a -bokforingen, blir han diirfor ej heller delaktig i nagot brott. ViII
det sig sa ilIa, att foretag-et gar i kQnkurs, blir det visserligen konkursforbrytel·se, men da vore det val strunt, om: man icke k-an· skaffa person·er, :s'om ta hand -om konkursen 000 underlata gora anm:arkningar. Eller
om foretaget ar riktigt daligt, later man nagon bekant bju,da en struntsumma for aktierna, sa att det icke blir nagon kon-kurs av, utan man
likviderar - oeh tystar ned det hela. Pa det sista h,a vi otaliga exempel
ioke minst i vara dagar.
Den andring, som' jag allts-a for min del finner vara mest berattigad,
.ar en andring av strafflagen, som g-or den forfalskning, som bestar i att
for,a fals:ka handelsbocker, s,traffbar, oberoende av om konkurs intratt
elIer ej. Om sa skedde, skuIIe vederborande fa litet mera anledning att
beslnna vikten av bockern.as, riktiga forande, oeh revisorerna skulle sta
infor kons.ekvensen, latt om de ioke gj-orde anmarkning, bli delaktiga i
den garning, som skulle bli ett -hrott.
Var oeh en viII ju se alIt ur sina egna s.ynpunkter, och det ar kanske
darfor, som jag har forsokt komma med straff'rattsliga synpunkter pa
denna fraga. Detkan oeks·a bero darp'a', att j·ag har sett oandIigt manga
exempel pa falsk -bokforin~ -Deh pa revisorer, 180m icke ha ·gjort anm·arknin,g daremot, utan att ·det funnits minsta mojlig,het fran min sida att
brin~a dem till ansvar. Foretaget fortsatter, somom ingenting hant och ingenting kOffiimer heller att handa.
Vad betraffar aktiebolagslagens strafibestammelser, tyckas ju flertalet
straffbestammelser pa d'en sp'eciella straffrattens omrade ha tiIlk·omm1t i
en hasti~ vandning. N,ar det egentIiga ar,betet var utfort, rafsade man
ih·op n·agra rader, som ~s,kulle innehalla straffhestammelserna. Nar man
har i lan·det skriver lagar o-m aktieholag 'Deh ekonomiska foreningar oeh
annat, tiIlkalIar man utomordentligt framstaende experter p.a, civilratten,S' oeb. den sp,eciella privatrattens -omrade, u·tomordentliga man, SOln
skriva de mest forna.mliga civilrattsliga oeh privatrattsliga lagar - men
nar mian sedan kommer till straffbestammelserna, fa de fortsatta, 'Deh det
ar nu en gang sa, ooh det galler a.ven pa detta omrade, att det finns en
viss specialisering, oeh att man kan v,ara en- utom-ordentlig civilrattsexpert oeh anda ieke vara kompetent att ,skriva en anvandbar straffrattsbestammelse. Det ar nog i man,ga fall harpa det be~or, att vara
straffbesta'mmeIser t. ex. i aktiebolagslagen egentligen i mangt och mycket sakna praktisk betydelse. J·ag skall ta ett annat -exempel. I Iagen
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om fond:kommissionarsrorelse finnas- mycket allv·arliga straffbestam'melser i 49 § for diverse garningar, m·en bestammelsern.a aro sa formulerade, att det ar kQillplett omojligt att fa nagon manniska domd efter
dem. Det forefaller mig ibland, som' om' det egentligen hade varit lagstiftarens avsikt, att de skuIIe for.mulerars sa, att de aldrig skulle kunna
tilliimpas·. Fullt sa ilIa ar det ioke m·ed aktiebolagslagens bestiimmelser,
men det ar dock nagot i samma stil. Ett utmarkt exempel anfordes av
docenten Nial. Om' styrelsen bara iiI" sa fo~standig, att den icke Bigger
sig i nagot utan bara .skriver und·er in blanco, blundar nar den skriver
under 000 over huvu,d taget icke tar nagon annan befattning med bolagets angeHigenheter an att en gang om aret besluta om slna egna arvoden - da m'a det handa vad som heIst i detta foretag, de klilina ·aldrig
atalas oeh strafias, ty de ha icke mot battre veta!nlde lamnat nagra oriktiga uppgifter. Styrelseberattelsen ar oriktig, alIt ar galet, 'S'om de s·kri..
vit under, men de visste icke OID! det, ty ,de laste aldrig igeno'm det. PA
detta enkia siitt kan man forts-atta hur lange som heIst. Jag viII tillHigga, att det icke ar min uppfattnlng, att lagen skall tolkas pa detta
satt, oeh jag vagar tro,' a.tt d'et kanske icke heller ax inled·arens, men' det
ar dock den a.llmanna uppfattningen. Fragan ar ju for narv·arande foremal for domstols provning, men jag ar fullkomligt overty·gad om att
dOillrstolarna komma att saga" som alIa andra, att forf·arandet ar strafffritt. En styrelseledamot behov·er icke gora nagot, utan han sk·all tvartom akta sig for ·att ha redapa nagot, ty da kan han bli strafIad.
Nagot i samma stil giiller revisions'berattelsen. Man straffar en revisor, som mot battre vetande lamnat oriktiga uppgifter i fraga, 80m beror aktiebolagets angela,gen'heter, ellerunderlater att gora anmarkning
ID'Ot oriktiga uppgifter, s'om forek1omma i handlingar, varav han tagit
del. J a, mot biittre vetande - de reviso'rer, som jag haft ,det kanske
oms·esidigt mindre angenalua no-jet att trafia a tjanstens vagnar under de
sista aren, saga alIa: vi ha aldrig tittat pB. 'bockerun" aldrig i livet, har
var revisionsberattelsen fardigskriven, nar vi kommio,oeh vi skrevo under~ men ~om ihAg, att vi aro strafiria, ty sa ha vi ratt att gora. A..ven
darvidlag delar jag icke den ·allmiinna uppfattningen, men det ar fara
vart och mycket troligt, att aven deras up'pfattning kommer att sta ,sig.
Vad jagalltsa som sagt tycker narmast behovs p·d a:ktiebQlagsriittens
omr~tde ar utmiitandet av straff Atminstone for grov vardsloshet saval
betraffande styreisemediemmar :8om revisorer. Det forefaller mig ibland,
80m om det skulle vara en av de viktigaste andringar, som var aktiebolagsratt ar i behov utav.
Har kommer jag tillhaka till vad jag nyss taladeom, namligen att
en revisor bor utses av offentlig myndighet. Utses han pa sadant satt,
80m 25 kap. 22 § strafflagen omfornlaler, sa blir han h·emfallen under
straffansvar enligt 25 kap. Han blir alltsa pa det sattet jam:stalld med
tjansteman oeh straffas for vardslos:het. Det :blir darigenoID mojligt att
strafia for tjansteforsummelse pa ett satt, som: nu icke ar mojligt. Darav
foljer ju tamlig·en naturligt, att aven revi/sorn sjalv maste stalia betydligt storre krav pa sin revision an vad den, som icke handlar under tjiinstemannaansvar, un behover gora,.
Jag skulle alitsa vilja :sluta dar jag borjade, med att saga, att jag tror,
att det viktigaste iir, att revi-sionen ordnas sa, att ,ej blott aktieagarnas
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oohde ut-om'staendes intressen tillgodoses utan aven sa, att allmanheten
kan hysa fortroende ·for ve·derborande foretag. Kan man komma fram
till detta resultat, sa ma man gora det pa vilket stitt 80m heist. DA tror
j'ag vi ~ocksa ha natt det mal, som professor Sitlen' talade onl, och som
jag sjalv skulle vilja stalIa som ·ett my.cket viktigt on'ske-m'Al.
Doeenten H.. Nial:'Det har forekommit sa litet direkt polemik m'ot mItt
inledningsanforan;d,e att jag. knappast h.ar anledning fortsiitta diskussionen.' Blott ettpar ord. Assess-or Sandstro'm hetvivlade, att det proportionella valsystem,som j·ag foreslagit, skulle fa nagon effektivitet.. J.ag
viiI icke ails pasta, att man med sakerhet s·kulle .vinna sd myeket Bled
det, men jag trornog, att assessor Sandstrom ser litet for pessimistiskt
pA saken. Det ar anda 'ofta sa i aktie:bo1 ag, att det finns olika .grupper,
8om'strava efter att gora sig gallande men 'Born: TIU icke ha nagra mojligheter diirtill. GeT m·an dem den m·ojlighet, som det prnportionella valsystemet innebiir, kan man i alIa fall pa den vagen vinna en viss ba!ansering av makten inom bolaget.
Assessor Sandstrom fram1holl ocksa att det galler for bolagen att ha
en sadan revision, att de vinna den ka,pitalplacerande allmanhetens
fortroende. Jag iiI" alld eles, ense lned ho,nom darutinnan att kapitalplacerarna bora kunna lita pa den formella och materiella rlikenskapsgr.anskningell. Men man far a andra sidan icke glomma att de kapitalplacerare, som assessor Sandstrom ommar for, i {)ch med a.tt de gjort
kapit-alplaceringen aro .aktie·argare i bolaget, 000 det blir dA i alIa fall
deras intressen-s;as,om aktieag.are, 80m hom skyddas. Jag menar, att ar
det nu sA, S'om affarslivets IUan saga - jag pastar icke att det ar riktigt,
ty jag tror farhagorna arQ 'overdrivna - 'att en revisor utsedd av offentlig myndighet skulle vara ,ga farlig och oHimplig for aktiebolaget
och dess lugna utveckling s·! k·an det for kapitalplacerarna iute va.ra fo1"manligt med en sadan offentlig revisor.
j
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Aftone-n.s diskussion o·ver amnet

Arhetsloshetspolitiken.
inleddes av professor Eli F, Heckscher f som yttrade:
Det nuvarande politiska laget forefaller mig i framsta rummet
stalla ansprAk pa mattfullhet, lugn oeh samforstan,dsvilja, vilket
visserligen ar llAgot helt ann·at an principlos kompromiss. Det foref.aller mig j-ust nuolyckligt att ·hArt prHs,sa sarmening.ar oeh annu
mer att diktatoriskt pastA ·obevisade eller obevisliga re:s·ultat. Tyvarr
ar myeket annu oklart bAde 'av Ide exister,anlde ,sammanhange,n oeh av
de verkningar ,80m kunna folja av olika slags ·ingrip:a.n,den. Konjunkturlaget overs:kuggar f. n. alIa an:dra ekonomiska fragor, oeh ingenting i hela det ekonomis-ka livet ar ·fortfaranlde sa oklart som detta:
man kan knappast uppstalla en Hnlda sat.s pa det omra,det, som ieke
har ungefar lika manga anhangare som mo.tstandare-..Under dess·a
forhAllanlden ar det sar.s'kilt viktigt att man p·rovar oeh overvager,
soker overtyga i stallet for att soka sla ner alIt motstan,d med maktsprak. I den mAn man kan uppna - j:ag viII ieke saga .allt men det .
vasentliga .av - vaJd alIa anse onskvart, ar en sAdan vag att foredr.aga· framfor den som en:dast tiIIfredsstaIler en grupp men anses
fordarvlig avalla andra.
I det folj,ande asyftar jag ieke att ga i :detaljer pa arbetslos:hetspolitikens ,omrAde. Dels ar jag icke kompetent dartill, darfor att
jag aldrig sjalv sysslat med handlaggningen av dithorande fragor,
dels forefaller det mig oeksa onskvart att hAlla sig till de stora
linjerna, s.arskilt i ett muntligt anfo·ran,de. Reda,n dessa taga for
7 -
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ovrigt sa mycket ti,d i ansprak, att ingenting' blir over for' detaljerna.
Sa vitt jag forstar, ar det namligen omojligt att isolera fragan om
arbetsloshetspolitiken fran behan:dlingen av det ekonomisk.a laget
som helhet, och sa mycket min mening an avviker fran den som'
kommer till uttryck exempelvis i stats:verkspropositionen, sympatiserar jag i hog gra,d me-d att denna upplagts som ett forsok att k·omrna till ratta meld den ekonomiska situ·ati-onen som en :helhet.
Bland de fragor j.ag .all,deles maste Himna asido ar ,arb-etslo,shetsforsakringen. 80m Iedamot av arbetsloshetssakkunnige ha,de jag pa
sin tild tillfalle att i overensstammeIse med an·dra visa, varfor denna
l08ning av arbetslo,shetsfragan fore-foIl bade ska!dlig och farlig, och
senaTe ,erfarenheter ha ej lett till andra resultat. Hela atgar,den sal\:nar i ,alIa handelser bety,delse for det nuvarantde laget oeh forefaller
darfar -saklost kunna lamnas asi,do i dett.a sammanhang.
I stallet samlar sig sa gott som alIt intress-e kring de offentliga
arb-etena. Jag viII garna instamma med dem, som fram,halIa hur pas'S
stor enigheten faktisktar, nar ingen satter ifraga annat an denna
losning, i vi,dstracktare omfattning an nagonsin forut. Att enigheten
k,an vara sa stor, har sin viktigaste grun,d i att denna lo,sning'red'an
sa lange h,ar varit prova;d hos oss och man alltsa har ett ganska ena,staende erfarenhetsmaterial att sto:dja sig pa. Fa-rmodIigen h.ar intet
annat lanld prop·ortionsvis tillampat metoden som medel mot .arbetslOshet i lika stor utstrackning som vi.
BetydeIsen av denna losning, salunda aIlmanna arbeten for sysselsattningav de arbetslosa, star efter min rn,ening utanfar disl\:us,sionen
av de narmast liggande ekonomis,ka problemen. Den forefaller mig
som foga mindre ~n ett socialt och moraliskt postulate Ty ingenting
un,dergrav,er in,dividernas hela karaktar sa mycket ·som langv.arig
syssloloshet, och oavsett va,d det. kostar for stunden kan man alltsa
icke ha raid att pa det sattet un,dergrava folkets moral.
Nar det galler formen for des.s:a .arbeten, ga meningarna daremot
i .sar, och detsamma ar fallet ifraga om de slags res·ultat man kan
vantas uppna genom demo Men trogen min utgangspunkt maste jag
. darvid ,strav.a 'efter en losning som erbjuder den minsta motsagelsen,
aven om det fran borjan skall ID,oogeS' .att den dessutom narmast sammanfaller med mina egna anskemal och min egen toI.kning av samman-hangen ochatt v~let av den alltsa icke kan gora ansp,rak pa
nagon som heIst mor.alisk fortjanst.
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1) det asyftar att betala den oppna arbetsmarknadens .avtalsbestamda lo,ner, ieke de lagre lo,ner som hittills ha utgatt fOT resel'v"
arbetena,
2) en verkan skall utov,a.s pa sjalva konjunkturutvecklingen, ,arbetenas uppgift skall ieke begransas till sysselsattning at'dearbetslosa
utan sorja foratt Ide oeksa i djup,are mening upphora att vara arbetslosa,
3) finansieringen av Idessa arheten skall ske genom upplaning, ieke
med skattemedel.

Det raider ett samban:d mellan dessa tre syften. For :att paverka
,konjunkturen anses .arbeten pa den op,pna arbetsmarknaden nodvandiga, oeh fo,r sadana arbeten· anses lagre loner an de .avtalsbestam,da vara uteslutn.a. Da arbetenav ,detta slagans,es me,dfora en
var;defullarearbetsprodukt an de vanliga re:servarbetena, blir detta
·en motivering for up:planing i stallet for oka'd be.sk,attning, oeh denna
finansieringsform anses samtidigt ha en gynnsam konjunkturverkan.
Jag hoppas att detta skall anses som en rent opjektiv framstallning
av det nu foreliggande fOTslagets grun,dtankar. I'det foljande skall
jag uppta dem till provning efter v,arandra.
Forst lonenivan. Det ar myeket forklarligt att man staller sig avviS'ande tilllonesankningar under en lagkonjunktur oeh naturligtvis
dubhelt forklarligt, om en soeialdemokr.atisk regering gor det. Men
alIt forklarligt ar ieke valbetankt; i sjalv.a verket bor ju allting
kunna forklaras, utan att .allting darfor ar lika lampligt.
Forsta fragan om den lampliga lonepplitiken unlder en IAgkonjunktur ar den, hur lonefoTandring.ar inverka pia sjalva konjunkturen.
Den allmann,a ovissheten om konjunktursammanhangen vAllar naturligtvis har svArighet, men tillfalligtvis, ha vi till vart forfoganide ett
material just for sambandet m-ellan konjunktur, sysselsattningsgr.ad
och loneniva under den s-enaste tioarsperioden i vArt eget land, och
utan att tillmata 'dett.a nagon alldeleS' .avgoran,de betyde18e, forefaller
det langt mer beviskraftigt an yare sig utlandsk,a erfarenheter, 80m
galla ett ,annorlunda besk,affat naringsliv, eller de myeket osakra teorierna p·lL omrAdet. Det galler ett material 80m har insamlats av
arb·et.slolshets.utredning,en oeh stallts till mitt forfogande darifrAn;
reid-an i sitt utgivna betankande ·har utredningen mer allmant pApekat
samma sak. Vad 80m framgar ar namligen for det forsta, att p·roduktionsvolym.en i Sverige borj,ade ga 'upp redan 19'22, under den vAldsammaste IAgkonjunktur·en, ome,delbart efter och 'samtidigt m.ed omfattande lonereduktioner' oeh oav8ett en 'Stark' nedgang i den i pen-
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ningar uttryckta varuefterfragan. Detta fortsatte till hosten 1924, dft
forbattringen ,avbrots o·ch arb·etslosheten pa nytt steg, fram till.1928.
Lon,erna stego u.n!der ,den tilden p'a nytt, oeh jamsides med dem satta
in'dustrie-n i gang sin va1diga s. k. rationalisering, vars samban'd med
lonenivan helt enkeit ieke later sig bestridas. Under Iden nn ifragavarande p·eriQden kommer detta till - m·an kan saga bevisligt uttryek genom att Sverig,es importav maskiner och andra produktionsmodel steg parallellt m-ed timfortjansterna.
lSars:kilt det sista skulle j.ag onska un'derstryka. Det talas meld ratta
om olagen,heten for prisutv·eeklingen av starka Io·nepressningar, men
mian foref.aller ieke pa Iftngt nar beakta ,att konjunkturla.get har olika
inverkan ·p,a sysselsattningsgraden, alIt efter foretagens intresse i att
sysselsatta .arbet-skraft eIIer inte. AlIa atgar,der sam aro agnade att
skjuta en rigel for varj-e anpa:ssning ,av lo'nenivan efter ,det lage 80m
nu tyvarr rMer 'utgor ·en uppmuntran att erisatta arbetskraft med
mas-kinkraft oeh saIun!da .att minska arbetstilifallena inom den fardigpro,duooran,de industrien, utan lika stark utvidgninga.v maskinindustrien. Red.a.n ur konjunktursynp,unkt forefaller mig alltsa en
sft'dan politik farlig sam ieke viII meldge lonejusteringar.
Annu langt mera allvarlig forefaller mig tendensen vara pa nagot
langre sikt. Det har sagts, att vi fa justera vara loner i ·sinom tid,
ifall det visar sig att det ganska enastaende valstand, som storre
delen av svenska folket atnjot fore den senaste krisen, ieke kommer
tillbaka. Men v~d vi veta med endast ailtfor stor visshet ar .att detta
valstan,d atminstone temporart har forsvunnit, oeh om vi vilja inratta oss efter verkligheten, ar det alltsa nodvan,digt att fo-retaga
justeringar. Dartill kommer emellertid vidare att en atergang till
baka till laget omedelbart· fore 1930, om och nar den nuvarande lagkonjunkturen sHipper, ar den mest ·osann!olikaav alIa eventualiteter.
For att den skall kunna intraffa, maste varldshan,deln aterta atminstone d,et omfAng den dA agde; de svenska exp,ortvarorna maste inom
de-nna ram pa nytt atnjuta samma anseen,de som de gjor1de under
Kreuger-periodens glans1dagar; den int·e,rnationeIIa kopkraften m·aste
v.ara fullt aterstalld; oeh inga nya konkurrenter fa ha forsvar.atavsattningen av vara varor. Endast den, 80m kanner sig overtygad om
sannolikheten ·av att alIa dessa forutsattningar komma att intr'affa
samtidigt oeh sa gott som omedelbart efter lAgkonjunkturens slut,
har alltsa e-fter min mening skal att stalla sig avvisande tili lonejusteringar. Den nuvaran·de utrikesministern har just i gar givit
uttryck at uppfattningen .att vi framfor alIt maste' varna om vara
a.ndliga· varden, vAr nedarvda rattsordning, oeksa om Idet sker pa
grundval av lagre materiell forso,rjnin,g.. Av full.aste hj'arta kan jag
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instamma i 'denn.a maning och tillra,da ·att alIa stalla sig den till
efterrattelse.
Det forefaller omojligt att driva nagot slagav hushAllning, men
sar,skilt nAgot som ens i ordets vidaste mening kan kallas planhushallning, utan .att ta hans.yn tillidet ojamforligt viktigaste kostnadselementet, namlig-en lonerna. De utgora sakerligen lagt raknat 2/3 av
nationalinkomsten och darfor aven av »nationalutgiften», d. v. s. produktionskostlla1derna, och alIa an1dra resultat aro felaktiga, darfor att
de utga fran lonekostna;den en,dast i ett sarlskilt led av prod,uktionen,
medan v,8)d som kallas rav-arukostnader ocksa till allra' st.oTsta delen
bestar av .arbetsloner. Just !den .8. k. planhushallningens forfaktare ha
darfor sarskild anledning att bea'kta lo,nenivan, och Sovjetekonomiens
ledare skulle sakert skratta om nagon :sarle d'em, att de kunde driv'a sin
planhushallning under forutsattning .av loner som icke bestamdes
i ·enlighet med deras krav. I sta.llet fo·r en mangd av de utredningar,
80m ha verkstallts i samband med de nuvaran,de arb'etslos.hetsforslagen, 'skulle jag ha onskaten un!dersokning ·av vilken lonenivA, som
over huvu,d taget ar mojlig att uppratthalla un'der forutsiittning av
en .arhetsloshet ungefar pa samma nivA som ome,delbart fore varlds:.
kriget eller kans:ke t. o. m. pa den hogre nivan under de basta efterkrigsaren. 'D'et gar ej att .avvis.a en sadan tankegang med hanvisning
tillatt man onskar en p,risstegring. Ty med prisstegringen hop·pas
man an,da icke att bringa upp valstan'det hogre an det var 1923-1930;
det ar mycket nog, om ,',den formar sa myeket. Icke h,eller asyftar
den ju att sank.a reallonern,a, eller om den gor det, maste detta ut..
tryckligen sagas ifran. Naturligtvis kan ett land betala hur hoga
p-enninglo,ner som heIst, om pengarnas ko·pkraft blott minskas tillrackligt, men det ar val ej vad vi nu Idiskutera.
Harmed anser jag mig ha givit tillracklig.a ,skal for min upp.fattning att forsta punkten i regeringsforsl.aget ar olycklig. Likval ar
det kanske ett hu.n,dratal darmed samman·hangan,de fragor, som icke
ha berorts. Lat mig en,dast som h.astigast peka pa nagra av rubrikerna; jag har idar ingenting att tillagga till va,d som redan manga
ganger h·ar framforts av an,dr.a liksom av mig.
Ett sky,dd for den nu,raran,de lonenivan betyder ett skydd for
enorma olilrheter i loneniva for olika ,arbetargrupper. DH nu fOlreslagna s. k. beredskapsarbetena aro i fo·rsta rummet dels grovarb-eten,
,av samma slag som redan existeran~de res.ervarbeten, men med hogre
loner, delsarbeten just pa de omra;den Idar de hogsta lonerna f. n.
betalas, salun,da for byggnadsarbetare, kommunalarb-etare och anlii,ggningsarbetare. Propositionen gar sig stor moda att visa kommunalarbetenas begransning men un,derlater alIt motsvarande for bygg-
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nadsarbetena. De tva omraden idar en relativ lonejustering uppat
framfor alIt behovs aro dels jordbruket och dels exportindu.strin. Sa
lange staten ieke sjalv driver jooo.bruk och icke inlater sig pit dumpingexport, lara inga offentliga arbeten kunna komma dessa naring.ar
till g'odo, medan det ar stor risk .att finansieringen mer eller mindre
kommer att trycka just dessa naringar. Efter all rimlig berakning
s'kulle ett genomforan'deav forslaget darfor icke blott bevara utan
direkt aka loneskillnaderna inom naringslivet.
Denna tendens 'okaa starkt genom propositionens bestammelse, att
s.amma loner skola tillampas- »som it den Q,p,pna ,arbetsmarknaden
plag.a utga for arb:eten av det slag varom Iraga aT», salun'da icke ens
efter de sy.sseisattas forutvaran,de loner. Arbetare, som fran and~a
yrken komma in i byggnaJds,verksamhet utovad som bered.skapsarbete,
sImIle alltsa fa ittnjuta byggn3Jd.s.arbetarloner enbart darfor att de
aro arbetslosa. Det ar trots .allt oforklarligt, hur nagon har kunnat
komma pa den tanken att premiera arbetslosheten med ieke blott
normala utan t. o. m. overnormala loner.
,Sedan tillkommer att arbeten pa oppnaarbetsmarknaden aiideles
icke tillata den behovsprovning som utgor en av hornstenarna i varje
rationeII arbetslo,s'hetspolitik. I verkligheten h·a oeksa beredskapsarbetena i den slutliga form
fatt genom regeringspropositionen sa
pass stora avvikelser fran vanliga .arbeten pit den oppna markn3Jden
att ,deras storre varlde ur synpunkten av att stimulera arbetarna
blir illusorisk. Framfor alIt beror det p'a foreskriftenatt arbetsgivaren ar skyldig att mottaga den arbetskraft som efter behovsp,ro'vningens p'rinciper h,aranvisats - icke av arbetsfo,rmedlingHn u;tan av arbetsloshetskommitteerna. Bere1dskapsarbeten.a ha ldarigenom fatt
stora likheter med de gamla reservarbetena, moo de tva viktiga
uIlJdantagen att ide betala hogre loner och skarpa lonedifferenserna
mellan olika grupper.

de

Nu utgor det visserligen en' av grundtank,arna i forslaget att kon,~
junkturpdverkan skall uppnas genom .att dessa arbeten skapa efterfragan 'pa den vanliga industrins produkter, i helt annan utstrackning an de nuv.aran1de reservarbetena. Det ar an,dra huvudpunkten.
Darvi,d markes emellertid for det forsta .att intet hinder moter att
o~dna Ide nuvaran,d'e s. k. statskommunala arbetena pa s:amma satt;
denna fraga har intet samban,d mad. lonenivan. Men for det andra
innebar losningen, att en storre del av arbetenas kostnader drages
ifran sjalva lonebetalningen oeh att man ,alltsa for samma betalning
blir i tillfalle att sysselsatta farre arbetslosa. Endast den som antingen anser att man kan ta upp hur myeket som heIst foratt fihan-
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siera arbetslos'heten, utan ogynns,amma aterverkningar p'a det ovriga
naringslivet, eller som satter konjunkturverkningarna genom just'
denna metod ofantligt mycket hogre an den om uppstar genom
andra metoder, kommer alItsa ifran Idet S'orgliga faktum att ,det nuvarande forslaget' bereder ftirre arbetstillfiillen an atgarder pa de
g,amla linj·erna.
I den man offentlig,a arbeten over huvud forma paverka konjunkturen - varom mer strax - sa gora ¢I.e 'det genom sin form oeh
genom sin finansierin,g. Att formen kan bli den man viII ocksa under
nuvarande oridning har jag redan visat, samtidigt moo att j.ag har
papekat det tvivelaktig,a i lampligheten av att valja en sadan .form
som tar i ansprak mer produktionsmedel i forhAllan,de till arbetskraften. Finansieringen tillhor ,delt foljande.
Under sadana forhallanden ar det icke no,dvandigt att upp,ehalla
sig lange vid frAgan om mojligheten av en konjunkturpAverkan
genom offentliga arbeten; men ett ord rna dock sagas ocksa darom.
Detta forsvara,s tyvarr i ,hog grad av ob·ekantskap med konjunkturens
djup·are grundv.alar men ar nagot lattare att besvara for ett enstaka
mindre lan'd 80m Sverige an for varl1den 80m helhet. Att det senare
rent ekonomis:kt sett ar oj'amforligt lattare, kan det svArligen vara
mer an en mening om, ty Sveriges beroen,de av den intern,ationella
konjunkturen ar ov.anligt· starkt, och nar man vet att ej· -ens ett sa
isolerat land som Ryssland h,ar lyckats frigora sig fran varldskonjunkturens inverkan, sa maste forhoppningarna for Sveriges' del
stallas synnerligen IAgt. En annan fraga ar, i v,a;d man offentliga
arbeten verkligen betyda nagot vasentIigt som konjunkturpaverkan.
E'ftersom de al,drig ha for.sokts 80m internationellt medel mot lagkonjunktur,en, finns det ut-an tvivel utrymme for olika meningar p~a
den p,unkten. Men det ar dock karakteristiskt att, enligt v,ald den
engelske arbetsminisi-ern Betterton papekade i en parlament,sdebatt
for nagra mana,der sedan, England sedan 1921 hade foretagit offentliga arbeten till ett sammanlagt belopp av omkring 550 miljoner
pund sterling, d. v. s. mellan 10 och 11 miljarder svensk,a kronor, utan
synb·ara resultat.
Min slutsats ar alltsa att Ide offentliga arbetena bora komma till
stAnd pA grun·d av det motiv som mig veterligen ar gemens'amt for
alIa meningsriktningar inom svenska folket, namligen fo,r att bereda
sysselsiittning. Ha de sedan en gynnsam inverkan pa konjunkturell,
bor ,detta sjalvsagt mottagas med gU:Ldje och tacksa.mhet; men det ar
sa o:visst att ,det icke skulle foranleda namnvardaavvikelser fran en
eljest foljd plan, ocksa om sald·ana avvikelser enligt ~omligas mening
h.ade starkare konjunkturverkan an iden nuvaran,de or,dningen. S'oln
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jag har visat, ar det dessutom omojligt att upptacka varfor det foreliggande forslaget skulle vara av den b,esk.affenheten.
Emellertid aterstar den tredje oeh myeket stora fragan om verksamhetens fi'IWnsieTing. 80m bekant utgar statsverksp·rop·ositionell
ifran ,att 160 miljoner kronor skola tas pa lanevagen" i stri:d med hittills foljd bu,dgetpraxis, enligt vilken skatter otvivelaktigt skulle ha
kommit till anvandning f~r andamalet. H,ar denna foranldring i
fin.ansieringsform'en nagon betydelse for v.alet mellan reserv,arbeten
oeh beredskapsarbeten' Detta kun1de tankas vara fallet, for den ;handelsede nu ·foreslagna bere1dskapsarbetena skulle .sk,apa en .arbetsprodukt som i sinoill tid gav,e staten ranta och eventuellt aven amor~
teringsbidrag for de upplan,ade m·edlen. Men alIa vetaatt ·detta ieke
ar fallet. Regeringsforslaget bringar det sjalvt till ty,dligt uttryek
genom .att reservera en hoj1d arvs- och kvarlatenskapsskatt for ·d·etta
an'damal oeh raknar icke med nagra ny.a inkomster for statskassan
fran .arbetena. Att dessa arbeten i sig sjalva aro nyttiga - eller
Atminstone borde vara det - utgo-r naturligtvis en kalla till tillfredsstallelse, men sa bor rimligtvis var.a fallet med alIt va;d staten :foretager sig oeh kan alltsa pa i.ntet satt motivera en sarskild finansie·
ringsform. Den slut'satsen ar alltsa ofrankomlig att om upplAning
kan motiveras for beredskapsarbeten, sA kan den lika fullt ske for
reservarbeten.
Naturligtvis innebar detta icke i minst.a man att finansieringsformen skulle vara likgiltig. I sjalv·a verket forefaller ,den mig sam
nagot av 'det p'a en gang viktigaste oeh mest svarm,anovreraJde i hela
situationen, oeh jag maste har tyvarr komma nagot in pit ekonomisk
teori, vilket ar desto mer ovalkommet som teorin pa ,denna punkt ar
langt ifran obestri,dd eller enkel.
Darvid lamnar jag ,den statsfin.ansiella fragan heltoeh hallet asildo.
Att en upplAning maste komma till stan'd, sa mycket ,den an strider
mot eljest halsosam'ma b,u,dg.etprinciper, tror jag na,mligen ar ofrankomligt; i nuvarande enastaenlde svAra konjunkturlage skulle sanno~
likt en okning av beskattningen skarpa och icke mildra de olagenheter, som det fra~for alIt galler .att unldvika sasom verkan av finansieringen.
D'e,n stora uppgift som det alltid galler .att losa Vild nya offentliga
arbeten eller vid syssels:attning av Ide .arbetslosa bestar i att hillidra
att de.ssa atgarder ta arbete fran !dem 80m redan ha 'dei. Sa uttryekt
kan man saga att Ide offentliga arbetenas uppgift icke bestar i att
skapa konjun,kturfo·rbattring utan i att - samti'digt m·ed att Ide bereda folket sysselsattning - ieke sjalva medfora konjunkttlrforsam-
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rin.g; men jag medger att denna formulering ar alIt for tillspetsa1d
att v·ara fullt riktig. Det hindrar emellertiid icke att just den fara jag
nu har antytt ar i hog grad levan,de och maste bli v'erklighet, sa snart
de ny.a arbeten,a Idraga kapital ifran Ide re,dan befintliga. Kan detta
un,dvikas~

\Sa tillvida ar ,det jamforelsevis enkelt som just sjalvaarbetslosheten ·och lagkonjunkturen in,neb·ara att ,det finns en enastaende
mang,d lediga produktivkr,after, blL,de manskliga och mekaniska, som
icke b'attre begara an att bli tagna i ,ansprak. Sett ur produktionssynpunkt innebar 'detta att ,de nya verksamheterna skala passas in
i sa manga som mojligtav de valdiga hal, som sysselsattningsgrad'en
f. n. skap,ar' i var produktiva utrustning. am detta skulle lyckas:, sa
toges ju ov·er huvu:d icke nagra' nya krafter i ansprak, och inga kostna1der skulle strangt taget komma i frag.a, salunda icke heller nagra
kapitalk·o,stnader. Det ar detta som har foranlett mig till sluts·atsen
att man i sa fall sannolikt icke heller skulle fa nag·on prisstegring,
detta alldeles oavsett om man onsk.ar den eller icke -. val att marka,
sa lange konjunkturen icke h·ar vant. am' .arbetena resulterade i produkt.er som utbjo,des pa markn~,den i konkurr,ens med produkter som
redan nu tillverkas av det svenska naringslivet, sa finge man emel~erti!d sannolikt icke blott ingen prisstegring utan rent av ett p'risfall.
Ocksa detta hanvisar atgarderna till ·ett visst omra,de av produktionen, dar resultatet ickeblir fardiga, konsumtionsmogna var<Jr utan
nya anlaggningar, oeh just de till vag- och skogsarbeten koncentrerade nuvarande arbetena ·uppfylla i ovanligt ·hog grald detta villkor.
A andra .sidan ar det oforn.ekligt .att en stor mang,d .av »·halen.» i produktionsapparatens sysselsattning darigenom bli ouppfyllda.
Det blir emellerti,d mycket svarare, nRr man soker omsatta Iden
bakomligg:ande verkligheten - att begagna »intermitt,ent fria produktivkrafter» - i den yttre form som heter utbud pa m.arknaiden ·av
skattkamm,arvaxlar, statsobligationer eller sedlar. Varfor overgangen har skall stota pa sa stora hin!der ar langt ifran Bitt att saga;
men re,dan en hastig overblick ar tillracklig att vis,aatt det forhaller
sig sa.
Efter vanliga regler skulle de.n narmaste losningen ligga i ·emission av statsobligationer med lang lo·ptid. Av alIa utvagar ar d"et
emellertid den som i nuvarande lage sannolikt erbju,der Ide storsta
betankligheterna ur konjunktursynpunkt. Redan ,det sen,aste statslan.ets misslyekanide pekar pa de svarigheter som har mota, na.r lanevillkoren ej go·ras bety,dligt tyngre an forut har behovts. S:chematiskt
sett kan olagenheten uttryckas s.a, ,att betalningsmedel tas' i ansprak
fo,r teckning av lanet ·en ganska avsevar;d ti,d inn·an statens utgifter
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for an'd amalet koIilma till stan,d. Detta binder .allmanhetens kopkraft, tommer bankern,as kassor uta.n motsvarande okning i cirkulerande betalningsm.e:del, verkar tryck.an,de pit varup'riserna och
hajer framfar .alit rantefoten for Ianga placeringar. Diet· sistnamnda
a.r liktydigt med att det privata naringslivet far fors.vara:d kapitalanskaffning. Jag tror man kan sagaatt offentliga arbeten, finansierade .P,a ·detta satt, visserligen trots alIt kunna skapa o'kad total sysselsattning, ,om man a1dderar ihop· det privata naringslivets oeh de
nya ,arb·eten·as v·erkan, men att detta vin.nes genom en forsiiYmrad
konjunktur. Utan att pa for.hand vilja avvisa denna losning under
alIa forhallanden, forefaller den mig; dar-for 80m den minst lyckade.
Betydligt storre mojligheter att undga en sa·dan verkan finge man
genom att slappa ut skattkammarvaxlar med olika men alltid relativt kort lo,ptid, vardepap'per som kunde absorberasav bankerna och
av dem uppfattas 80m kassaforstarkning. Forutsattningen for att
d·enna losning icke skulle me1dfora samma verkan 80m den forra yore
att bankern.a ligga inne mled sa stora kassor att d·e icke genom upp-.
kop av skattkammarvaxlar foranleddes till mindre ntlaning an de
darforutan skulle ha verkstal1t. I dett.afall skulle inverkan pit den
langa rantan sannolikt bli liten eller ingen" och i sa fall skulle 108ningen pit en ,avgorande punkt ha stora fOretraden. Att ett osakerhetsmoment kunde komma att skapas, skall visserlige:n ej fornekas,
och aven dettahar en ogynns,am inverkan pa konj:unkturen. Men de
valdig.a belopp .som offentliga skuldforbin'deiser av detta slag utgora
i an,dra lan,der maste saga.s tala for att det icke i den·na finansieringsform ligger nagonting av naturen sk.a;dligt och iiven .att det icke
p.eller ha,r h08 oss bor,de behova verka skram·mande-. Men den fra,g'an
itterstar naturligtvis, om de belopp som kunna uppt:as pit den vagen
ocks'a aro tillrackliga for de stora an!damal det nu galler, o·ch detta
forefaller tyvarr osan.nolikt.
Den tre-dje losningen bestar i en finansiering som, oavsett vilken
yttreform ,den tar, i verkligheten inneb'ar ,att me,dlen komma fran
. riksbanke'n {leh medfora en storre eIIer min'dre okning i ,dess sHdelutgivning. Under andra forhallanden skulle man utan minsta tvekan
ha avvisat en s3,'dan vag, 'darfor att ,den skulle leda ,dire:kt till en val,ds-am plri~ste:gring. For narvarande, Id. v. s. vild of or andraid ltonjunktur, for-efaller mig ,derina v,erkan sa gott som utesluten, fortfaranlde
oavsett om man onskar !den eller icke. Men det ar givet att redan
sjalva emissionen av stora mangder nya betalnings-medel skap.ar ett
orosm1oment, vars slutliga verkningar aro mycket svara .att forutse.
Stanna de nya betalningsmedlen i hanker.nas, .affarsmannens och kapitalisternas kassor, sa kunna de s.attas i gang av mycket tillfalliga
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fo:reteelser; och sarskilt skulle da en borsspekulation plotsligt kunna
flamma upp, utan motsv.arande an1dring i Ide produktiva fo,rhaI1andena inom lan'det och salunida utan ,den inverkan pa sysselsiittnings~raden sorn man narmast asyftar; ett nytt bakslag kunde d:a mycket
Hitt komma .att intrada. Skulle sedlarn·a hastigt stromma tillbaka till
riksbanken, vore olagenhet.en min!dre. I alIa handelser maste det sorjas for att, om ,en finansiering genom riksbank·en kommer till stand,
den icke far ga ut over !det privata naringslivet. Detta kraver hI. a..
tillracklig rorelsefrihet for riksbankens ledning, men n:aturligtvis
oeksa villighet h08 riksbanksledningen att b,egagna denna rorels.efrihat.
Det ar ,salun'da uppenbart att alIa de olika utvagarna erbjutda stora
s'varigheter; och om man sk.all spa blir resultatet antagligen att de
alIa samtidigt maste forsokas. Detta farefaller mig emellertid slaende
visa, hur viktigt det ar att icke storre medel tas i ansprak for de
offentliga arbet-ena an som ar oun,dgangligen no!dvandigt for att sysselsatta folket. Det ar s-annerligen ieke nagon outtomlig gruva av
kopkraft vi ha att ta ,av, hurn narliggande en sad.an slutsats an rna
v·ara. Oeksa fin.ansieringen talar darfor starkt far arbeten som kosta
sa litet som mojligt utover arbetarnas underhiLll.
Mitt foredrag har redan blivit ganska langt, oeh an,da ar det langa
rader av fragor som j,ag ej en·s har berort. Men det har forefallit mig
mest onskvart att fram.stalla en sammanhangande tankegang och
lamna vad som f,aller ut-anfor denna at andra talare. Vi,d hehov far
j.ag kanske tillfalle att ber.ora ocksa nagot av det o:vriga i. diskussionen. Att situationen me'r an vanligt kraver baide eftertanke, lugn och
omsesidig hansyn forefaller mig klart, sasom jag redan inledningsvis
har framhAllit.
Hare-ft.er yttra:de sig:'
Bankdirektor J_ Wallenberg: I Sverige aro enligt Socialstyrelsen f. n.
c:a 190,000 personer arbetslosa, och det ar .darfor naturligt, att arbetslosheten ar vart viktigaste ekonomiska och sociala problem. AlIa aro sann'olikt ense om att vi ej som i forna tider kunna overlata de arbetslosa
at sig sjalva och den privata hjalpverksamheten.
Arbetsloshetspolitikens mal maste emellertid ej endast vara att bereda
de arbetslosa tillfallig existensmojlighet; den mas.te aven laggas sa, att
naringslivet snarast mojligt pa ett ekonomiskt satt kan sysselsatta ett
normalt antal personer, med an·dra ord: arbetsloshetspolitikens konjunkturpaverkan ar ytterst ·betydelsefull. E·n sadan paverkan asyftar ocksa
regeringsforslaget, dels genom att delvis· ersatta nuvarande s·ystem av
understod m·ed nya 8. k. beredskapsarbeten till avtalsenliga loner, och
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dels genom att utgiftern'a harfor finansieras med lanemedel, ehuru endast en ringa del av de foreslagna arbetena forefalla vara av produktiv
art. Den overvagande delen ·darav ar endast en ny form for arbetsloshets·understad. Regeringsforslaget innebar salunda reellt, att en storre
budgetbrist tackes med laneniedel.
Jag viII ej bestrida att under exceptionella farhallanden fog k.an fin-·
nas for en sada-n' finansieringsatgard, ity att naringslivet, som ytte~st
betalar alIa skatter, under andra konjunkturer battre kan vara i stand
att bara en okad skatteborda. Man maste dock ihagkomma, att bardan
ej ar horta g'enom att finansieringen skett med Ian; den finnes alltjamt,.
laper med ranta och skall en gang betalas. Saval normala hutgetprinciper som hansyn till' naringslivet -bo'rde darfor krava, att ·hudgetbristeli
avs-evart minskas g·enom nedbringande av statens samtliga utgifter till
det yttersta. PAtagliga besparingar kunna emellertid endas-t ske genom
sankning av lanenivan (dyrtidstillaggen), sarskilt inom de affarsdri-·
vande verken,' och farbilligande av ·de foreslagna nodhjalpsarbetena..
Xven om harigenom ingen omedelbar skattelattnad kan beredas (endast
minskning av budgetbrist), sa kan dock statens· ansprak pa lanemarknaden avsevart minskas.
.
Emellertid framgar av budgeten och arbetsloshetspropositionen, att
nagon inkomstminsknin'g for statsanstallda eller for understodstagare
eller for i ·det privata affarslivet 'anstallda ej anses ons-kvard av konjunkturpolitiska skal. Man resonerar sannolikt salunda, att minskade loner giver minskad kopkraft och diirige.nom minskad sysselsattn-ing at
industrien med resultat av okad depression och arbetsloshet. Daremot
skapa stora beredskapsarbeten' kopkraft och giva ll·aringslivet en impuls.
till expansion. Genom beredskapsarbetenas igang~sattande, genom ovriga
former av arbetsloshetsunderstod och genom underlatande att nedbringa
statens ovriga utgifter skall en okad efterfragan pa varor uppkomma,.
som medfor prisstegrin·g. Genom attbudgetbristen tackes med upplaning hoppas man i viss utstrackning kunna undvika. att, i samma man
som ny efterfragan skapas, annan efterfragan upphor. Emellertid visar
erfarenheten fran- andra Hinder, att det ej ar givet, att en namnvard
okning av naringslivets sysselsattning eller stegring av priserna. uppnas genom atgarder av detta slag. Harmed ar dock ej sagt, att icke en
prisstegring kan uppnas, om en stor del av statens utgifter for nodhjalpsarbeten eller andra andamal tackes genom sa stor upplaning hos
riksbank~n, att sedelpressarna maste komma i gang. Hotet om en dylik
finansiering skulle sannolikt fororsaka kapitalflykt med resultat a.tt
kanske aven en del av ·det privata naringslivets finansiering rediskonteringsvagen faller pa riksbanken. Den fran andra lander under och efter
kriget valkanda inflationsskruven med atfoljande kapitalforstoring kan
da komma i gang; far att stoppa densamma erfordras synnerligen drastiska atgarder.
AlIa borde vara el1se om att denna vag ej far lbetradas, och darfor aterstar ej annat an att rakna med att stora okningar av statens utgifter
komma att paverka rantan och darigenom medfora ok ad belastning at
naringslivet.
Saval okad sysselsattning som en prisstegring aro ytterst valkomna
far naringslivet och det ar utsikterna hartill, som gora, att manga av
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naringslivets man aro anhanga.re av offentliga arbeten. Men ar det sakert att man ar lika overtygad om nyttan for naringslivet som helhet
betraktat, da man ihagkommer, att dessa fordelar kopts med utgifter p.a
ett eller annat hundratal miljon'er i ar oeh kanske aven' betydande sum'mor under de komman·de aren, som arn definitivt borta, om de nedlagts
improduktivt men som andock maste aterbetalas av narin·gslivets· kommande vinster. Nar den aterbetalnin·gen skall goras, ,kommer man sakert
.att tanka, att det hade va.rit halsosammare oeh billigare att ieke svalja
den patentm·edicin, som bjods under krisen. Endast verkligt produktiva
arbeten forefalla darfor lampa sig som un·derlag for ett konjunkturpolitiskt program, som gor naring.slivet verklig nytta. Jag har redan
'forut .sagt, att endast en ringa del av de foreslagna arbetena 'kunna sa·g'as vara produktiva.
Va-d naringslivet for narvarande 'behover, ar framfor alIt en forbattrad rantabilitet. E·n sadan leder, ehuru langsamt, till moderniseringar,
utvidgningar oeh ny foretagsamhet. Denna kan uppnas endera genom
:att inkomsterna stegras eller genom att utgifterna bringas ned. Vi hava
i det foregaende sett, att, ·ehuru en inkomststegring ar den mest onskvarda vagen, densamma ar osaker. Naringslivets man maste darfor
rakna med den mojligheten, att n'agon omedelbar inkomstforbattring ej
,kommer att intrada, oeh da.rfor vidtaga alIa de atgarder, som kunna
goras for att nedbringa utgiftern'a. Arbetsloshetspolitiken bor darfor laggas sa, at.t den ej motv·erkar dylika besparingsatgarder.
Utgifter, som kunna n,edbringas, aro i stort sett: loner, rantor oeh skatter. Det har i det foregaende sagts, att sankta loner kanske leda till
minskad kopkraft etc. D·etsamma borde naturligtvis i sa .fall aven galla
-for rantor. Men ar det alldeles, sakert, att detta resonemang ar riktigt~
Innebara icke sankta loner oeh iiven sankta rantor e.ndast en overflyttning av inkomsten pa andra hander, som aven aro konsumenter, kans.ke
icke av samma slags varor; kanske delvis av produktionsmedel i stallet
for konsumtionsvaror~ En vag, som leder till en over hela n'aringslivet
fordelad konsumtion'sokning oeh en darmed foljande okad :sysselsattning
inom olika n a.r ingar, torde vara att foredraga framfQr regeringens program, som. i forsta rummet leder till okad sysselsattning inom de hogst
avlonade arhetsgrupperna. En lonesa.nkning vid stabil prisniva leder
Jiven till en prisstegring av ravaror, t. ex. tradvardet pa rot stiger, i den
man lonerna sjunk'a, och 'bondem:a erhalla mer for sina produkter, om
transport- oeh mellanhandsfortjanster nedbringas. Allma.n lonereducering leder namligen sannolikt till sankning av fraktkostnaderna. Land,ets jord- oeh skogs,br'uk, som sarskilt lidit av depressionen, fa salunda
sannolikt sin rantabilitet forbattrad bade genom kostnadsminskning oeh
okning av det pris, som producenten far for sina produkter.
Forutsattiling for minskning av rantekostnaderna finnes i det av depres-Sionen fororsakade pennirrgov,erflodet. Rantans hojd ar av synnerligen stor betydelse, oeh varje arbetsloshetspolitik, 80m leder till okade
rantor eller forhindrar mojligheten till rantenedsattning, .motverkar sitt
andumal. Statens upplaning maste sa fordelas mellan langa oeh korta
Ian oeh sa begrimsas genom utgifternas nedskarande, att naringslivets
intressen ej skadas. Ihagkommas bor, att en rantesan'kning fran 6 till
5 %. betyder, att hela skulden kan betalas med rantebesparingen pa c:a
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35 are Genom det av reg,eringen framlagda p'rogrammet, sam innebar en
hogst betydan'de upplaning, har, ehuru denna upplaning endast i mycket
begransad omfattning verkstallts, rantan' pa statens Ianga Ian stigit och
en diskontosankning jamte sanknin'g av ha,nkrantor fordrojts. Skall saledes staten genom onodiga, improduktiva utgifter anstranga penning··
marknaden~ tillfogas harigerrom naringslivet en dir-ekt skada.
En okad rantahilitet verkar aven vardestegrande. Produktionsapparaten - jord, skog, industri - stiger i yarde, och erfarenheten fran saval
hog- som Iagkonjunktur visar, att vardestegring resp. vardeminsknin:g
hogst avsevart inverkar pa konsumtionen. E.n vardestegring hjalper salunda i hog grad till att oka industrien's sysselsattning och kan genom
ok ad efterfragan p.a, varor 3,·stadkomma nagon prisstegring.
Det forefaller darfor, som om aterstallandet av foretagens rantabilitet
ar ,den enda vag, som kan fora oss ur depressionen', och visar oss icke
erfarenheten fran tidigare kriser, att vagen' till aterhamtning gar via
kostnadsminskning'
Mot detta resonemang invandes, att varje minskning i kostnaderila
endast medfo·r en haremot svarande mins,kning i forsaljningspri'set och
att resultatet av dessa kostnadsminskningar endast bliver en allman prissankning. Inom industrien rader emellertid i stort sett fri prisbildning
pa den fardiga, produ,kten'. Dess- pris influeras icke omedelbarl av produktionskostn'aderna. Paden mest betydande produktionskostn·adell,
namligen arbete, har den fria prisbildningen p,a, grun'd av fackforeningsoch fram!or alIt blockadpolitiken avsevart fordrojts. Vi hava sannolikt icke annu uppnatt den loneniva, sam motsvaras av en fri prisbiIdning. H~r stor lonesankning, som ar behovlig, kan naturIigtvis, icke
beraknas. Det galler har som i alimanhet inom naringslivet, att man
far prova sig fram med .successiva andringar, till dess ett jamviktslage
uppnatts. Ehuru ingenting med sakerhet kan forutsagas, forefaller det
dock sannolikt, att en lonesanknin'g skulle betyda en verklig nettoforbattring for foretagarn·a.
Det forefaller darfor, att varje arbetsloshets- eller budgetpolitik, som
direkt 'eller indirekt motverkar en nedsattning av 'Saval loner som rantor, direkt motverkar naringslivets aterhamtning och darfor riskerar att
~tminston'e forlanga, om icke foroka den radande arbetslosheten. Att
uppna en varaktig forbattring inom naringslivet genom improduktiva
utgifter forefaller vara samma problem som att lyfta sig i haret. Arbetsloshetsun-dersto·d aro en natioitell omkostnad och har med alIa omkostnader det gemensamt, att ju lagre de kunna hallas, desto battre
bliver resuitatet. Daremot ar' det naturligtvi'S onskvart, att under tider
av penningoverflod och arhetsloshet alIa verkligt produktiva utgifter,
saval offentliga som privata med rimlig hansyn till var formaga, underlattas. Ju lagre kapitalrantan staller sig, desto flera foretag bliva produktiva, och Rven ur denna synpunkt ar det av vikt, att kostnaden for
improduktiva utgifter halles ner-e.
I stort sett galler, a.tt man ickemed sakerhet kan 'saga, att den ena
eller den andra atgarden 'kommer att leda till ett· visst resultat. M'an
far darfor med forsiktighet prova sig fram, ty icke blott ett bradstortat
ingripande i felaktig riktning kan fa katastrofala foljder, utan ett i och'
for sig riktigt ingripan'de, som overdrives, kanaven medfora skadlig-a
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verkningar. Troligen leder storsta mojliga frihet
den fria prisbildningen till hasta resultat.

pa

alIa omraden for

Lektor J" E" Bjornsson: Herr ordforande! Jag har ieke for avsikt att pa
nagot satt ge mig in pa hela 'denna stora fraga frAn de allmanna synprinkter, som de bada foregaende talarna i huvudsak ha anlagt. Jag kan
namligen ieke som professor Heekseher se fragan fran de stora nationalekonomiska perspektiven oeh ieke heller :Born bankdirektor Wallenberg fran de hoga finansiella. Jag kan for min' del endast soka stalla
mig i jamnhojd med problemet.
'
Jag tror man kan borja med att konstatera, att det finns tva hjalpformer for d,e arbetslosa, namligen kontantunderstod oeh :beredande av
arbetstillfallen, oeh att det torde vara en mycket enhalligi; erkand mening, att beredande av arbetstillfallen fran IDanga synpunkter ar att
foredraga. I var nuvarande arbetsloshetspolitik ar ocksa' kontantunderstodsverksamheten stalld som ett komplement, som ett nodvandigt ont,
till forsorjnin,gen av de arbetslosa genom beredande av arbete. Om jag
saJ.edes gar ut ifran sasom ett axiom, att m"an bor bereda de arbetslosa
sa manga arbetstillfaJlen som mojligt, skall jag forsoka se problemet
ungefar pa det satt, som jag forestaller mig,' att en' verkstallande direktor for aktiebolaget Sverige s,kulle gora det, fastan jag viII saga, att jag
har mycket litenerfarenhet som bolagsdirektor. Jag gar dB, ut ifran, att
denne har den up'pfattningen, att han skall bereda arbete for den till bolag~t horande personalen~ Jag Himnar fullstan'digt darhan, om ,hans motiv harfor ar medkansla med dem, som eljest tvingas att ga arhetslosa,
eller om det ar fruktan for ogy'nnsamma konsekvenser av olika slag',
rubhningar av bolagets ekonomiska forhallanden pa indirekt vag genom forstoring av maskiner o. d., alltsa ullgefar sadana verkningar, som
en politik efter politiskt 'extrema riktningar at endera hallet skulle
kunna medfora. Han ser emellertid, som sagt, som sin uppgift att ordna
med arbeten. DA finns det inom hans domaner manga olika slag av
arbeten att valja pa, oeh det galler for honom att traffa sitt val. Ran
kan t. ex., for att taga tva ytterlighetsfall, antingen lata bygga ut ett
vattenfall, vilket icke omedelbarl behover goras men som i framtidell
kan bli till nytta, eller han kan, om han 'hara viII folja den synpunkt, som
for professor Heekseher var den viktigaste, narnligen att man bor be..
reda sysselsattning, det rna sedan vara av vilket slag som heIst, lata
de anstallda forsla en hog makadam fran den ena sidan av ett faIt
till den andra oeh sedan tillbaka igen. .Ayen i det senare fallet bli ju
de anstallda helt sysselsatta. Jag forestaller mig emellertid, att denne
verkstallande direktor i alIa fall, om .han har ett arbetsobjekt sadant
som utbyggande av ett vattenfall, vilket i framtiden kan bli till nytta
for hans foretag, foredrager att gora detta framfor ett sadant i oeh
for sig onyttigt arbete, som jag nyss namnde, aven om det ar sa, att
detta utbyggande av ett vattenfall liksom de andra liknande foretag,
som man nu funderar pa, icke for ogonblicket ar privatekonomiskt
r'antabelt. Jag vet for ovrigt ieke, hur man skulle kunn.a folja den
foregaende arade talarens recept att leta upp nagra nu privatekonomiskt rantabla arbetsuppgifter av nagon storre omfattning. Jag tror
salunda, att denne verkstallande direktor utan tvekan skulle valja det
basta- mojliga, vilket fran hans synpunkt ar den vardefullaste oeh nyt-
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tigaste arbetsuppgift, som over huvud taget star att fa. Det yore ju
orimligt, att tanka sig, att vederborande direktor skulle vara sa tokig,
att han skulle ga den rakt motsatta vagen.
Nu ha vi ju trots alIt arbeten i den fria marknaden, som anses privatekonomiskt rantabla, oeh vi ha reservarbetena, vilka uteslutande aro
avsedda att hjalpa de arbetslosa, sadana arbeten alltsa, som drivas av
arbetsloshetskommissionen i egen regie Det ar kanske skal i att i detta
sammanhang erinra darom, att sasom direktiv for var nuvarande arbetsloshetspolitik galler, att arbetsloshetskommissionen skall sorgfalligt
undvika att valja sadana arbetsobjekt, som ha nagot aktuellt nyttighetsvarde, vilket direktiv ju motiverats darmed, att man ieke skall sa
att saga ata undan arbeten. En av grundprineiperna for det framlagda
regeringsforslaget ar nu, att man skall ga den motsatta vagen. Om man
har att valja mellan tio olika arbetsforetag oeh numrerar dem efter
deras samhalleliga yarde fran 1 till 10, sa skall man enligt det framlagda forslaget valja arbetet nr 1 for att sysselsatta de arbetslosa istallet for att, sasom arbetsloshetskommissionen nu bor gora, ploeka ut nr
10, varigenom man hamnar i sadana foretag som t. ex. byggandet av
jarnvagen Jonkoping-Ulrieehamn.
Om jag sedan fortsatter denna verkstallande direktors tankegang sadan jag forestaller mig den, sa kan han, sedan han val beslutat sig for
att bygga ut detta vattenfall, valja olika metoder for arbetets utforande.
'Ti ha har i landet en jatteentreprenor, namligen arbetsloshetskommissionen. Denna kommission ar ieke blott ett eentralt administrativt 'amhetsverk utan oeksA Sveriges storsta entreprenorsforetag. Han kan nu
valja denna jatteentreprenorsfirma eller han kan lata anvanda en av
de andra entrep~enorer, som under vanliga forhAllanden sta tillbuds.
Ar det nu en forstandig bolagsdirektor, bor han givetvis valja det, som
for hans foretag blir det billigaste. Det har i dagarna publieerats resultatet av en undersokning, som pa uppdrag av socialministern har verkstallts av tre tekniei oeh vilka ha utfort jamforande kostnadsundersokningar mellan arbeten, som utforts i arbetsloshetskommissionens regi
och arbeten, som ha utforts av privata entreprenorer eller exempelvis
av vagstyrelser i egen regie Jag valjer i hogen ett av de forsta exemplen, som avser en vagbyggnad i norra Tjusts harad. Det har utforts
av entreprenor efter anbud. Av de inlamnade anbuden slutade det Higsta pa 74,000 kronor oeh det hogsta pa 117,800 kronor, oeh man valde ett
anbud, som giek till 97,000 kronor. Med hjiilp av den expertis, som landets vagingenjorer oeh arbetsloshetskommissionen stallt till forfogande,
ha de tre sakkunniga sedan beraknat vad samma arbete skulle ha kostat i arbetsloshetskommissionens regi oeh darvid kommit till en summa
av.l03,400 kronor. Ifragavarande arbete skulle salunda ha 'blivit 6 % dyrare, om det hade utforts i arbetsloshetskommissionens regi, an det blev
utfort for i fria marknaden. Ett enda exempel sager naturligtvis ingenting, men man har undersokt en. hel del liknande fall, oeh som sammanfattning saga de sakkunniga, som ha delat upp kostnaderna for
arbetsloshetskommissionens arbeten i tva delar, dels den egentliga byggnadskostnaden, dels s. k. soeiala omkostnader, att byggnadskostnaderna
for reservarbetena i allmiinhet ligga nagot hogre an for motsvarande
arbeten utforda genom anlitande av entreprenorer eller i byggherrens
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egen regie AlIa de reservarbeten, som de sakkunniga ha undersokt, beraknas salunda ha kostat i genomsnitt omkring 4,5 % mera an motsvarande kostnader for i annan regi utforda arbeten. Dartill komma
sedan de sociala omkostnaderna, vilka for de undersokta statliga reservarbetena ha hojt kostnaderna med i medeltal ytterligare 17 %.
Arbeten, utforda i arbetsloshetskommissionens egen regi, stalla sig saledes 21,5 %. dyrare an samma arbeten skulle ha kostat, om de hade
utforts under arbetsmarknadens vanliga foriner. Det ar klart, att man
kan anfora en hel del skal, som utgora en forklaring till detta rent
paradoxalt besynnerliga resultat. Det anges exempelvis, att arbetsloshetskommissionen utfort arbeten under vintern o. s. v., men framfor
alIt ar det den sociala omvardnaden om de anstallda, som en enskild
entreprenor icke behover ta med i rakningen, som ha vallat de 17 %
m.erkostnad.
Jag gar salunda ut ifran, att den verkstallande direktoren for aktiebolaget Sverige av hansyn till sitt foretags ekonomi - hur man an
skall gora av med pengar, sa viII man dock ha storsta mojliga valuta
for dem -' valjer den billigaste vagen. Det varsta som ·kan handa blir
ju, att det igangsatta foretaget aldrig kommer att tas i bruk, och diL
ar det naturligtvis fordelaktigt, om det hal' kostat sa litet som mojligt. Inom parentes sagt yore det kanske lyckligast, om man 'slutade
med .Jonkoping-Ulricehamnsjarnvagen, innan man lade spar pa den.
Emellertid bor man val1iven se en liten smula pa valet 'av metod fran
de sysselsattas synpunkt. Det forhaller sig utan tvivel sa, att for en
normal arbetare - for ovrigt for vilken normal manniska som heIst maste det bli fullkomligt odragligt att ga med en skottkarra och transportera en stenhog fran den ena andan av ett faIt till den andra och
tillbaka igen, och detta galler, aven om jag icke tar ett sa extremt
fall. Den som vet, att han sysslar med ett arbete, som kan vantas komrna till nytta, hal' helt sakert mycket storre forutsattningar att kanna
tillfredsstallelse med det arbete~ han utfor, an om han nodgas utfora
ett arbete av' motsatt tYPe
En anledning till·att arbetsloshetskommissionens arbeten aven oavsett
de sociala kostnaderna bli sa dyra ar enligt min mening ocksa, att man
hittat pa en sa konstlad loneformel. Man hal' bestamt, att arbetslonen
skall ligga sa och sa manga procent under den i orten gangse grovarbetarlonen. Denna princip hal' under arbetsloshetskommissionens historia tillampats med storre e1ler mindre hardhet, och jag tror man kan
saga, att arbetsloshetskommissionen hal' under de senare aren alIt mer
och mer i det fallet sokt att andra sig, sa att den bij'rjat arbeta sasom
en vanlig privat entreprenor. I samma man som man hal' gjort detta,
hal' ocksa missnojet med ,kommissionen minskats. Jag tror, att den
forandringen hal' gatt utomordentligt hastigt just under det sista aret.
Enligt den ovannamnda principen har man, om exempelvis den gangse
grovarbetarlonen varit 9 kronor, satt reservarbetslonen till lat oss saga
7 kronor. Hal' grovarbetarlonen varit lagre, hal' skillnaden varit mindre.
En gangse grovarbetarlon av 4 kronor hal' salunda motsvarats av en
reservarbetslon pa nagot sadant som 3 kronor 70 ore, alltsa endast30
ores reduktion. Man hal' ocksa tillatit arbete pa ackord, men ackordsoverskottet skall dA icke fa uppga till mer an 10 it 15 %. Det tillampas
8 -
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kanske med storre eller mindre precision pa olika stallen. Foljden harav
har emellertid blivit, att arbetarna i stort sett fa anvanda en stor del
av sin intelligens for att ransonera sin arbetsskicklighet, sa att de icke
vid en ackordssattning, som de icke pa forhand aro fortrogna med,
uppna en dagsfortjanst som i medeltal icke gar over dessa 3: 70 plus
10 %. Det ar ett satt att skola folk till sa liten arbetsflit som mojligt,
och jag tror, att i manga fall har man ocksa lyckats. Jag deltog i ett
styrelsesammantrade hemma i Boras tillsammans med tva arbetsgivare
for nagon tid sedan, och nar vi voro pa vag fran detta sammantrade
fragade den ene den andre, hur det hangde ihop med de statskommunala
arbetena, vilka arbeten skola avlonas efter nyss angivna principeI'.
»Ja, det ar rent forskrackligt», sade han, »vi ha satt dit den basta
bas vi hade, men han hal' bett att fa sluta, ty det mesta han har att
g'ora ar att dra ut folket ur buskarna, dar de lagt sig att vila, medan
han val' borta.» Jag tror icke, att detta ar nagot, som fran samhiillssynpunkt ar onskvart utan tvartom sa litet onskvart som man over
huvud taget kan tanka sig.
Regeringsforslaget innebar nu, att man istallet skall hetala vanliga
marknadsloner, d. v. s. icke nagra minimitimloner utan marknadsmassiga ackordsloner. Det brukar nu ibland invandas fran anhangarna av
det nuvarande systemet, att arbetsloshetskommissionen ocksa tillater
arbete pa ackord, och att arbetarna darvid kunna komma upp till ganska hoga fortjanster. Ja, det hanger ihop pa foljande satt. Jag tar ett
arbete vid arbetsplats nr 118. Dar var reservarbetslonen faststalld till
3 kronor 95 ore. De arbetare, som hade den lagsta fortjansten, ha kommit upp till en dagsinkomst av 3 kronor 31 ore, medan "de, som hade
den hogsta fortjansten, hade natt upp till 6 kronor 80 ore. Medeltalet
for samtliga lag 11 it 12 % over det faststallda maximum for dagslonen.
Det gar till'pa det sattet, att man plockar ihop otranat folk till ett arbetslag och mera tranat och arbetsdugligt folk till ett annat. De arbetsdugliga kunna dil fa loy att komma upp betydligt over maximum, under
forutsattning att de andra ligga lika myeket under. Vi kunna ju tanka
oss ett arbete utfort av tva arbetslag, i det en"a 10 duktiga arbetare och
i det andra 10 ovana klapare eller av annan anledning olampliga arbetare. 5 kronor skall vara den genomsnittliga dagsfortjansten. Sa lange
de 10 sistnamnda arbetarna ga oeh lata sig sa mycket de kunna oeh
bara fortjana 3 kronor, sa kunna de duktiga arbetarna fortjana 7 kronor,
darfor att medeltalet blir anda 5 kronor. Antag emellertid att man befriar arbetsplatsen fran de 10 samsta arbetarna. Da blir foljden, att
ackordslonen ogonbliekligen maste sattas ned for de 10 basta, ty de fa
da ieke fortjana mera an 5 kronor per dag. Detta ar, forefaller det mig,
en sa utomordentligt konstlad historia, att det ar myeket begripligt, att
det ar agnat att demoralisera arbetarna oeh att hos alIa ambitiosa arbetare skapa ett berattigat missnoje.
"Da man nu viII gora gallande, att tillampande av marknadsloner skulle
verka forhindrande pa en lonesankning, sa ar det klart, att den, 80m
ar skicklig i konsten att formulera felslut, kan bevisa detta. For min
del hal' jag den uppfattningen, att om staten betalar marknadsloner,
sa betyder det faktiskt, sett fran praktisk affarssynpunkt, att staten
staller sig neutral i dragkampen mellan arbetsgivare oeh arbetare. Det
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arbetsomrade, som det hal' kan vara fraga om, ar i alIa fall i forhallande till samtliga arbetsomraden i landet av sa forsvinnande liten relativ betydelse, att det icke kan pa nagot satt bli normerande. Den 10nenedsattning, som professor Heckseher oeh bankdirektor Wallenberg
ansago vara onskvard, tror jag kan om den ar nodvandig genomforas
alldeles oberoende av om man sIal" in pa clet nya systemet eller icke.
Da sager man, att arbetarna ha i alIa fall formanen av social omvardnad fran arbetsloshetskommissionens sida. Ja, det ha de". Det ar
dock icke alltid de uppskatta denna. Som exempel harpa kan jag ju
anfora, att fran borjan anordnade arbetsloshetskommissionen marketenteri vid storre arbetsplatser for att sorja for mathallningen. Det blev
ett fruktanvart missnoje. Den ene ville icke ha artsoppa, den andra
tyckte ieke om vitt brod, den tredje ieke om svart o. s. v. Kommissionen
beslot da att lata bli att halla mat, utan Hit arbetarna 'reda sig sjalva
pa samma satt som andra anlaggningsarbetare fa gora. De, som sutto hal"
i Stockholm, voro mycket radda for att systemet skulle spricka, men
det blev icke aIls fallet, utan istallet upphorde alIt missnoje. Det visade sig alltsa hal" som pa andra omraden, att i den man' arbetsloshetskommissionen anpassade sig efter den fria arbetsmarknadens forhallanden, blev missnojet mindre. Det ar i sin man ett sannolikhetsbevis
for att man icke behover vara radd att taga ytterligare ett steg eller
flera steg i denna riktning.
For narvarande ar det ju sa, att arbetsloshetskommissionen har for
arbetarna varit det, som man ar minst nojd med i hela Sverige, under
det att man a andra sidan pa borgerligt hall betraktat arbetsloshetskommissionen som sin politiska ogonsten. Jag viII frAn borjan saga, att
jag har ieke minsta anledning klandra de personer, som blivit satta
att realisera de direktiv, som arbetsloshetskommissionen hal" fatt. Det
ar min overtygelse, att de ha sokt gora sitt basta. Jag tror, att man dock
kan saga, att man pa omse sidor hal" gjort sig skyldig till betydande
overdrifter. Den onde ar ieke sa ond anda, som sjalv man tror nar kvalen sla o. s. v. Det racker emellertid att se pa saken fran rent ekonomiska synpunkter. En jatteentreprenor so.m arbetsloshetskommissionen
kan icke med fordel ataga sig vilka smaarbeten som heIst. Om man
exempelvis behover fa en elektrisk kontakt lagad, sa vander man sig
ieke till den storsta firman inom den elektriska anlaggningsbranschen,
som da skulle tvingas satta igang lagerforvaltning oeh bokhalleri oeh
skieka med en forman, utan man gar till forste baste hantverkare och
bel" honom klara av saken. Hela den tunga apparat, som foljer med
eentralisationen, ar efter min uppfattning en av de vasentliga orsakerna
till att arbetsloshetskommissionssystemet i varje fall som regel hal" lyekats sa daligt.
Professor Heckseher talade om att regeringen hade gatt ifran beredskapssakkunnigas forslag, vilket val syftade pa att dessa hade foreslagit, att det skulle vara arbetsformedlingen, som skulle hanvisa arbetare till arbetena. Jag viII da saga, att regeringen liksom forut beredskapssakkunniga ha gatt ut ifran, att arbetsloshet ar i oeh for sig
ett ont, som oberoende av den arbetsloses ekononliska tillgangar fullt
kan jamforas med sviilt. En liingre tids arbetsloshet innebar en psy~
kisk pafrestning, sasom val" oeh en kan intyga, som i sin bekantskaps-
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krets hal' nagon arbetslos. Det behover icke nodvandigt vara 'bara inom industriarbetarnas led, dar arbetsloshet kan driva folk till fortvivIan. Beredskapssakkunniga ha gatt ut fran den uppfattningen, att nar
man skall hanvisa folk till ett beredskapsarbete, skall grunden for behovsprovningen i huvudsak vara langden av foregaende arbetsloshet,
oeh det tror jag ar en sak, som man maste principiellt halla pal I praktiken ar det emellertid ieke mojligt att tillampa detta utan vidare,
darfor att man aldrig kan astadkomma sa manga arbetstillfallen som
behovas. Det maste darfor ,alltid bli en sekundiir provning av behovet
fran andra synpunkter, med hansyn till familjeforhallanden o. dyl.
Sa lange man emellertid bara haIler sig till att rent byrakratiskt faststalla hur lang tid arbetslosheten har varat oeh att det ar oforvallad
arbetsloshet, larer det icke vara omojligt for arhetsfoTmedlingsanstalterna att skota saken. Det ar forst nar man borjar ransonera pa grund
av bristande tillgang pa arbetstillfallen, som det ar nodvandigt att satta
in et~ ransoneringsorgan, arbetsloshetskommitten.
Harmed tror jag att jag har belyst de vasentliga punkterna i regeringsforslaget sadana de te sig fran socialpolitiska synpunkter. Jag
viII sammanfatta dem pa det sattet, att man skall valja de fran samhallelig synpunkt nyttigaste arbetena och man skall lata utf"ora dem
till marknadsloner och i sa stor utstrackning som mojligt i marknadsmassig regie Jag tycker for min del, och det tror jag att jag kommer
att tycka, aven om beslutet i riksdagen blir ett annat, att det ar fornuftiga grunder i jamforelse med de grunder, som for narvarande
tillampas.
Sedan kunde det naturligtvis vara anledning att se pa detta forslags
verkningar ur konjunktursynpunkt O. s. V. Det skall jag emellertid icke
gora, darfor att jag icke ar kapabel dartill. Jag skall endast tillata
mig att i all anspraksloshet gora ett par erinringar mot professor
Heckscher. Han byggde i vasentlig grad sin argumentering pa utvecklingen under och efter den sista krisen, alltsa under aren 1922-1924.
J"ag maste dock erinra om att forhallandena ·da voro helt andra an nUl
Vi hade da en prisniva, som var 2,5 it 3 ganger sa hog som forkrigsnivan. Vi visste, att vi skulle fa ned den. Professor Heckscher val'
sjalv medlem av en kommitte, tull- och traktatkommitten, som da formulerade ett program i avseende a prisnivan, som gick ut pa som
ett provisorium, att man framfor alIt skulle akta sig for att fa nagon
ytterligare prisstegring. Hade man en gang fatt ned priserna, skulle
man forsoka halla dem nere och om mojligt forsoka sanka dem ytterligare. Detta program omsattes i praktisk handelspolitik enligt ett
forslag av bevillningsutskottet, som var fortnulerat ungefar - ordalagen kommer jag icke nn ihag - pa sa satt, att man skulle, da det
gallde handelspolitiska atgarder, underlata att vidtaga nagra atgarder, som kunde vara agnade att hoja prisnivan.. Detta program kom
att mer eller mindre medvetet bli normerande for den statliga verksamheten pa detta omrade. Det val' kort oeh gott ett deflationsprogram. Det penningpolitiska program, som vi nu forsoka efterleva, Ibeslots av riksdagen forr.a aret. Det ar, som jag horde det karakteriseras
av en aldre politiker, manga slag hit oeh dit i sieksaek, men det sager i alIa fall, att man skall forsoka fora en sadan penningpolitik,
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att den svenska kronans kopkraft bibehalles. Man skall ieke hindra en
mattlig' prisstegring upp till 1930-1931 ars niva, men man skall med
alIa till buds staende medel soka hindra ett prisfall. Det ar ju ieke
nagot inflationsprogram men annu mindre ett deflationsprogram. Statsmakterna faststallde alltsa forra gangen ett klart deflationsprogram
pa grund av de omstandigbeter, som dft radde, men ha nu intagit en
standpunkt, som val narmast skulle kunna karakteriseras med talesattet
»vanta oeb se». Jag tyeker for min del, att det deflationsprogram, som
de bilda foregaende talarna in amplissima gjort sig till talesman for,
gar icke riktigt bra ihop med riksdagens direktiv.
For ovrigt delar jag professor Hecksehers uppfattning, att det oar
ratt svart att fA i gang en prisstegring for narvarande. En av" de fa
utvagar, jag kan tanka mig, ar just att stalla till med stora offentliga
arbeten. Anser man en prisstegring onskvard, tror jag ratt myeket
offentliga arbeten aro ett av de fa satten att fa pengar i eirkulation.
For att belysa den konjunkturstimulerande verkan av ofIentliga arbeten skall jag be att fa anfora bara en liten episode Jag borde en person, som inom parentes sagt ville visa, att en omlaggning av var
arbetsloshetspolitik efter regeringens program skulle kunna locka arbetare ifran andra yrken, fran lantbruket o. s. v. till de offentliga arbetena, ~ala om att en fiskare, som han kande, under vintrarna brukat
knapa med att laga nat oeh batgrejor och sadant men att han for
nagot ar sedan lyckats komma in vid ett vagarbete, visserligen ieke
ett reservarbete utan ett vanligt vagarbete, oeb dar hade fortjanat
600 it 700 kronor under vintern, sa att han, nar han kom hem, kunde
kopa sig en bat, vilket han annars icke skulle ha kunnat gora. Han
upptradde salunda direkt som entreprenor till arbetsloshetens motverkande. For att bygg"a denna bitt bebovdes det brader oeh spik o. s. v.,
vilket i sin tur gay sysselsattning at andra. Man invander kanske, att
han kopte sannolikt en bat, som var upplagd. Det ar mojligt, men da
toms ju lagret av upplagda batar oeh det blir plats for en ny bat.
Lagren maste ju tommas, innan man kan tanka pa en verklig konjunkturforbattring.
Till slut viII jag med ett par ord berora den allvarligaste invandningen av professor Heckscher. Han ansag, att regeringens program
var en Dobelnsmedicin, som efter hans mening knappast hjalpte for
stunden men sakert stjalpte oss i framtiden. Med regeringens program skulle det droja langre, ansag han, innan vi kommo upp pa konjunkturvitgen. Jag vagar ieke bestrida, att om man realiserar regeringsforslaget, det ar mojligt, att aterhamtningen icke kommer att ga sa
snabbt, som den i annat fall skulle kunna gora, men jag viII fraga:
Om man befinner sig i botten av en kris, som pressar hela vitrt folk
alldeles oerhort, ar det da skal att tanka pa, hur det skall se ut den
dag, da vi anda veta, att vi skola ha det battre~ Jag tyeker for min
del, att man far ta den risken med pit kopet, att nar man far det bra,
kan det kanske bli nagot" mindre bra an det annars skulle ha blivit.
Huvudsaken ar val anda, att 'vi kunna hjiilpa oss nagorlunda dragligt
fram genom nuvarande svarigheter. Jag tror, att man gor klokt uti
att ieke alIt for mycket lata hindra sig i sin verksamhet av fruktan
for en anda mycket oviss framtid utan att istallet. i nagon man Himna
omsorgen at morgondagen.
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Genom de fIesta nationalekonomiska resoilemang gar det efter min
uppfattning alltid underforstatt en tankegang, som har sin motsvarighet pa naturvetenskapernas omrade' i de lagar, som sag'a, att mangden av materia ar oforanderlig, mangden av energi ar oforanderlig,
.vi kunna ieke skapa energi o. s. v. Nagon slags omskrivning av dessa
lagar pa det ekonomiska omradet innebar, att mangden av nyttigheter
ar konstant. Jag horde en rattsfilosof, som jag alltid med myeket stort
intresse brukar hora pa, utveekla detta pa foljande satt: Da staten
behover pengar, maste den yanda sig till samhallets inkomster, vilka
aro lika med summan av samhallsmedlemmarnas inkomster. Staten kan
ieke fa mer an samhallsmedlemmarna ha, oeh de kunna ieke astadko~ma mer an ett visst begransat kvantum.
Till attborja. med ar det dock sa, att vad en individ kan astadkomma ar en utomordentligt variabel storhet beroende pa det fysiska
oeh psykiska tillstandet for ogonblieket. En lopare ar i mer eller mindre
god form vid olika tillfallen. Vad samhallsmedlemmarna tillsammans
kunna astadkomma kan ibland bli lika med noll. Man kan jamfora
de olika samhiillsmedlemmarnas formaga att astadkomma nyttigheter
med krafter. Om alIa dessa krafter aro riktade at alIa olika hall, blir
resultatet lika med noll. Om daremot alIa dessa krafter riktas at
samma hall, blir resultatet lika med summan av alIa krafterna. MelIan detta noll oeh denna oerhort stora summa av vad vi gemensamt
kunna astadkomma, nar vi under god lednin'g dra lasset pa samma
gang, tror jag, att man kan astadkomma oerhort myeket mera an man
i ett pessimistiskt ogonbliek tror. Jag skulle darfor for min del tro,
att hurudant resultatet blir av den arbetsloshetspolitik, som kommer
att beslutas vid arets riksdag, sa komma foljderna for vart lands ekonomi i vasentlig grad att bero pa hur denna politik kommer att uppbaras av den svenska allmanheten.
Jag viII till slut pa en punkt gora den erinran, att yare sig man
fortsatter den politik, som man hittills foljt, eller viII ta regeringens
forslag, sa blir det fran statsfinansiell oeh allman monetar synpunkt
myeket liten skillnad. Behova vi lana upp, jag viII ieke saga hur mycket
det blir, men tag t. ex. 150 miljoner med reg"eringens program, sa kan
man kanske komma till 120 miljoner med ett konkurrerande forslag.
Skillnaden blir alltsa 30 miljoner. Nar man skall jamfora de bada forslagen, skall man ta det som ett differensresonemang oeh fraga sig,
hur mycket 150 miljoner ar besvarligare an 120 miljoner. Skillnaden
blir da kanske icke sa stor ens fran de synpunkter, som av de foregaende talarna ha bragts sa langt i forgrunden.
Fil. dr. H.. Nordenson: Herr ordforande! Det starkaste intryck jag
fatt vid lasningen av regeringspropositionen, hal" varit,' att regeringen
tagit pa arbetslosheten sasom ett relativt kortsiktigt problem. Man
har tydligen menat, att man genom ett kraftigt ingrepp skulle kunna
hastigt hjalpa naringslivet oeh bryta lagkonjunkturen. Att sa ar fallet framgar ju av den nationalekonomiska motivering, som har givits
for programmet. Det synes mig aven framga av det oforskrackta satt,
varpa man ansett sig kunna anlita lanevagen. Aven den siste arade
talaren kom ju ocksa till, att vi finge ta forhallandena litet som de kom-
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rna och Himna morgondagen at sina bekymmer. For min del tror jag,
ntt detta just ar det farligaste man kan gora. Problemet sammanhanger
naturligtvis med hur man ser pa krisen och hur pass langvarig eller
kortvarig man tror den skall blL Jag tror, att man fran borjan bor
inratta sig for en relativt langvarig period av arbetsloshet i vart land.
Vi ha sett, huru de stora landerna, som haft att kampa med verkningarna fran varldskriget, haft en enorm arbetsloshet i over tio aI", vilken
arbetsloshet icke visat nagon storre tendens att ga tillbaka utan snarare standigt tilltagit. For Val" del ha vi visserligen icke nagot varldskrig bakom oss, men fraga ar val, om icke det handelskrig, som for
llarvarande pagar, kommer att i alldeles eminent grad aterverka pa
vitrt land under kommande are Vi maste betanka, att alIa. handelsrestriktioner maste i framsta rummet drabba exportHinder, och Sverige
hoI" som bekant till de lander, som ha den storsta exportsiffran i yarde
per capita. Det ar darfor tyvarr grundad anledning formoda, att den
arbetsloshet, som vi kampa med, k~n komma att vara Hingre hos oss
an i manga andra lander, nar den konjunkturforbattring, som vi alIa
hoppas pa, en gang intradel". Jag tror, att man maste rakna med att
vi ha manga ar framfor oss, kanske fern eller tio ar, med vasentlig
arbetsloshet, innan vi komma over svarigheterna.
Det ar mot bakgrunden av detta som det program, som regeringen
hal" lagt upp i arbetsloshetspolitiken, synes sa skrammande. Det hal"
redan framhallits, vilka oerhort hoga belopp vi maste lana upp. Om
de, som kommit med detta forslag, tankt sig, att det skulle vara en
tamligen temPOral" sak, da later det sig kanske gora att lana upp dylika
summor, men hur staller det sig, om krisen fortsatter ar efter ar och
om vi aven i fortsattningen maste upplana nya belopp av ungefar
samma storleksordning for att fullfolja arbetena~ Vi sta hal" infor ett
mycket allvarligt ekonomiskt problem. Man kan icke varja sig for det
intrycket, att vi mycket snabbt kunna uttomma vara lanemojligheter,
och sedan star ingenting annat till forfogande an sedelpressen, och det
kan i sa fall handa, att vi fa en inflation av sadana matt, att vi absolut
icke kunna beharska den. Det maste under sadana forhallanden bli en
uppgift av forsta ordningen att se till att den upplaning, som vi maste
verkstalla, begransas i gorligaste man. De arbetslosa maste visserligen
under alIa omstandigheter understodjas, men de arbeten, varmed vi
vilja hava konsekvenserna av denna arbetsloshet, bora goras sa billiga
som mojligt.
Den foregaende arade talaren hal" nu papekat, att i vissa fall har
det visat sig, att de arbeten, som utforts av arbetsloshetskommissionen,
rent av skulle stalla sig dyrare an arbeten i den 'oppna marknaden. Jag hal"
ieke tillfalle att ga in pa detta, eftersom jag icke hal" materialet framfor mig, men jag skulle dock vilja framhalla en annan synpunkt, som
synes mig vara minst lika viktig, och det ar den betydelse, som de
lagre lonerna ha for att astadkomma en likvidering av 'arbetslosheten.
De loner, som foreslas for beredskapsarbetena, aro de, som galla pa
arbetsmarknaden, d. v. s. de hogsta arbetslonerna. Detar klart, att detta
maste utova en viss dragningskraft pa arbetarna pa andra omraden.
Om ett foretag arbetar med inskrankt drift, sa att arbetarna kanske
bara ha halv arbetstid, blir det en viss lockelse for arbetsgivaren att
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behiilla endast halva arbetsstyrkan oeh ge' densamma full arhetstid,
under det att de andra arbetarna fa ga over till beredskapsarbeten, dar de
ju skulle fa relativt god betalning. De hoga 10nerna i beredskapsarbetena komma att verka sugande pa arbetskraften fran de ordinarie arbetena. Annu viktigare ar kanske svarigheten att en gang i framtiden
kunna avveekla dessa beredskapsarbeten. Vi kunna ju tanka oss det
fallet, att i narheten av ett beredskapsarbete finns en exportindustri,
inom vilken lonerna aro lagre an vid beredskapsarbetet. Om konjunkturen svanger oeh denna exportindustri behover mera arbetskraft, ar
den lon, som man dar kan erbjuda arbetarna lagre an vid beredskapsarbetet, oeh det ar under sadana forhallanden myeket svart att forsta,
hur man over huvud taget skall kunna fa arbetskraften over fran beredskapsarbetet till den ordinarie produktionen. De hoga lonerna vid
beredskapsarbetena komma darfor, savitt jag kan forsta, att kraftigt
bidraga till att gora beredskapsarbetena permanenta, varmed ju skulle
skapas en verklig kraftskada for ,:ar ekonomi.
Den foregaende talaren papekade, att det satt, varpa reservarbetena
ledas, skapat missnoje. Det ar givet, att det ligger nagot uti vad han
sade om det skadliga med detta missnoje, men jag 'skulle sasom en
paradox vilja framhalla, att det bor Tada ett visst missnoje hos dem,
som aro sysselsatta vid dessa nodhjalpsarbeten, for att de skola 'strava
efter att komma over i den ordinarie produktionen.·
Det fore faller mig oeksa, som om man, nar man raknat med de belopp, som vi behova lana upp, tankt bra litet pa vad de komma att
betyda i framtiden for vart lands ekonomi. Bankdirektor Wallenberg
understrok ju myeket riktigt, att dessa Ian skola dock forrantas oeh
aterbetalas en gang i tiden. Ett av de storsta felen med hela var arbetsloshetspolitik synes mig just vara, att vi sa litet tanka pa vad som
maste ske i framtiden oeh vilka bordor vi lagga pa kommande generationer. Harmed ar jag framme vid en annan synpunkt, so~ jag viII
sarskilt understryka, namligen hur litet man vid denna fragas behandling behjartat ungdomsarbetsiosheten. Vi sta har infor vart utan all
gensagelse storsta soeiala problem. Var oeh en, som narmare studerat
denna sak, kan ju vittna om vilket hemskt intryek det gor att se, hur
stora delar av den uppvaxande ungdomen nu ga fullstandigt sysslolosa.
Man forstar ju, vilken oerhord fara detta ar ieke bara for dem sjalva
utan aven for hela vart samhalle. Just med tanke pa att arbetslosheten
i vart land kanske kommer att vara ganska lange synes det mig ytterHgt angelaget, att vi pa allvar ta upp fragan om vad som over huvud
taget kan goras for att latta ungdomsarbetslosheten. En vag, som synes mig vara myeket viktig ar att forsoka pensionera undan de aldre
generationerna av arbetare for att darmed skaffa de yngre tillgang till
arbete. Harfor lagger var nuvarande pensionslagstiftning stora hinder
i vagen. Den berovar de personer, som ·fa pension fran sin arbetsgivare,
det bidrag, som staten eljest skulle ge dem, oeh det kan ju ieke vara
sarskilt uppmuntrande for en arbetsgivare att betala ut pengar, som
icke forbattra hans gamla arbetares stal1ning utan endast medfora en
besparing for staten. Det ar med gladje man konstaterar att denna
synpunkt blivit behjartad i tva motioner vid arets riksdag-, av professor Bagge oeh landshovding Linner, vilka motionerat om att sarskilt
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anslag skall avsattas for att mojliggora en snabbare oeh battre pensionering av de aldre argangarna till forman for de yngre.
. Det finns manga andra problem, som sammanhanga med detta oeh
som jag tror det ar angelaget, att man tar upp pa allvar. Hela den
lonesattning, som genomforts for industriarbetarna, ar darvid ytterst
betanklig. Jag tanker pa det forhallandet, att de yngre arbetarna redan
fran borjan erhalla loner, som for dem ofta nog bli topploner. Man fo1"star ju latt vad det betyder, om en manniska redan vid 18 ars alder far
full Ion oeh sedan ieke hal" nagra storre utsikter att kunna hoja den.
Det maste skapa missnoje, oeh jag tror det ar en verkligt angelagen
fraga, att man forsoker fa en revision pa den punkten.
For havande av arbetslosheten har ju aven framkommit forslag om
att man skulle inskranka a1"betstiden, forslagsvis till 40 timmar per
veeka. Detta forslag hal" emellertid kombinerats med tanken, att lonerna
samtidigt skulle viisentligt stegras, vilket i praktiken betyder, att full
kompensation skulle lamnas for den kortare arbetstiden, oeh arbetskostnaden salunda okas med 20 %. Detta forslag synes mig avsloja en
fullkomlig avgrund av ekonomiskt oforstand, oeh detta satt att bota
arbetslosheten verkar pa mig som att forsoka sHieka en eldsvada med
fotogen, nar man ieke hal" tillgang pa vatten. Den omstandigheten, att
fragan forts fram pa det sattet, anser jag dock ieke far hindra oss ifran
att taga under allvarligt overvagande, huruvida man ieke genom en
inskrankning av arbetstiden utan motsvarande hojning av lonen skulle
kunna bereda nagon storre del av de arbetslosa, framst de yngre, tillfalle till arbete. Jag undrar, om man i langden kan avvisa den tanken.
Hela den politik man nu for synes mig vara en politik for stunden,
.varigenom den nuvarande generationen viII komma ifran verkningarna
av den ekonomiska krisen sa lindrigt som mojligt oeh kasta over foljderna pa den kommande generationen. Jag tror, att om vi ieke se upp
med den sidan av saken, kunna verkningarna bli myeket odesdigra.
Vi ha ju sett, hurusom ungdomen i ett av de stora europeiska landerna,
da den tagit makten, gjort sig urarva ieke blott till ekonomiska bordor
utan aven till en myeket stor del av de kulturvarden, som vi anse omistliga. Vi tyeka kanske, att det ar hemskt, men om detsamma skulle komma
att overga oss, sa tror jag, att ansvaret aven drabbar oss. De harda
domar, som i framtiden sakerligen komma att fallas over vart satt
att handha dessa fragor, komma nog att vara ganska rattvisa.
Det finns ett ord, som anvandes myeket i politiken oeh som i allmanhet utloser myeken affekt. Det ar ordet reaktion. Man inlagger ofta
myeket olika saker i detta ord. Man kan med reaktion beteekna det
motstand, som reses mot nya forslag, mot andringar. Den formen av
reaktion staller jag mig ieke alldeles frammande till. Det finns en annan form av reaktion, da man viII Aterstalla sAdana varden oeh forhAIlanden, som man anser utan skal vara raserade. Det ar ieke heller nagot,
som jag kanner mig skramd utav. Det finns emellertid oeksa en form
av reaktion, som gar ut pa att - stundom med ganska hansynslosa
medel - havda de formaner, som man kunnat skaffa sig pa andras
bekostnad, oeh att vaJtra over de bordor man ratteligen sjalv borde
bara - Atminstone delvis - pa andras axlar, det rna vara pa andra
samhallsgrupper elle1" kommande generationer. Den formen synes mig
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verkligt osympatisk. Jag hal" ett starkt intryck av att den arbetsloshetspolitik, som for narvarande bedrives i manga lander och som i
alldeles sarskilt hog grad karakteriserar det foreliggande regeringsforslaget, ar reaktionar i detta ords samsta bemarkelse.
Bankdirektor G.. Lagercrantz: De synpunkter, jag onskar framhalla,
nodvandiggora ett par exkursioner till amnets ytterkanter, om jag sa
far saga. Det torde forlatas mig, att sa sker med hansyn till arbetsloshetsfragans intima sammanhang med hela det komplex av sporsmal,
som den foreliggande krisen utgor. Den skiljer sig i ett avseende, sasom
inledaren framhallit, pa ett pafallande satt fran 1921-1922 aI'S deflationskris, namligen dari, att anpassningen genom loneminskningar denna'
gang hal' i landet tills dato spelat en sa ojamforligt myck~t mindre roll
an da. Under den forra krisen forekommo inom naringslivet lonenedsattningar pa anda till 30 it 40 %, ja, i vissa fall mera. Enligt vad som
vitsordats i arbetsloshetsutredningens betankande, mojliggjordes just harigenom en betydande nedgang i arbetslosheten. Fran och med maj
manad 1922 visade varje manad en lagre arbetsloshetssiffra an motsvarande manad foregaende are Kommissionen papekar, att de omfattande
och snabba reduktionerna i penninglonerna gynnsamt paverkade foretagarnas uppfattning om den ekonomiska situationens mojligheter. Pa
ledande arbetarhall stallde man sig da ocksa ganska forstaende till
denna utveckling. Den politik, som fran arbetarhall fordes, gick ut pa
att i gorligaste man soka halla reallonerna uppe och satta sig till motstand forst, da lonereduceringskraven icke stodo i rimlig proportion till
levnadskostnadernas sankning.
De lonenedsattningar som nu ernatts, aro hittills mycket obetydliga'
och ha ingalunda skett over hela linjen. Dock galler otvivelaktigt nu
liksom vid den forra krisen, att en minskning av produktionskostnaderna skulle vara en av de avgorande faktorerna for produktionens
stimulerande och darigenom av storsta betydelse for arbetsloshetens
bekampande. Gor jag pa ett omrade, som ligger mig sa1'skilt nara,
namligen bostadsproduktionens, en jamforelse betraffande p1'oduktionskostnadernas nedgang i England och hal" under femarsperioden 19271932, a1' det av intresse att konstatera, att, medan materialkostnaderna
under perioden starkt fallit, i bade England och Sverige mellan 10 och 40
% for olika material, sa hal' utvecklingen vartt helt annorlunda betraffande byggnadsarbetarnas loner. Medan dessa i England fallit omkring
10 %, sa hava de pa detta omrade mycket betydelsefulla ackordslonerna
for Stockholms del tvartom stigit med ett procenttal, som for olika yrkesgrupper varierar mellan 2,9 och 15,1 %, om an pa allra senaste tiden
nagon tendens nedat kunnat skonjas. Det nastan fullstandiga avstannande av byggnadsverksamheten, som, narmast orsakat av hyresfallet,
kommit till stand redan fore den nu pagaende konfliktens utbrott, kan
forvisso icke pa ett verksammare satt havas an genom en reduktion av
produktionskostnaderna i denna genom sitt inflytande pa arbetsmarknaden i ovrigt sa betydelsefulla nyckelindustri. En sadan reduktion ar
en oundganglig forutsattning for att vid ett reducerat hyreslage gora
foretagsamheten pa detta omrade rantabel. Intet medel yore mera agnat att forkorta den radande stagnationen. Intet medel yore heller verk-
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sammare for att vid bostadsproduktionens aterupptagande ge densamrna den betydande omfattning, som ur manga synpunkter ar onskvard;
ty det ar av vikt att halla i minnet, att endast i man av en kraftig
kostnadsreduktion mojlighet beredes de breda lagren att tillgodose sitt
latenta behov av rymligare bostader, en utveckling, som ur social synpun~t mahanda ar den mest trangande och den mest onskvarda av alIa.
Om nu forhoppningar mahanda icke utan fog kunna hysas om att
den pagaende byggnadskonfliktens losning skall skapa forutsattningar
for en fornyad och livaktig bostadsproduktion, sa synes det daremot pit
de fIesta andra produktionsomraden fortfarande tillsvidare i hog grad
ovisst, i vad man lonesankningar skola vara mojliga att genomfora.
Forklaringen till denna olikhet i laget nu och under den forra krisen
ar naturligtvis till ej ringa del att soka i den omstandigheten, att prisfallet 1921-1922 var sa utomordentligt starkt och pa samma gang avspelades sa hastigt, att verkningarna omedelbart voro for alIa uppenbara, medan under senare ar endast en langsamt glidande prissankning agt
"rum, vilken gatt mera omarkligt och darfor kunnat successivt inkasseras
av arbetarna i form av hojda realloner. En annan forandring, som i
viss man ar agnad att konservera arbetslosheten, ar den sedan foregaende kris vasentligt utvecklade sociala hjalpverksamheten. Det torde
vara otvivelaktigt, att, sasom aven av arbetsloshetsutredningen framhAllits, forandringar smaningom intratt i den allmanna installningen
till mottagandet av offentliga understod. De hoga siffrorna for arbetsloshetens omfattning i Sverige torde till ej alldeles ringa del finna
sin forklaring hari. Men vidare ar den valutapolitiska installningen
vasentligen forandrad fran den forra krisen. Efter det vi hosten 1931
liimnade guldet, har den uppfattningen pa manga haIl vunnit spridning, att vi ej i ringa grad skulle kunna undga lonereduktionernas
obehag genom sankning av var valutas yarde. Att denna uppfattning
vunnit burskap inom arbetarekretsar ar ju helt naturligt, men det
ligger aven i sakens natur, att det for arbetsgivarna vid exportindustrierna liksom for lantbrukarna maste vara mycket frestande, om pa
valutamanipulationernas vag de kunde erna hogre pris pa sina produkter och darmed undga de alltid besvarliga och dyrbara lonekonflikterna.
Men valutamanipulationer aro farligt tveeggade atgarder. En planmassig sankning i en valutas internationella yarde leder namligen otvivelaktigt till kapitalflykt oeh darmed till ett storande av lugnet och
fortroendet pa kapitalmarknaden. Bibehallandet av en utav fortroende
karakteriserad inhemsk kapitalmarknad ar ett yarde av utomordentlig
betydelse. Vad sam for vissa naringsgrenar" skulle kunna vinnas genom minskning ivaI' valutas internationella pris, skulle Hitt manga
ganger om forloras for hela landet genom kapitalmarknadens desorga-'
niserande eller storande. Vi maste komma ihag vad en stegring av
obligationslanerantan kan komma att kosta det allmanna liksom de
enskilda foretagarna. En storning av kapitalmarknaden ieke endast
fordyrar upplaningen, den kan, om den gar over en viss grans, i hog
grad forsvara eller rent av omojliggora placerandet av nya obligationsIan. Vad en riklig kapitaltillgang oeh en psykologiskt gynnsam stamning hos kapitalplacerarna kan betyda framgar bast darav, att enligt
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det i dag anHinda numl"et av »Times» den nuval"ande engelska regeringen endast genom rantesankningar pa statslanen lyekats erna en besparing pa 52 miljoner pund arligen.
Internationellt skadas aven ett lands anseende genom en medvetet
foretagen valutasankning. Jag erinrar i detta sammanhang endast om
de reflexioner, 80m pa olika hall i varlden· atfoljde det danska valutaexperimentets genomforande.
Enligt min bestamda overtygelse bor man alltsa noga akta sig for att
soka erna en mildring av krisen oeh darmed aven av arbetslosheten pa
den isolerade valutadepreeieringens vag.
Hur bora vi da nu forhalla oss infor den depression, som vilar sa.
tungt over oss~ Vi bora enligt min mening ej glomma, att vi jamforelsevis sent kommo in i krisen. Forst mot slutet av 1931, tva ar efter
dess utbrott, fingo vi pa allvar kanna dess verkningar. Sverige ar
sakert for narvarande ett av de minst ilIa medfarna landerna i varlden,.
kanske rent av det som star sig allra bast. Val" al"betsloshet ar visserligen myeket betydande, men vida lindrigare an manga; andra landers;
jag namner i detta sammanhang ater vart grannland Danmark. Detta
vart lage, den OInstandigheten att vara krafter pa intet satt kunna.
sagas narma sig slutet, synes bora foranleda oss att med avseende a
krisbekampande atgarder icke storma fram i teten bland landerna utan
i vara atgarder iakttaga en viss klok betanksamhet. Sarskilt aceentuerat synes kravet pa en sadan hallning nu bliva pa grund av foljande omstandigheter. Krisen hal", sasom namnts, i de ledande Hinderna i varlden i allmanhet verkat mycket Hingre oeh haft vida mer
forodande verkningar an hos oss. Dess tryek ar darfor i dessa lander
myeket starkare kannbart oeh nodvandigheten att utan ytterligare
drojsmal erna lindring gor sig alltmer gallande. Tillgripandet av radikala krisbekampande atgarder ar i ett land som t. ex. Amerika uppenbarligen ofantligt myeket mera trangande an hal". Som bekant paga
ocksa for narvarande mellan de ledande stormakterna ivriga over.laggningar rorande lampliga atgarder for krisens betvingande. Sa.
invavda som vi liksom de andra landerna aro i det stora varldssammanhanget, ar det ju heIt enkelt ieke tankbart att vi ensamma skulle
finna en losning av krisens svarigheter. T. o. m. i de namnda ledande
Uinderna rader uppenbarligen en djup overtygelse om att isolerade
aktioner for overvinnande av depressionen aro gagnlosa. Med utomordentlig klarhet framgar detta av den intressanta kommunike, som i
dagarna utfardats rorande resultatet av forhandlingarna mellan president Roosevelt oeh premHirminister Mac Donald.
. I-Iela denna kommunike - jag haIler mig till Dagens Nyheters till
synes ordagranna version - ar genomtrangd av overtygelsen om att
krisen ej kan bekampas annorlunda an genom internationellt samarbete. Sa framhalles, i samband med att nodvandigheten av en allman
okning av priserna beteeknas sasom vital, att detta kan ernas endast
genom att en samtidig aktion foretages' pa det ekonomiska oeh mone..
tara omradet. Det betonas, att eentralbankerna maste genom samfiilld
aktion foretaga en erforderlig expansion av krediter. Lampliga pro~
gram for off~ntlig kapitalplaeering avensom for aterupprattande av
jamvikt mellan valutorna forordas. Slutligen forklaras, att dessa fra-
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gor alIa aro inbordes sammanhiingande och icke kunna losas av nagot
land pa egen hand samt att alltsa en samtidig aktion pit det internationella omrddet ar oundganglig.
Det synes mig som om detta uttalande av de framsta representanterna
for man kan val saga de tva ledande varldsmakterna i hog grad har
bud till oss i vart nuvarande lage. Praktiskt taget alIa varldens lander
komma inom nagra veckor att soka under samfallda overlaggningar
finna ~n vag ur det djupt allvarliga Higets svarigheter. Vi komma
sjalva att deltaga i dessa overlaggningar. Hela varlden har i detta nu
den kanslan, att de ej fa, ej kunna bli resultatlosa. Krisen maste brytas, harom ar man i alIa Hinder mera enigt overtygad an nagonsin.
I belysningen av detta lage synes det mig uppenbart, att vi hava'
all anledning att pa alIt satt soka sa ordna, ·att vara egna atgarder
savitt gorligt samordnas med dem, som vidtagas i de ledande liinderna.
Detta ar naturligtvis sarskilt klart i de valutapolitiska fragorna.
Men till en viss grad kan det galla aven betraffande de direkta Atgarderna till arbetsloshetens bekampande. Sa synas mig t. ex. formerna
for dessas finansiering kunna komma att paverkas av den kommande
varldskonferensens resultat. Men aven dessa Atgarders omfattning kan
tankas .bliva harav influerad. Jag ar ej beredd att uttala nagon. bestamd mening om omfattningen av de av rege1'ingen foreslagna atgarderna, men nog synes det mig att laget skanker mycket sta1'ka anledningar att nu stanna vid att besluta, visserligen i och for sig betydande, men dock jamforelsevis begransade atgarder och da natu1'ligtvis framst sadana, som snabbt kunna sattas i verket. Med besb.~t om
ytterligare Atgarder skulle sA, utan att darmed nagon tid forsuttits,
kunna anst! till dess varldskonferen·sens resultat foreligger. Skulle mot
all formodan detta resultat bliva negativt, sA komme1' Ate1' detta att
sA vasentligt forsamra varldslaget, att pA grund harav sarskilda atga1'der aven for vart lands del bliva pakallade.
Jamsides med de atgarder fran det allmannas sida, som otvivelaktigt bliva nodvandiga dels redan fore, dels efter varldskonferensen,
Hi.rer det ej kunna undgas att fran naringslivets sida gores vad go1'as
kan for produktionskostnadernas nedbringande. I vilken grad allmanna
lonereduktioner harvid bliva oundgangliga kan i det just nu radande
svavande liiget svArligen bedomas. Att sadana inom vissa grena1' av
naringslivet aro ofrAnkomliga synes mig klart; mahanda blir behovet
av dylika kostnadsnedskarningar storre och mera omfattande an vi nu
inse. Av storsta vikt for att gora den nodvandiga anpassningen pa
detta omrade sa friktionsfri som mojligt ar i varje fall, att det icke
slas fast som en dogm, att den rAdande lonenivan maste besta. Atmosfaren bor om mojligt go1'as sAdan, att den allmanna uppfattningen blir
mera beredd pa att offer kunna bliva nodvandiga, an den nn are Det
blir den politiska och ekonomiska ledningens liksom pressens sak att
skapa en sadan atmosfar. Det maste go1'as klart att svArigheterna ej
kunna trollas bort, utan att anstrangningar och uppoffringar av alIa
befolkningslager a1'O ofrankomliga. Penningforsamringens vag .kan av
de skal jag forut anfort ej betradas. I Hingden ar den i varje fall oframkomlig aven darfor, att den icke rimligen kan Atertillgripas vid framtida kriser, sedan vi val vunnit aterknytning till guldet. Hur vAldsam
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oeh komplieerad den radande varldsdepressionen an ma vara, Oar den
till sin art ej sa saregen, att ej de fran andra kriser kanda anpassningsmedlen, produktionskostnadernas nedbringande, aven har aro verksamrna, oeh sakerligen ej de minst verksamma.
Direktor Gil Soderlund: Professor Heekscher har pa ett sa klart oeh
overtygande satt belyst hela det komplex av problem, som sammanhanga
med arbetsloshetspolitiken, att det ieke tjanar mycket till att ge sig in
pit dessa proble:tn i den fortsatta diskussionen. Da dartill kommer, att
tiden ar ratt knapp, kanner jag det som en lattnad, att fragans grunddrag r;edan blivit sa utforligt bely;sta. Jag skall darfor har noja mig med
att understryka vissa problem, som i detta sammanhang for mig tett sig
sasom viktiga.
Ett problem, som icke blivit namnt men som alIa torde betrakta sasom
synnerligen viktigt, ar sjalva organisationen av var sociala hjalpverksamhet pa detta omrade. 80m hekant ar hjalparbetet utomordentligt
splittrat i vart land, oeh for alIa, som ha kommit i narmare beroring
med hithoran:de sp'orsmal, har det nog oeksa blivit alldeles upperrbart,
att ett forenhetligande av organisationen avaIl d,en soeiala hjalpverksamheten ar ett utomordentligt viktigt problem oeh ett problem, 'som
nodvandigtvis maste losas till sist, om man skall kunna undga en hel
del olagenheter, som de nuvarande splittrade forhallandena fora med
sig, oeh om man skall kunna gora denna hjalpverksamhet mera effektiv
"
oeh mera rattvisande.
Jag viII ocksa garna understryka problemet om ungdomsarbetslosheten
utan att narmare ga in pa detsamma, eftersom dr. Nordenson redan talat
darom.
Betraffande regeringens arbetsloshetspolitik sadan den kommer till
synes i de fra,mlagda propositionerna kan jag helt instamma med professor Heekscher, da han analyserade de forandringar, som vidtagits
gentemot det nuvarande systemet. Jag skall har endast be att fa se problemet en liten- smula ur naringslivets synpunkt. Jag kommer fram till
samma slutsats,er som professor Heckscher har gjort, men jag viII garna
stalla ett par fragor till dem, som aro representanter for den nya politiken pa detta omrade, hur de ha tankt sig utvecklingen, fragor som jag
skulle vilja fa pa nagot satt besvarade.
D,et ar a.lldeles- givet, att deplressionen for naringslivets man fralnst
tett sig s-asom ett forintande av foretagens rantabilitet, uppkommet darigenom att priset pa foretagens produkter undan for undan har sjunkit
samtidigt som produktionskostnaderna ha stAtt tamligen fasta. Marginalen mellan forsaljningspriser och produktionskostnader har salunda
minskats oeh pressats ned till noll eller darunder. lett sadant lage ar
det icke mojligt att fortsatta produktionen hur lange som heIst. Det gar
till en tid, men det kan icke ga hur lange som heIst. Det sager sig ju
sjalvt, oeh darom torde val ocksa ana vara ense. Nagot maste goras, men
vad ~ Vad foretagsledarna pa olika omraden sjalvfallet ha inriktat si.g
pa i detta lage har varit att fa ned produktionskostnaderna pA olika
punkter. Det ar den enda vag, som star dem till buds, och det ar ett livsvillkor for produktionen i nuvarande lage. Den viktigaste produktionskostnaden, den som pIa satt professor Heekscher har har framhAllit upptar det allra storsta utrymmet, ar lonekostnaden. A v stor betydelse ar
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naturligtvis ocksa kostnaden· for det kapital, som produktionen behover.
Jag skulle vilja saga, att bada dessa kostnader aro utomordentligt stela,
och det ar ytterligt besvarligt att fa nagon anpassning av dem i forhallande till den forandrade situationen. Bada aro, skulle jag vilja saga,
organiserade, d. v. s. de resa ett Qrganiserat motstand mot anpassning.
Det galler dock att pressa pa dem bagge, om man over huvud taget skall
kunna fa fram nagon smula rantabilitet for p'roduktionen' oeh darmed
fa nagon mojlighet att fortsatta med densamma. Jag skulle vilja sta11a
den fragan till foretradarna for den nya ekonomiska politiken - DIn
man nu far kalla det sa - pa detta omrade, huruvida icke aven de anse
en sadan anpassning av produktionskostnaderna vara den enda utvagen
for produktionen att kunna fortsatta.
I sammanha.ng med d·et av regeringen framlagda forslaget till omfaitande offentliga arbeten ·har nu ocksa drwftats den tanken, att man skulle
soka via dessa offentliga arbeten och deras finansiering astadkomma
nagot annat an vad jag 'har talat om, men som, savitt jag forstar, skulle
innebara en anpassning av samma slag. I ranta:bilitetskalkylen finns det
ju tva jamforelseled, priser oeh produktionskostnader. For industriens
man ter ,det sig utan vidare nodvandigt att pressa ned produktionskostnaderna, nar priserna, over vilka de icke ha nagon makt, fortsatta att
falla. Regeringen har emellertid tankt sig den mojligheten, att man i
stallet skulle fa till sta.nd en rorelse upp,at av priserna. Denna fraga har
diskuterats manga ganger pa sista tiden i olika sammanhang oeh av
olika personer, oeh jag skall icke, har ge mig in pa den. Jag skall noja
mig med att saga, att for mig star det som ett fragetecken, hur en sadan
prisrorelse uppat skall astadkommas. Man har talat om att man skulle
med penningpolitiska medel forsoka fa till stand en stegring av priserna
pa 10, 15. eller 20 %, nagot som man Ibestamt sig for pa forhand. Om produktionen 'kunde fa ·en anpassning pa den vagen, sa skulle den ju till
nods kunna atnojas darmed, ehuru - dari instammer jag helt oeh fullt
med professor Heckscher --:.. man icke pa detta satt far samma mojligheter till rationell anp·assning som pa den andra direkta vagen. Fortfarande star namligen den ofornuftigt ojamna loneskalan kvar, vilken· icke
pa det sattet kan rubbas. Jag forestaller mig emellertid som sagt, att
man skulle till nods kunna hjalpa sig fram med anpassningen pa den
vagen. Min fraga ar emellertid den, hur man tanker sig att kunna astadkomma en sadan prishojning i en tid som den nuvarande. Jag tycker, att
de exempel, man har pa experiment i andi-a lander, i alIa fall borde saga
nagot. Vissa av dem galla kanske ratt sma forsok, men det kan i varje
fall icke sagas om de 10 miljarder, som professor Heckscher talade om.
Intet av dem har dock lett fram till'malet: en hojning av prisnivan. Ja.g
maste darfor direkt stalla den fragan till dem det vederbor, pit vad satt
denna prisstegring skall astadkommas. Jag tyck-er, att detta ar en sa
pass betydelsefull sak, oeh det medfor sa djupa ingripanden· i hela vart
ekonomiska liv, att innan man forsoker sig pa nagra exp'eriment av detta
slag, bor man ha nagot sa nar klart for sig, hur utveeklingen skall komma
att te sig.
Jag hade, som sagt, i anslutning till de tankebanor i dylik riktning,
som man finner i statsverkspropositionen oeh sedermera ocksa i arbetsloshetsPTopositionen, trott, att man fran regeringshitll ansag sig bora
astadkomma en anpassning pa en dylik vag. En sudan anpassning for-
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utsatter givetvis, att lonenivan icke samtidigt hojes, ty da ,bli:r det ju
ingen mening med det hela. Jag forestaller mig, att vederborande, som
representera det framlagda forslag-et, ha insett detta. Lonenivan brukar ju
oeksa alltid sHipa efter under en stigande prisutveekling. Man torde val
darfor ha raknat med att lonerna atminstone tills vidare skulle ligga
kvar pa ungefar den nuvarande nivan, i vilket fall man naturligtvis
skulle fa fram en bestamd forbattring av relationen mellan kostnader oeh
priser, d. v. s. ·en forbattrad ranta:bilitet. Sa smaningom komm·er emellertid naturligtvis ocksa lonenivan i rorelse i samband med de stigande
priserna, oeh vad resultatet e-n gang blir, vet man, ieke. Det kan handa,
att man pa detta satt skulle kunna hjalpa sig over den narmaste tidell
for att lamna bekymren i ovrigt at morgondagen.
Jag hade alltsa raknat med att regeringen ocksa ansett en anpassning,
lat va,ra en anpassning av det andra ledet,av pris·erna, vara nodvan·dig,
men jag blev i detta avseende tveksam, nar jag horde herr Bjornsson,
80m ville vara neutral bade pa den punkten oeh nar det gallde en anpassning via det andra jamforelseledet. Under sadana forhallanden maste
jag emellertid fraga, hur herrarna egentligen ha tankt sig, att naringslivet skall kunna losa sitt problem. Detta p'roblem maS'te losas genom anpassning till de nya forhallandena antingen over det ena eller over det
andra jamforelseledet. Jag maste alltsa stalla den fragan: Syftar man
icke aven' med denna nya politik till att astadkomma en hyfsning av
rantabilitetsekvationen for naringslivet~ Gor man icke det, ja, da betyd,er ju icke helIer detta forslag till atgarder for lindrande av arbetsloshetens foljder nagot for naringslivets upphjalpande, och da aro alltjamt
vara atgarder vad ·de forut ha varit, namligen hjalpatgarder ratt oeh sHit.t
till forman for dem, som ha dr3)hbats. av arbetsloshetens svarigheter.
Nar regeringen nu viII ga over fran vara hittillsvarande principer lor
sadan hjalpverksamhet till en ny politik, innebarande att den vanliga
arbetsmarknadens loner skola tillampas vid dessa arbeten, sa synes det
mig, som om man, i rak motsats till vad herr Bjornsson ansag, ingalunda staller sig neutral till anpassningsprobleme-t. Savitt jag forstar,
maste en politik efter dessa linjer betyda, att man forsvarar anpassningen, om den skall ske via produktionskostnadsledet. Raknar man icke
bestamt med nagon anpassning via prishojning, sa ar det av utomordentligt stor betydelse, hur detta forslag kommeratt verka for industriens
stravan att anpassa sig via kostnadssankning. Det ar alldeles givet, att
om man i marknaden sHipper ut, darlillllnder statens auktoritativa stampel, sa pass omfattande arbeten, som har aro tankta, till loner, som ligga
i ja.mnhojd med de nuvarande alltfor hoga lonerna, sa har detta en utomordentligt stor betydelse for industriens mojligheter att fortsiitta anpassningsrorelsen betraffande dessa loner. Tanker man pa vad regeringens forslag betrafiande de s. k. konfliktdirektiven innehar, sa ar det
ju annu mycket p:atagligare, att dessa nya principer for anordnande av
arbeten till forman for de arbetslosa komma att ytterligare forsvara anpassningsrorelsen. Kan sa regeringen icke stalla. i utsikt nagon prishojning, ja, ·da maste man ju saga, att ur naringslivets synpunkt ar det ett
utomordentligt allvarligt forslag, som har blivit framlagt, ty da satter
man ytterligare ett hinder i vagen till alIa de andra, 80m finnas forut,
for den anpassning av naringslivets rantabilitet, som utan nagon som
heIst tvekan IDaste anses vara ofrankomlig.
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Jag sk.all ieke vidare uppehalla mig vid den prineipiella sidan av detta
problem. Jag har stallt en fraga om hur det forhaller sig med forslagsstallarn'as onskan att astadkomma en .anpassning, oeh jag skulle vara
ytterst taeksam att fa ett direkt svar pa den fragan.
I ovrigt skall jag noja mig med att saga nagra ord med anledning av
herr Bjornssons anforande. For mig var det ju an'genamt att hora, att
herr Bjornsson ville tanka sig in i stallningen sasom direktor for ett
stort foretag, kallat aktieholaget Sverige, oeh det var sarskilt angenamt,
att han ieke tyc'ktes ha nagon vidare karlek till de stora foretagen. Ha.n
forklarade, att en sa stor 'entreprenor som arbetsloshetskommissionen
bord·e man akta sig for, oeh over huvud taget forefoll det, som om han
i varje fall icke reflekterade pa nagot planhushallningsorgan har i landet. Ett sadant maste ju fa ett ganska betydande omfang oeh maste darfor ur hans synpunkt vara ganska farligt.
Herr Bjornsson skildrade emellertid de nuvarande arbetena i arbetsloshetskommissionens regi, jamforda med de nya beredskapsarbetena, pa
ett satt, som jag tyckte icke riktigt stamde med verkligheten. Herr
Bjornsson talade om att ibland fick man ga oeh kora makadam, sand,
jord eller vad det var fran den ena andan av ett faIt till den' andra oeh
sedan tillbaka igen., oeb han fann ·detta vara ett ganska ofornuftigt arbeta. Det medger jag. iSadana arbeten forekommo pa sin tid i Louis
Blanes nationalverkstader, men det gick mycket snart pa toke Daremot
tror jag ieke det forekommit i arbetsloshetskommissionens regie Daruti
har han emellertid ratt, att arbetsloshetskommissionens arbeten skola
vara mindre aktuella. Man valjer dem sa langt fram i tiden man kan,
under det att beredskapsarbetena skola vara sa aktuella arheten som
mojligt. Det ar ocksa givet, att ju mer man utvidgar hjalpverksamheten
i denna form for de arbetslosa, desto mer maste man taga i ansprak
jamval aktuella arheten. Jag kan emellertid ieke forstlt, att bara den
omlaggningen skall nodvandiggora en prineipiell skillnad mellan arbetsloshetskommissionens arbeten oeh de nu foreslagna beredskapsarbetena;
om arhetsloshetskommissionen skall utfora arbeten i vasentligt okad omfattning, sa nodgas den oeksa syssla med dessa mera aktuella oeh enligt
lektor Bjornssons mening ocksa patagligt nyttigare arbeten.
Herr Bjornsson talade i detta sammanhang om resultatet av en undersokning, som h.ade ag! rum betraffande kostnaderna for arbete,n, utforda
i arbetsloshetskommissionens regi, oeh motsvarande arbeten, utforda av
entreprenorer, vilken undersokning hade visat, att det skulle vara myeket billigare att hestalla hos en:skilda entreprenorer an hos arbetsloshetskommissionen. Tanker man emellertid pa vilken skillnad som foreligger mellan arbeten hos enskilda :entreprenorer oeh hos arbetsloshetskommissionen, kan man mycket val forklara, om det nu ar sa, att arbetsloshetskommissionens arbeten bli dyrare. Det ar sakerligen icke sa latt
att har gora en rattvisande jamforelse. Eftersom arbetsloshetskommi~
sionen, sasom han ocksa sjalv antydde, maste rakna med vissa soeiala
kostnader, maste det ju stalla sig dyrare for den, oeh dartill kommer,
att arbetsloshetskommissionen icke kan valja sitt folk sa, att den far de.
allra basta, oeh att den naturligtvis aven i ovrigt ar ganska handikappad. .Aven betraffande de arbeten, som regeringen har foreslagit i sin
proposition, komma vasentligen samma orsaker till en fordyring att
vara for handen, ty som bekant skall entreprenoren icke fa valja sina
9 -

Nationalek. For. Forh. 1933.

114

NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 28 APRIL 1933

arbetare efter skicklighet oeh pa; sadant satt, att han kan fa arbetet utfort billigast mojligt, utan han blir h,elt oeh hallet hanvis,ad till anvis..;
ning av arbetskraft, en anvisning som skall ske efter behovsprovning
oeh som alltsa ,k,an tillfora honom mindre lampligt folk. I varje fall
kunna vi ieke rakna med att endast yrkeskunnigt folk skall ibli anstallt
i dessa beredskapsarbeten, oeh da hal" man ocksa att rakna med ungefar
samma risk for fordyring av arbetena som vid arbetsloshetskommissionens arbeten..
Mot slutet av sitt anforande yttrade herr Bjornsson - jag tror det var
med tanke pa likvidering,en av de lan, sornman maste taga upp for att
finansiera dessa omfattand'e arbeten - att man icke skulIe vara sa bekymrad for den saken, darfor att nagon gangskulle, det val bli battre
tideroeh aven morgondagen borde fa bara nagon omsorg.' For min del
tror jag, att vi aro alltfor benagna att lata morgondagen oeh overmor.:
gonenhara vara omsorger. Over huvud taget forefaller det mig, som
om det sist.a deeenniet eller kansk,e t. '0. ID. de sista tjugo aren alIt mer
oeh mer hade kommit att kannetecknas av en sadan onskan att-Iata vara
omsorger baras av frarntiden. Vi vilja icke pa nagot satt anpassa oss
efter forhalland,ena. Vi hi natt en viss levnadsstandard, oeh den skola
vi partout behalla. Vi vilja ieke vanta, vi vilja icke spara, utan vi ta
ut i forskott, vi kopa pa aV'betalning o. s. v. Bankdirektor Lag-ercrantz'
yttrade, att vart land har det sakerligen for narvarande battt'e stallt an
sa gott som alIa and'ra lander, oeh da tycker jag, att vi ocksa ha rad
att i dag taga pia oss en hel del av de omsorger, som vi genom' olikn
manipulation'er skulIe kunna oeh alltid garna vilja skjuta over pa morgondagen..
Handelsrad'et V" Lundvik: Prof·essor Myrdal har i sin sk.arpsinniga oeh
hogst intressanta promemoria o,ver offentligaarbeten framhallit, att ett
geno:mforande av reg-eringens forslag k,an av valutahansyn komma att
nodvandiggora .importbegransande Atgarder av olika slag. D,et torde
formellt sett; forhalla sig sa, att ingenting hind~ar oss hal" i landet att
vidtaga sadana importreglerande atgarder, betraffande tullar dock med
reservation for d-e myeket fa tullsatser, isom aro bundna i handelsavtal.
Vi kunna sAlun,da utfarda .importforbud, efter-som de-n tysk.a handelstrakt.aten, vars 8:e .artikel hindrade oss darifran, iek-e langre galler; oeh
aven valutareglering aro vi oforhindrade att infora. Professor Myrdal
hal" icke fo'rbisett, aven om ,han enligt min uppfattning alltfor latt glidit
over fragan, ,att Isadana importreglerande atgarder kunna leda till han'delspolitisk,a komplikationer. For egen del ar jag overtygad om ,att vi
ha repressalier att vanta, ifaII vi maste vidtaga sMana Atgarder. Det
hal" ju fo,r ovrigt visat sig, att 3-ven med den i det stora hela ratt moderata handelspolitik, som vi fora har i landet, ha vi, for 'att kunna, vidmakth'alla vara exportnarin-gars avsattningsmojligheter pa fram,mande
marknader, mast sanka vissa tullar. Jag vill,erinra om den nyligen traffade overenskommelsen med Frankrike. -F'o·r att bevara vara exportmodligheter pa detta lan:d, sarskilt for cellulosaindustrien, no,dgades vi hogst
vasentligt'sla' ned tullarn-apa sadana icke fullt nOidvandiga varor 80m
ehampagn,e, gaslever, naskitt oeh an'dra njutnings- oeb prydnadsmedel.
Jag befarar att darest vi vidtaga importreglerande atg,arder, kunna
daravforanledda- repressalier bli sa pass, om,fattan-de; att· de ioke blott
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neutralisera utan rent ·av yanda till ett minus de konjunkturstimulerande verkningar, ,sam man formenar, att regeringsfo!islagets realiserande skulle komrna att rnedfora. Mahan·da maste man i sa fall up,phava
de importr,eglerande atgarderna for att fa exporten i gan'g igen, men' da
fa vi i. stallet. de valutasvarigheter, som professor Myrdal har forutsett
oeh som man ju,st ville ko-mma ifran.
Eftersom jag ar inne pa handelspolitiska sporsmal, skulle jag vilja
berora ytterligare en fraga. Sadana restriktioner sam jag har talat om,
hojda tullar, importforbud, kontingenteringar, valutarestriktioner, komrna att ingaen'de debatteras vid den komman'de ekono!miska varldskon~
ferensen. De upptagas i det program for konferensen, sam -framlagts av
en sarskild ,expertkommitte. Det anses att ett av;skaffande av dessa
restriktioner ho,r till de viktigaste atgardern.a for att forbattra konjunkturen i varlden. Var regering ko-mmer alltsa i den ganlska egendomliga
situation'en, att de konjunkturstirnulerande atgarder, som :den isolerat
viII vidtaga har hem'ma, kunna medfora att den tvin'gas att infora just
sadana restriktioner, som denna expertko.mmitte anser, att man maste
avlagsna, om varldskonjunkturen skall kunn-a forbattras. Detta forefaller mig vara -ett dilemm-a, ,som det kanske icke blir sa alldeles latt att
komm·a ifran. Ar det kanske meningen, att vi eventu·ellt skola fo,r egen
rakning res,ervera oss till form-an for sadana atgarder, som vi i ovrigt
kanske finna synnerligen onskvart, att varlden avskaffar~
Jag kan i ,detta samrnanhang omnamna, att i p,rogrammet for den ekonomiska varldskonferensen tar man ocksa Up'p fragan om offentliga
arbeten oeh yttrar darom foljande: »Det forslaget framstalles ofta, att
regeringar oeh andra rnyndigheter borde ingripa oeh oka kopkraften
bo,s allmanheten genom omfattande planer for allmanna utgifter, finansierade via lan-emarknaden. Om en dylik politik ej holIes inom rimliga
gran:ser oeh om den Iedde till ett forsamrande av statskrediten, :skulle
lanekonverteringar omojliggoras -oeh ett sahkande av rantesats,erna f'or
IAngfristiga Ian f·ordrojas». Tillampat pa det nu foreliggande regerin·g,sprogrammet, forefaller det mig, som om den hypotetiska premiss, som
foregar denn'a ,slutsat.s, knapp:ast kan betraktas sasom nagot antagan:de,
stridande crnot verkligheten.
Direktor Gil A" Styrman: Den langt framskridna tiden fo,ranleder mig
att inskranka mitt inl,ag~ till endastnagra ord.
Sa mork ,som -den ekonomiska framtiden for narvarande ter ,gig, synes
det som om man borde vara mycket forsiktig rned att vidtaga nagra
atgarder av den ingripande art, so,m blivit ifragasatt. Vid eft.erkrigskri,sen fauns det k,anske en del att anma·rka pa det satt, varpa nodhjalpsarbetena hedrevos. Det var givetvis icke sa latt att da skapa en organisation, sam genast verkade ofelbart. Sa smaningo-m avhjalptes bristfallighetern;a. D'et har visat sig, att ·de .arbetslosa sjalva fo~edraga arbete
framfor kontantunderstod. Har i Stockholm har arbetsloshetskommitten,
aven under de goda aren fore innevarande kris, haft att taga hand om
ett eller ann:at tusental arbetslosa. Trots alIt vad sam skrevs i tidntngarna om kontantunderstodens fordelar, foredrogo de arbetslosa sjiilva
arbetstillfallena. Flertalet arbetslosa, som hanvisades till nodhjalpsarbeten, hade intet emot dessa.
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I det svenska ,systemet ingar ju, att man skall ha ratt fordra arbetsprestation aven vid kontantunderstod, fast,an detta icke har kunnat fullt
ge'n'omforas. For cirka ett Ar sedan .infordes ,emellertid ater sAdana 'motprestationsarbeten har i staden, och det gick ,alldeles utmarkt. Man hanvisade hundratals arbeta~e, som villigt togoemot arbetet, men sa ko.m
det ingripan·de utifran. Pennorna vassades pa ·en del tidnin:gsredaktionero Det f,abricerades ocksa ·en del resolutioner! Trots ,all agitation,en var
det dock, av nagra hundratal man, som beordrades ut till ,dylika motprestationsarbeten - huvudsakligen ute vid ,sjon Flaten - bara tre
stycken, som icke ville ·arbeta. De lade ,gig pa rygg i grongra,set. Arbetslednirrgen lat ·dem hAllas, men after nagra timmar gingo aven dessa
i 'arbete.
Jag tror professor Heckischer har alldeles ratt, nar han understrok det
betydelsefulla i att arbete heredes de arbetslosa i storsta mo.jliga utstrackning. ,Sasom de ekonomiska forhAllandena gestalta sig, lara arbeten ick·e kunna tillhandahallas i onskvard omfattning annat an med fullfoljan'de av den nuvarande arbetslinjen. Hjalp,en till dearbetslosa maste
under ,sarskilt ,svar pafrestning - sasom just nn - komptetteras med
kontantunderstod.
Arbetslinjen kan givetvis ytterligare forbattras. Det oar mo.jligt, ,att en
del arbeten blivit for dyra, men ,det ar icke bevisat, att alIa blivit det.
Jaghar sjalv haft tillfalle att folja en del,dylika arbeten. Har i Stockholmst~akten ha sa·dana utf,orts mycket billigare an vad som skulle kunnat sk'e pa den oppna arbetsmarknadens villkor. Jag har ockBA haft tillfalle .att se de arbetslosa ute pa arbetsplatsen, oeh det har icke aIls. sett
ut, !som om dedrivits dit mot tsin vilja, utan de ha sett ganska pelatna
ute De ha ock,sa haft ganska trevliga log·ement. Med den saken' var det
icke ,alltid sa bra stallt for tiD it tolv ar sedan, men det har blivit battre.
Jag viII salunda for min del Iagga ett ord till forsvar for det nuvarande systemet oeh viII v,arna for att lattslnnigt overge detsamma for
nagot annat, Isom man ick'e har provat oeh som man ieke vet vart det
leder. D,et nuvarande hjalpsystemet kan forbiittras oeh utbyggas - det
bor icke overges!

Byrachefen K_ Bergstrom: Herr ordforande! Sasom ledamot av arbetsIoshetskommis,sionen deitager jag ogarna i diskussionen, m,en det var ett
uttalande av lektor Bjornsson, som jag inte kan lata sta ,alldeles oemotsagt. Jag ar dock delvis forekomllen av direktor .Soderlund. Att doma
av lektor Bjornssons skildringar maste arbetslo.shetskommissionens verksamhet te sig' som inkarnat'ionen avaIl mansklig dumhet. Jag undrar
em'ellertid, om icke den giansande bevisforingen, liksom solen, har sina
flackar. Har det over huvud taget varit tankbart att nagot sa - jag
sok,er efter ordet - fanigt som denna av lektor Bjornsson beskrivna
verksamhet kunnat uppratthallas' Finns det nagra rimliga motiv harfor~
Ar det icke snarare sa, att lektor Bjornsson sjfilv pa egen hand suttit
vid sitt skrivbord oeh raknat ut, hur det skulle se nt, om alIt yore ordnat
sa dumt, ,som det yore mojligt, och sedan helt enkelt forklarade, att sa
aro A. K:s arbeten i verkligh'eten anordnade.
Halla vi oss i stallet till verkligheten, kan jag namna, att bland de
forslag, som lektor Bjornsson rekommenderat sasom Iampliga bered-
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skapsarbeten, finnas arbetsobjekt, som A. K. under de senaste aren upprepade ganger ansett sig bora bestamt avboja sasom ekonomiskt oforsvarliga oeh onyttiga.
Betraffande reservarbetenas aktuella nyttighetsgrad forhAller det sig
val ieke rimligen s·a, att A. K. tar arbeten, darfor att de aro mindre nyttiga, utan valet sker under hantSynstagande till, att man ejbor ingripa
i redan aktuella arbetsplaner. A. K. kan ju icke ta.ga arbetHn, 80m i alIa
handelser strax efterat skulle komma till utforande pa oppna marknaden. Kommissionen tager t. ex. icke sadana vagarheten, som inga i de
uppgjorda trearsplanerna. Man gor detta, ieke for att de arbeten, sorn
ligga utanfor, skulle vara mindre nyttig~, utan darfor,att m·an icke viII
rubba planerna pa den oppna arbetsmarknaden. Sadana vagarbeten, som
drivas sasom reservarheten, torde vara praktiskt taget lika behovliga
80m de arbeten, vilka upptagits i trearsplanerna.
For min del forstar jag icke, varfor sadana merkostnader, som hanga
sa·mman med arbet~kraftens bristande yrkes,vana, kunna bortelimineras,
darfor att man gar over fran reservarbeten till beredskapsarbeten.
For ovrigt ,skulle jag vilja dra ·en lans for reservarbetarna. Visst finns
det olika Isorters folk inom en arbetsstyrka p,a bortat 20,000 man, men jag
vagal' bestamt forneka, att det skulle vara nagot signifikativt for dessa
arbetare, att de »maste dras .fram ur buskarna oeh tvingas att gora nagot». Det iir en fordom av ungefar samma slag som nar det fran vissa
hitll havdas, att hela det senaste decenniets oerhorda :bostadstillskott
kommit till enbart genom pils·nerdrickande. Det ar icke pa det sattet.
Och den, som tagit reda pa forhallandena vid reservarbetena, vet detta.
En annan liknande vanforestallning aI', att A. K. skulle justera aekorden alIt e~ter arbetsintensiteten pa sadant satt att man· »'bestraffade fliten». Jag kan for min del betyga, att jag under de sju aI', jag suttit sonl
ledamot av arbetsloshetskommissionen, aldrig varit med om ett. beslut,
80m inneburit att lonerna skulle redueeras· i forhallande till arb,etstakten.
Skulle A. K. bestamma, -att vid ackordsarbete aekordsoverskottet ej skulle
fa over,skrida viss procentsats·, skulle man ju skara ,bort sjalva principell
for aekordsarbete. Den som viII gora sig besvaret att ga upp i arhetsloshetskommissionen oeh se pa, hur acko1"dsoversk1"idanden oeh underskridanden vaxla vid olika arbetsplatser fran minus 25 till plus 50 %,
torde ge mig ratt. Jag bel' att fa hanvisa lektor Bjornsson till ett sadant
studium.
Vad slutligen ungdomsarbetslosheten betraffar, a1" den ett problem av
stort allvar. Jag viII dock saga, att det faktiskt hal' gjorts en· hel del. Den
kursverksamhet, som bedrivits, hal' varit bade omfattande oeh gagnelig".
Lektor J" E" Bjornsson: Jag bel' om ursakt, att jag maste ta auditoriets
uppmarksamhet i ansprak ytterligare ett par minuter.
Den siste arade tala1"en har uppen'barligen icke riktigt forstatt vad jag
menade. Jag bemodade mig dock om att saga, att min kritik icke var
riktad ernot de enskilda ledamoterna av arbetsloshetskommissionen oeh
deras satt att realisera det rent politiska program, som kommissionen
har fatt. Al1nu mindrekunde det falla mig in att pasta, att man genom
praxis hade outre1"at detta program. Jag tror mig bestamt kun,na pasta,
att det stenografiska referatet skall visa, att jag sade, att ju mera a1"betsloshetskommissionen i sin praxis narmat sig den fria marknadens

118

NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 28 APRIL 1933

arbetsformer, desto mindre kritik bar den ront. Jag anfor-de sasom
exempel harpa, att nar arbetslosbetskommission'en: skulle· sorja for de
anstiilldas matforballanden" Ie-dde detta till oerhord kritik, ·men att nar
man lamnade at arbetarna att sjalva skota om saken, forsvann missnojet. Jag papekade ocksa, att nar man borjade tillata ackordsarbete~
gick det pit samma satt. Jag skulle emellertid be att fa fraga, hur arbetslosbetskommissionen staller sig, om det vid ett statskommunalt arbete visar sig, att medelfortjansten overskrides med lat mig saga 15 % eller nAgot sadant av den faststallda reservarbetslonen. Vad far kommunen vetal
J 0, den far veta, att stats'bidraget indrages. Att arbetsloshetskommissionen daremot i sin egen prakti,k tolererar dylika ackordsoverskott ar mo.jligt, moen att vad jag sagt ar riktigt, da det galler statskommun'ala arbeten, vet jag av egen erfarenhet. J'ag bar salunda icke riktat nagon som
h,elst kritik mot arbetslo,shetskommissionens· ledamoter personligen, men
jag har kritiserat de principer, ·som statsmakterna ha beslutat skola vara
gallande. Jag vagar naturligtvis icke prisa arbetsloshetskommission·en·,
darfor att den varit forstandig nog att tillampa dessa principer·forstandigt, tydet skulle ju kunna uppfattas· .sasom en beskyllning for att kommissionen icke har iakttagit ambetsmannamassig lojalitet. Jag·far noja
mig med att konstatera, att sa langt jag kan bedoma, ha arbetsloshetskommissionens ledamoter sokt gora sitt hasta.
Jag skall sedan be att fa svara pa ett par direkta fragor av direktor
Soderlund. Han frAgade mig, bur jag tankte mig, att naringslivets anpassnin'gsproeess skulle forslgga. J a, jag har tankt, att den skall forsigga precis pa samma satt som den alltid har tillgatt, d. v. s. priser OC11
omkostnader fa anpassas· efter varandra pa satt som det i det fria naringslivet som hekant alltid gore Jag menar, att'staten bor stA neutral i
kampen mellan· arbetsgivare oeh arbetare. I Amerika tycks ju icke hel..
ler anpassningen ha gatt fortare an hos oss, fastan staten dar som bekant icke gor nagot for de arbetslosa. Savitt jag vet ar krisen dar minst
lika svar som ·har. Daremot medger jag, att i den mAn t. ex. upplaningen
kan. hoja rantesatsen for langfristiga krediter, kan det bli en· fors·vArande faktor.
Vidare fragade direktor Soderlund mig, om jag tyekte det var ratt att
skjuta over for mycket pa morgondagen. Jag viII saga, att jag beklagar
lika mycket som nagon annan, att vi maste ga ifrall vara forutvarande
sunda principer for statsfin'ansieringen, oeh jag har ingenting emot att
ma.n tacker sa mycket so'm mojligt ·av de behovliga medlen for' arbetslosheten med skatter. Jag yttrade 'mig emellertid icke aIls: pa det satt,
som direktor Soderlund tydligen forutsatte. Vad jag sade var, att om'
vi nu befinna oss djupt nere i en vagdal av konjunkturen - botten
kanske vi an'nu icke ha natt - sa skola vi ioke gora oss bekymmer over
att vi, nar vi komma upp pa toppen igen, kans'ke fa en nagot mindre
hog topp an 80m annars kunde ha blivit fallet. Vi skola icke, menar j-ag,
bekymra oss, nar vi ha det svart, for att det kanske icke sedan blir fullt
'sa bra, som det skulle kunn'at bli. For ovrigt ar det ju ieke aIls sarskilt
onskvart att fa den ekonomiska konjunkturen till en rutschban-a med
alltfor skarpa stigningar. Naturligtvis skulle det vara mycket tacksammare, om vi pa konjunkturtoppen sade, att nu skola vi trubba av konjun~turen genom att spara, sa att vi ha nagot att ta till under de dAliga
tiderna.
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Professor E, Heckscher: Jag satter mycket stort yarde pa den lin·nn
aterstaende puhliken, men det forefaller mig, som om tiden nu yore sa
langt framskriden, att det knappast lo'nar sig att diskutera nagot vasentligt mera. Jag skall ·darfor noja mig 'endast med ett par ord.
Lektor Bjornsson har satillvida varit nagot ilIa behandlad, som han
varit den ende talaren pa den en'a sidan'~ oeh han har darfor natllrligivis haft en besvarlig uppgift. Att taga upp till diskussion de synp'unkter, som kommit fran ovriga talare, forefaller inig emellertid knappast
valbetankt utan jag far inskranka mig, utan att ga in pa nagra detaljer,
att endast saga ett p,ar ord till lektor Bjornsson.
Jag undrar, om det ioke yore halsosamt att spela med oppna kort. Det
finns alIa mojliga fel i alIa mojliga institutioner. Det ar ytterligt fa institutioner i varlden, som aro felfria. Det ar darfor ocksa IDycket osannolikt, att den 'byra i socialdepartementet, som regering,en tankt sig,
skulle kunna klara alltsamman's pa ett lysande satt.. Verkliga forhallandet ar emellertid, att man ·har bara viII finna nya motiv for att lata
de nu foreslagna arbetena utforas mad avtalsenliga 15ner. Om det skulle
vara sa, att svagheten i arbetsloshetskommissionens, satt att skota det
hela skulle vara anlednin'gen, yore det battre for staten att ga till oppna
marknaden oeh dekrete!a, att alIa kollektivavtal skola kastas- over bord,
sa att lonenivan finge installa sig som den viII. Jag vet nu icke, om lektor Bjornsson ar livad for en sadan losning. Det ar emellertid just darfor att ·detta icke gar, efter-som den' oppna marknaden ar monopoliserad,
som vi maste ga den andra vagen. Sa Hinge ·den·na monopolisering av
den' oppna marknaden icke forsvinner, sa lange ku.nna vi icke tillampa
d·en oppna marknadens loner, d. v. s.. lata staten tillampa ~onopolloner.
Jag syftar har icke bara pa sadana monopollon'er som byggnadsarbetarnas utan pa lonerna over huvud taget sadana de aro bestamda genonl
{)r~a~isationerna.
.
..
Rege'ringens standpunkt ar en fullkomligt korrekt standpun'kt for anhangarna av fackforeningspolitik·en, men sa besvarligt som Higet ar, Yore.
det roligare att fa detta faktum direkt utsagt. AlIt det andra saknar
principiell betydelse. Vi skulle mycket val kunna ordna alIt detta utan"
att darigenom fa a:vtalsenliga loner, m'en om icke lektor Bjornsson viII
ta den av mig nyss anforda konsekvensen, maste jag konstatera, att vad
som skrammer honom ar en loneniva, som icke sammanfaller med de
kollektivavtalsbestamda lonerna.
Det ar enganska egendomlig situation, som lektor Bjornsson kommer
i, nar han visar sig som entusiast for det fria naringslivet pa detta om- .
rade, med ·det enda lilla undantaget, att lonerna s'kola vara monopoliserade, och nar han begar, atf naringslivet skall klara sig genom ,anpassning, darigenom att produktions,kostnaderna ned'bringas o. s. v., men
med undantag av lonerna. Det ar helt enkelt omojligt att operera pa
det sattet. Darigen·om ·att man last fast detta moment, kunna vi icke anpas-sa det ovriga. Vi kunna eventu·ellt andra hela prislaget, fastan jag
staller mig mycket skeptisk till mojligheten att gora detta. Sa Hinge vi
icke gora detta, sa lange vi rora -ass med det priss,ystem, i vilk·et vi nn
befinna oss, ar det emellerti-d utsiktslost att fa nagon varaktig forbattxing utan en forskjutnin:g i fraga om lonerna.
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Lektor J" E" Bjornsson: Jag skall till att borja med !be att fa saga, att
om prof,essor Heckscher menade det han sjalv sager, sa skulle han p'd
sista tfden ha fatt en oerhord respekt for lonemonopolen'. Det ar klart,
att monopolen inom arbetarvarlden kunna under goda ekonomiska konjunkturer astadkomma lika stora prisskillnader, som v~nliga affars- oeh
'foretagarmonopol kunna astadkomma inom sina branseher under lampliga forhallanden. Jag forestaller mig emellertid, att professor Hec:kscher
icke ar livad for att man skulle borja forbjuda alIt vad foretagarmonopol heter pa grun;d av de missbruk, som dar skulle kunna aga rum. Jag
skulle emellertid vilja framhalla, att i den man det av regeringen framlagda programmet beror fackforeningsrorelsen, ar det snarare agnat att
bryta vissa monopoltendenser, som obestridligen' finnas,' exempelvis den
slutn'a fackforenlngspolitiken. Har forutsattes dock, att till ett arbete
skola aven icke organiserade arbetare fa tilltrade. De arbetslosa skola
hanvisas till arbetena oavsett om de tillhora fackforening" eller icke,
oeh det kan jn icke vara agnat att starka ett fackforeningsmonopol, dar
sadant finnes oeh missbrukas,.
Jag forestaller mig, att sjalva fackforeningsrorelsen som sadan numera har vnnnit sadan uppskattning for ,den nytta, den gor pa arbetsmarknaden, att Atminstone det stora flertalet av de storre arbetsgivarna
sakerligen' icke skulle onska den helt oeh hallet borta. Om man emellertid tillhor en viss teoretisk skola, dar all organiserad samverk-an salnhallslndividerna emellan ar ett streck i d,et 'system, som man har uppgjort for sig sasom det idealiska ekonomiska systemet, ar det klart, att
det icke passar, men det finns ju sa manga nationalekonomiska sys·tem,
80m kon:kurrera me'd varandra, att jag ,tror, att redan' den omstandigheten kan ge mig ratt att ieke s,a, ohetingat boja mig for ett visst dylikt
system.
Professor E" Heckscher: Darfor att vi ha fackforeningsorganisationen,
behova vi reservarheten. Det ar den' enkla saken. Anledningen till ·behovet av reservarbeten ar, att arbetsmark'n'aden har den karaktar, den hare
Jag sager icke,. att vi skola gora om arbetsmarknaden, utan jag sager,
att antingen skola vi gora om den eller ocks·a, skola vi ha reservarbeten.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 19 oktober 1933

Ordforande: Bankdirektor G. LAGERCRANTZ.

Dooenten T.. Streyffert inledide aftonens diskUBsion med ett foredr'ag
om

Var travaruindustri och varldstnarknaden.
Herr or!dforande, mina darner oeh harrar!
Jag b·ehover givetvis ieke infor denna arad·e forlS-amling uppehAlla
mig vid vAr travaruindustris betydelse. Jag gor mig knappast skyldig
till nAgon overidrift, om jag sager, att dess betydels-e ar 'sa stor, att
laget fo·r denna indl1stri beror hela vart folk. Medgang eller m,otgang
for var travaruindustri betyder oeksa medgan;g eller motgang for
hun'dratusentals svenska m,edborgare, oeh i alldeles sarslcilt hog grad
gi~ller detta om 'befolkningen i Norrland. Det ar Idarfor ocksa sarskilt
skiekeIse,digert, nar prislaget for travaruindustriens pro,dukter blir
ogynnsamt. Men det missmod, varuti man garna vid saldana tillfallen
vill forsattas, bor ieke fa in,ve1rka pa vart be,domande av denna
naringsgrens forutsattningar, vilka ju rnaste bedo'mas pa langre sikt.
For skogsbruket galier ju, att vara atgarder Idra.g.a med sig konsekvenser artion,den framat. Naturligtvis fa vi it andra sidan ieke under
goda tider bega ·det motsatta misstaget att bedoma var travaruindustris framtids:utsikter alltfor optimistiskt, ut-an man maste aven Ida
utga fran de f.aktiska forutsattningarna. Jag slraII i det folj.ande soka
redogora for dessa forutsattningar och darvid i huvu!dsak anvan,da
de resultat, som jag har sammanf,attat i en bok, vilk·en kom ut fran
tryeket for nagot ar s.edan, »Varldens barrskogstillgangar».
Var1dens travaruforsorjning ·baserar sig i overvagande graid pa
barrskogarna. Varldens barrskogstillgangar aro i alit vasentligt lokaliserade till ett b,rett b~lte runt jorden pit norra 'h,alvklotet, omfattande Skandinavien, Finlan,d, norra Rysslan,d oc.h Sibirien samt
10 -

Nationalek. FOr. Fork. 1933.

122

NATION.ALEKONOMISKA E'ORENINGEN DEN 19 OKTOBER 1933

Canada ,och viss'a Idelar av Forenta Staterlla. Dessutom ha vi en ;del
barrskogstillgangar i mellersta Europ'as bergstrakter. Pit 'So,dr.a halvklotet ha ba.rrskogarn.a daremot ja:mforelsevis ring.a utbredning. Den
areal, som taekes av 'barrskogar, omfattar ungefar ·en tredjedel av
varlden.s samtliga sl{-ogstillgangar, 80m i ovrigt bestaav lovskogar.
JYlan Itall ju fraga sig, varpa det beror, att under saldana. forhallanden
just barrskogarlla fatt en sa do·mineran1de betYidelse, SOln d'e faktiskt
ha fAtt. Det beror darpa, att d·e tva huvu,dprodukter, 80m vi forbruka,
namligell sagade travaror oeh pap'per, fornamligast harrora fran
barrtradell, enar deras virke b·8.lst lalnpar ,gig for llamn;da hUVUidprodukter, IDell :dartill kommer aven, att barrskogarna oftast bli billigare i exploatering.
Den,na ba1~rsl{ogens overlagsellhet hal' kommit an mera till synes
i fraga om den illterllati'onella llan1deln an i fraga om sjalva forbrukllingen, ty det a1' givet, att manniskorna i fo,rsta hanld anvand·a de
skogstillgang.ar, 80m de ha i sin narhet. De hun dratals miljoner mannisl~or, 80m leva i tropikerna, anvanda darfor oclrsa i framsta rummet lovtradsvirke. Barrtra·dsvirket ar for ovrigt icke sa lampligt i
tropikerlla .BOll byggn.adsvirke pa grun1d av att klimatet staller stora
fordringar pa va.ral{tighet. Den internationella han,deln daremot Oillfattar i lluvu,dsal{ barrtra,dsp·rodul{ter. Det aremellertidatt marka,
att· .denna llan:del ingalunda utgar fraIl h,ela det befintligabarrskogsomra·det i varlden, tItan en·dast fran Ide delar av detta, dar det visat
sig el{Ollomis·kt mojligt att exploaterabarrsko·garna for forsaJjning
till de hefolkningseentra, 8o·m narmast komma i fllaga sasom konsumenter. Dess.a eltonOlniskt exploaterbara o'lnra1den omfatta i ·huvu,dsak de barrskogsomr alden, som ligga i norra EUTo,p'a, i sydostra Callada saInt pa Paeifiekusten och i Sy,dstaterna.
V,ad betraffar forbrukninge1~ av barrtradsvirke, ar forst att marka,
att man i trQ·pikerna icke anvan!der barrtrwdsvirk,e i nagon nfunnyard ·omfattning. 80m jag nyss framholl anvander m.an dar icke barrtr3dsvirl{e for bygg'lla,dsal1!damal, och d·et hlir darfor egentlig'en
endast i form av pa.pper, sam ·!dess.a delar av varltdens b.efolkning
anvanda barrtrrudsvirke. Emellertid ar lder,as for:hrukning av papper
HIlliU jamforelsevis ringa. De tva stora befolkningscentra, Hom vi ha
i Indien ·OCll Ostasien, maste alltsit i detta samman1han,g fran.raknas,
och Idet blir ,darfor narmast varl,dens aterstaen:de befolkningscentra
i EuroP'a oeh N oridam·erika, 8,om forst och framst forbruka b arrtradsvirket.
Pa l{artal1, fig. 1, hal" angivits varldens forbirukning av b,arrtradsvirke. Upp·gifterna .avse emellerti!d ell!dast ,den forb,rukning, som
lltgores av gagnvirk_e, ty am bransleforbrllkningen ar det svart att
1

1

Varldens forbrukning av barrtradsgagnvirke
Varje pnnkt lTIotsvarar 1 milj. kbm entan bark). Aren 1925-27

A. -8. Kartografiska Institutet

Fig. 1.
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fa nagra sakra uppgifter. I idet foljan,de begransar j,ag mig oel\:sA
enbart till barrtradsgagnvirket. Varje punkt pa kartan m·otsvarar
en farbrukning av en miljon· kubikm·eter i me,deltal. for aren
1925-1927 i form ,av sagade travaror, runt oeh 'bilat virl{e oeh papper
(massa). Sam m·an ser, koneentrerar sig ,forbrukningen i huvud.sak till
Europ,as industriomrade me,d .angran.g.anide folkrika trakter oeh pA
s.amma satt till Noridam·erika.s in,dustriomrade meld ;a,ngransan,de folkrika trakter. Vi ha dessutom ett sekundart forbrukningseentrum p,A
Pacifickusten, ieke berQende pa nagon sarskilt stor foll{tathet ut:an
pa en enorm forbTukning p'er invanare. Over huvud taget ar for
ovrigt forb·ruk·nillgen per invanare i Nor-dam'erika avs·eviirt storre a·n
i Europa. I sjalva verket ar forbrukningen i Nor1damerika annu storre
an i Europ'a, fastan det senares folkmangd ar tre it fyra ganger storre.
Ovriga ,delar av varlden forbruka ieke barrtradsvirke i nago'n storre
omfattning, o·m m·an undantar Japa,n, som Ihar egna skogar, vilka
utnyttjas for landets behov, varjamte dar forekommer en visa import
fran Pacifickusten.
Varifran tages nu det virke, 80m forbrukas" Ja, det tages fran de
delar av det forut omnamnida barrskogsbalt.et, som Iigga bast till i
forhAllan'de .till forbrukningscentra. V.ad det harvidlag illest kommer
an pa ar trallSportkostnruderna, oeh hela Sibirien kommer darfor utom
rakningen, fastan det har dock ager rum en viss avverkning for
lokala behove A.vverkning sker dii.rfor i huvudsak i Skanldin.avien,
Finl.an,doeh angransande delar av Ry,ssland, vidare i Oentraleurop'as
bergstrakter och slutligen i ostra Can,8Jda och :angranlsan:de delar av
Staterna, i Idet stora tallomra,det i S,Yidstaterna samt pa Pacifiekusten.
I. sist.namnda omrade har for ovrigt avv,erkningen trots det avlag,sna
laget en myck-et stor omf.attning, och virket transporteras darifran
d,els over prarien pa goda, lastdryga jarnvagar, dels genom P.anamakanalen till No,rdamerikas astra kuster.
Jag 'skall ,ha.refter averga till en narmare grans,kning av forhallandena i var varldsdel. I Europa ha vi, 8'om forut n·amnts., avverkning i
de skogril\:a trakterna i norr oeh dessutom i en del akogar i Centraleuropa, ,rilka senare dock delvis aro mycket ·hart atgangna. I Tyskland, Tjeckoslovakien och Osterrike h,a dock skogarna ulltder lang tid
varit foremAI for sko·gsvard, och de ge darfor oeksa god avkastning.
Danmark, nor,dostra Tyskland, Hollan,d oeh Belgien, de brittiska
oarna, stora d,elar av Frankrike, Sp.anien och Portugal, Italien oeh
Ungern aro daremot myeket sko1gfattiga, oeh det ar att marka, att det
just 'ar i dylika skogfattiga trakter, 80m Europas b'efolkning framfor
alIt ar lroncentrerwd.. Har finns foljaktligen ett importbehov att fylla.
Forhallall'dena framga tydligt av kartan., fig. nr 2, so,m visar savill

Forbrukning av barrtradsgagnvirke i Europa.
Varje prick representerar 1 milj kbm.' (rundvirke utan bark), motsvarande forbrukningen av travaror (barrtra)
och papper (m. fl. slutprodukter av pappersmassa).
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forbrukningen a,r barrtrwdsgagnvirl{e i olika idelar ·av Europa 80m
vilka omra'den, Boom ha exportoverskott och alltsa aro sjalvforsorjan,de, oeh vilka omritden, 80m maste import,era fOT att fylla sitt be110V. D'essutom anges vild sidan av l{.artan forbrukningen per invanare
i olilra lan,der. Up,pgifterna ;avse meideltal for aren 1925-27, sasom
repres'ellteranide »normala» efterkrigsar.
8'om synes har so:dra Europa en jamforelsevis ringa forb-rukning
per invanare. Ma111l,ar ju ocksa dar ett milt klimat oeh en jamfor,elsevis lag levna,dsstan,dard med ,darav fOllj,ande lag forbrukning per invanare. Fol]{tatheten at oeksa Ihar mindre an i det europeiska in,dustriomradet. Det senare h.ar ieke blott tat befolkning utal1 aven ganska hog forbrukning per invan,are. I H,olland, B.elgien, England,
Tyskland, Sehweiz, Tjeckoslo,v,akien och Osterrike ligger forbrul{ningen salun!da mellan 0,40 ,och 0,60 kbm pe'r invan:arie. En mellanstallning i fraga om forbruknin.gell per invan.are int-as av j.or1db,rukslanderna, Frankrike, Jugoslavien ill. f1. Vart lall.ld oeh.lde ovriga nordiska lan,derna ha den hogsta forbrukningen i forhallande till invanarantalet, llaturligtvis beroen,de ,darpa, att vi ha skog,en alldeles
inpa oss ocll darfor bygga vara hus av tra. I an,dra trakter bygger
man daremot hl1sen ·av sten.
Avverkningen av barrtraidsgagnvirke i Europla f~a'mgar av lra.r.tan, fig. 3, 80m jamfort med den forra ger en slaende kontrastverkan.
Man ser vid en jamforels,e mellan Ide bada kartorna, hurusom avverkningen fr.amfor ,alIt i vart lan:d och i Finland ar betydligt storre
all forbrukningen. Va,d Rysslan:d b'etraffar, maste observeras, att uppgifterna hanfora sig till aren 1925-1927, efter vilken tild den ryska
avverkningen som bekant har stigit betYidligt.
Overgar jag se,dan till handeln med barrtrwdsvirke, vils-ar kartan,
fig. nr 4, exp·ort- resp. importo,v.erskott i olika lanlder :av travaror,
mass:a och p:app·er, is'amtliga refducer:alde tilll kbm run,dvirke.
Exportoverskott foreko·mmer.i Sverige, Nor'ge, Finland, Ryssland,
de baltisk,a staterna, Polen, Tjeekoslovakien, Osterrike, Jug'Oslavien
oeh Rumanien. De oentraleurop·eiska staternas exp,ortoverskott gar
naturligtvis i huvudsa.k till angransan,de delarav Centraleuropa,
un,der Idet att de no·ridiska·lanldernas export gar till kustlanderna. Lik80m forut avs,e uppgiftern,a ar,en 1925-1927, alltsa n·ormala efterkrigsar, 00'1 se,dan dess ha ju lrvantiteterna utom for Rysslan,d krympt ihop
betydligt. I fraga o,m den mekanisk,a massan domineLa Sverig·e, Norge
oeh Finland fullstandigt exp,ortmarknaden, oeh d,etsamma galler liven
om tden kemiska mass,an, dar for ovrigt Sveriges export ar storre an
l1agOt annat lands. I fraga om papper ha aven de centraleuropeiska
lanlderna exportoverskott a v bety,danide storleksor,d,nin;g. Ayen Eng-

~

Avverkning av barrtradsgagnvirke i Europa.
Varje prick representerar 1 ll1ilj. kbm (rundvirke utan bark).
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Europas handel med travaror, massa oeh papper, aren 1925/27.
(Uttryckt i motsvarande rundvirke, utan bark.)
Exportoverskott, gra cirkelyta, importoverskott, 8vart cirkelyta, milj. kbm.
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exporterar en hel del papp,er men har likval stort importoverskott. Rysslan'd importera:d·e forut massa och papper, men Idenna
imp-ort har numera.upphort.
S·asom framgar av kartan, fig. 5, over Sveriges exp10rt av sagade
travariot, har Englan,d for ,OS8 en dominerande' ,betydelse. Diirutover
gar ocksa le,n betYtdan'de export 'till olika vasteufopeiska s:t.ate~. Sy,deuropas import:behov tackes: daremot helt av Centrale,urop,a,s exportlander. Nagon export fran Sverige till lander utOill Europa forelrommer numera icke av namnvard omfattning utom till Afrika~
Australiens imp,ort av sagade travaror fra,n vart land har nast.an alldeles upphort till folj1d av en forhojnin.g· av tullarn-a., slOm gjort dessa.
praktiskt ta.get pro,hibitiva.
Bilden :av Sveriges export av massa och papp!er ger vad Europa
betraffar i huvu!ds·ak samma bilid 80m betraffande travaruexporten.
Har foreligger emellerti'd den viktiga skilln3Jden, ,att vi ocksA ha en
stor export av massa och aven av pap'per till Forenta Staterna. Vi
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exportera dit i framsta rummet sulfit, sulf,at och tidningspap,per.
Darutover skeppa vi ocksa en hel del mas-sa Qch papper till andra
varIdS'delar.
Undersoker m·an nu, for att fa ett p-erspektiv over utvecklingen,
Europas handel m·ed s.agwde trav.aror alltsedan ar 1880, visar Idet sig,
att an~da fr.~m till varldskriget h,andeln befann sig i okning, och for
Europ,as del forelag da ett ganska betydande imp·ortoverskott, 8·om
ar 1900, da importoverskottet ,nadde -sitt maximum, uppgick till narmare en miljon stan,dar;ds. Un,der kriget krympt,e handeln ihop och
importov·erskottet fors-vann, och efter kriget har Imp'ort och export
av saga-de travaror i huvu,dsak uppvagt varandra. Randeln nil·d·de
under aren narmast fore den nuvaranide krisen en nagot storre Oillfattning an fore kriget med en import och export pa vardera ungefar
5 miljoner stand~ds men har sedan dess sjunl{it kraftigt ned till
cirka 3 miljoner standard,s ar 1932. Jamfor man Sveriges export av
sagade travaror med denna utveckling, finner man, att densamma
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visS'erligen rOllt inverkan av Iden allmanna utveckliIlgen men dock
lla.llit sig bety,dligt j.amnareo Gor man en jamforels.e m,ed Englands
import, vilken ju for QSS h,ar ,den storsta b,ety,delsen, visar det sig, .att
de.n engelska importen icke riktigt foljt den allm.anna utvecklingen
utan uPP'visar betydligt mer:a avtrubb,a,de variationer an handeln for
Europ·a i dess helhet. Vad som harvidlag ar av sarskild b-etydels·e ar,
att England un,deT d'en innevaran,de kri,sen kunnat uppehalla sin
import jamforelsevis battre an vad fallet varit i de flest.a andra
importeran,de lan,der i E,uropa.
Gar man pa B·amma satt igen()ffi Euro,p:as exp:ort och import av
mas-sa och pJapper fro o. ill. ar 1900, visar det sig, liksom i fraga om
de sag3Jde travarorna, att Europas handel konstant okaJde under tiden
fore !{riget, men i olikhet meld trav.arorna har de-nna okning fortsatt
i h.astig takt ave.n ,efter kriget. Den tillbakagang, Born ,aven har gjort
sig gallande till foljd av varldskrisen, ,har ocksa varit av betydligt
min·dre proportioner an i fraga om de saga,de travarornao Saval for
mass.a som p'apper llar Europa haft ett exportoverskott, vilket efter
kriget kraftigt okats. Va·d speciellt lden kemis,ka massan betraffar, ar
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Englands importoverskott av travaror (barrtra), massa och
papper pr in vanare.
Omra-knat till 1110tsvarande kvantitet rundvirke Cntan bark).
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d'et, som farut namnts Sverige, som svarar for en mycket stor :del ,av
:det europeislra exportav,erskottet.
Emellertid ar han:deln icke i sista hand utslags.givand·e for framtilden utal1 :det ar J.1aturligtvis sjalva forbrukningen. Det kan darfar
h.a sitt intresse att taga del utav, hur forbrukningen h·ar utvecklat sig
pa var framsta marknaid, d. v. s. i En:gl.and. Importen av ,travaror,
mass-a och pap,p,er gel" Idar praktiskt taget ett uttryek for forbrukningens storlel\:, ·eftersom Englan!d icke har nagr.a egn.a skogstillgangar att tala olm. Utvecklingenav forbrukningen sedan 1845 framgar av ov,anstaende diagram, fig. 7, som- anger importo-verskottet
av travaror, massa och papp·or 'p'er invanare.
l\{an ser av diagrammet, hurusom forbrukningen av travaror nad,de
sin kulm:en ung:efar vid sekelskiftet, oeh att forbrukninge,n efter tillbakagangen untde.r kriget icke ater formatt ,hoja sig till sin gamla
niva. En helt motsatt utvecklingsten,dens Ilar daremot gjort sig gallan/de fo,r massa och papper, :alltsa i sist.a hand for piapper. Denna
olikartade tend-ens tor1de sammanha;nga med in,dustrialiseringen.
Medan deuna under ett forst,a, langt ske,de let.t till en bety,dan'de ffubattring aV' levnads- och bostadsstand·a.rden for !den stora massan av
bef.olkningen oeh darm,e,d liven till en fort.gaende okning av travaruforbruknin'gen per invanare, nar utvecklingen slutlig,e'n en p,unkt,
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dar en ytterligare hojning ,av re.alinkomsten ej langre .anvandes for
en o,kning av bostadsutrymmet utan for ,anskaffning av andr:a mera
lyxbe.tonade ting (samt nojen, kulturella ,an'damal, etc.). Den m,oderna
utvecklingen s,ynes t. ·o.m. i viss-a fall gil i den riktningen, att man
inskranker bostrudsutrYffimet for ,att i stallet slraffa sig an1dr.a efterstravansvar1da ting sasom bilar, r,a:dio etc. Man b,or litet 'men ,bekvamt!
I fraga om forb!rukningen av trav:ar,or ar ju ocksa att. marka, att man
standigt finner pa nya material, :SDill kunna ersatta tra. 01rningen av
papperskonsumtionen sammanhanger givetvis me.d den okade bildning och friti!d, som foljer IDHd hogre levnadsstandarid. Tack yare de
moderna kommunikationerna kunna ju ocksa tidningar num,era dagligen avlamnas i snart sagt v,arje ,he-me Likasa h,ar sakerligen den
starkt stegra:de reklamv'erksamheten har sllelat in vi,d ti,dningspressens finansiering.
Nar man viII forso,ka se, vart utvecklingen bar han, :har man givetvis icke bara att tag,a hansyn till forbrukni:ngen utan aven till tilIgangssidan. For var varldsidel kan man fa, en vis'S uppfattning om
den saken genom 'efterfoljan,de :sammanstallning, 8'om visar Europas
virkesb~lans, d. V. 8. forhallan ,det mellan tillvaxt (mojlig uthallig
avkas.tning) o,ch avverkning.
D'en tota.la avverkning,en aren 1925-1927 klill!de alltsa Ryssland
oberaknat upp'Skattas till 143 miljoner kbm, m,edan den uthalliga
avkastningen kunide beraknas upp,ga till ,enldast ,omkring 124 miljoner
kbm. Man h,ade alltsa har en brist, d. v. 'S. avverlrning utover tillvaxte,n, pa· cirka 19 miljoner kbm. Denna overavverkning steg seldan
ar 1928 men gick ar 1929 ater tillb'aka. Derina beraknade overavverkning ar sa p'ass betydanide, ,att ,den nog ocksa forekommer i verkligheten, trots att siffrorn.a ingalun:da aro sar-delas exakta. Det skulle
alItsa innebara, att vi overavverka i Europa, ochvi skulle alltsA ga
mot tilltaga~nlde sl\:ogsbrist. Man har emellertid ocksA en an,n,an faktor
att ta me,d i berakningen, namligen att tillvaxten troligen befinner
sig i okning mom storre delen a"v Europa. I vart lanld har ju riksskogstaxeri11gen givit o.ss intressa,nta resultat darvidlag. Vid ,omtaxeringen av VarmIan,ds Ian fann man rsalun:da att tillvaxten under 18 ar
okats med 35 %. Det ar visserlig'en e.n e,ngangsforbattring, sa till vi,da
80m den icke Iran goras om i narmelsevis samma omfattning under de
foljan:de 18 aren, men den sager ,dock en hel del. D:etta ute.sluter emelIertid ej, att det ull,der en langre ,eller kortare framti!d kan visa sig
nodvandigt for Europa .att liksom hittills v.arit fal1et utstracka avverkning.arna till langre bort ·belagna skogsomra,den. Med de meldel,
80m tekniken s.atter i vara hander, tOfide man emellertid kunna over~
vin·na de okan!de transp'ortavstan:den utan alltfor stora kostnader.
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Europas virkesbalans (utom Ryssland).
Gagnvirke av barrtrad (utan bark).

Avyerk-I

Uttagbar tillvaxt
Land

Overskott
Brist -

nIng

Pro har 1 Total 11925/2711925/271
barrskog
kbm

1928

+

I

1929

Miljoner k b.m

I

I

I

Exportlander.

. . . . .
Sverige · ....

-

0,4

5,1

-

1,6
5,2

-

0,4

-

0,2

-

1,2

-

1,2

0,2

-

0,4
0,4

-

1,2
3,5

6,3

1,2
1,4

6,3
26,5

22,7

+

3,8

+

2,4

1,0

19,3

23,4

-

4,1

-

2,0
2,0
2,0

1,4

1,4

2,7
1,1

2,6
1,1

0,1

-

13,4
6,5

16,8
11,1

Rumanien · .. · ......

2,0
2,3
2,1
2,0
2,0

Summa, medeltal · .....

1,4

88,6

Vast- och Centraleuropa. .

2,4

Sydeuropa · .........

1,5

29,6
5,7

Summa, medeltal . . . . . .

2,2

35,3

35,s

Europa utofn Ryssland. . .

1,6

123,9

143,3

· .. ...
· .....
Finland . . . . . . · .....
Estland
· .. · .. . ...
Lettland · . . . . . . . . . .
Litauen .. . . . . · .....
Polen . . · .
· ......
Tjeckoslovakien · ......
Osterrike · . . . . . . . . . .

Norge

J ugoslavien. . . ·

......

5,4

+

- 3,4
-.4,6

8,6
4,6
9,4 I -

2,9
3,1 .

I

108,0

- 2,9
- 2,9
:- 4,7

3,2
1,7
6,3

{+-23,s
3,9

-

3,0

-

3,0

-

6,7

-

6,4

+ 2,4
-27,1

-23,5

ImporfUinder.

I

29,6
5,7

-

{+-23,3
3,9

..

+ 2,4
-27,1

-23",5

Tar man narmare del av utvecklingen, skall man ockJSa finn·a, att
prisernapa virke i de fornamsta importlan,derna icke hojts namnvart, trots att Europas forbrukningscentrum. mast fylla sitt behov
harav frit,n alIt langre bort belagna delar av det nordliga skogsbaltet
och darvid sedan nagra decennier tillbaka aven Ihar mast tillgripa
Ryssland:s skogstillgangar. .
.
Jag viII icke aIls i detta sammanhang ge en expose over Rysslands
framti,dsforutsattningar darvidlag - det ar icke ett sa lattb'ehan,dlat
kapitel - utan j,ag inskranker mig till att visa pit Rysslands roll hit. intills. RyS'slands export av sagade travaror uppgick itr 1880 till nagot
over 0,2 miljoner standards. Ar 1900 h,a,de den stigit till nAgot over
0,6 miljoner och ar 1913 till inemot 1,5 miIjoner standards. Ryssland
var dA varl,dens storste exportor av sagade travaror. Sedan foIl Ryss-'
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land bort sas10m exportor un!der varldskriget for att ~darefter Ater
komm:a tillb·a.ka oc:h lIar sedan i rask takt okat sin export fr. o. ill.
ar 1921. Un,der mellantiden l1a,de Rysslan!ds k·onkurrenter pass,at pa
att fylla tdess plats, s.a att nar Rysslan'd ater borja,de kQrnma i markn.aden, maste det tra,nga unJdan sina konkurrenter. Detta hade till ell
borj.an ej sa svara folj,der, enar markna-den efter kriget at.er repade
sig ·oeh efterfragan o·kades. D:et val' darfor forst meld den nuvarande
kri-sens Inbrott, 80m konkurrensen pa allvar skiirptes, enar Ryssland
fortsatte att oka sin export, m.edan andra traexporteran!d'e Hinder
fingo taga konsekvenserna och minska sin export sa myck'et mera.
Det hal' jll talats mycket om den ryg,k.a dumpingen, oeh jag behover
ieke haT ga in pa detta amne. Det fillns emellerti'd ell grans. aven for
den ryska konkurrensen. Aren 1930 och 1931 nadde den ryska exporten
upp till omkring 0,95 miljone1' stalldard.s och hal' ar 193:2 gatt ITagot
tillbaka. Den niva, 80m man 11U uppnatt, ar i sjalva verlret Idens.amma
som ar 1913, ifall 'man endast raknar me,d iden exp'ort, som detta ar
}rom fran Rysslands 1~uvarande omra,de. E:n ganska st{)r delay expoI'ten kom l1amligen da fran Polen oeh randstaterna. DJenna utveekling
far val anses innebara, .att va,d sjalva konkuTrensen betraffar ar d·e!1
va1'sta faran overvunnen, sars·kilt 80m j·u Sv,erige har kunnat aka Sill
export ,nagot litet forra aret, underdet att Ryssland trangts till'baka.
For innevarande ar veta vi, att Rysslanid troligen icke ens n,ar 1932
ars siffra,medan vi sannolikt n·a, betydligt ldarutover och dartill till
farbattra,de p'riser. D'etta far enlellertid iclre tyd,as sa, att Rysslan,d
nu skulle borja lida brist p.a, sk,og. De inverl{ande faktorern,a a1'o flera,
och det kan vara svart .nog att an·ge, var tyng!dp'unkten skall forlaggas. I den aktuella situationen torde varlds.krisens hanidelssparrar
avell 11a medfort alit 8varare hinder for den ryska travaruexporten,
men bristen pa arbetskraft i skogar,na {)eh okningen av Rysslands
egen virkesforbrulrning h,a uppenba1'ligen sp1elat stor roll. Den inl1emska forbl'ukningen hal' i sjalva verket avseviirt okats. Detta iiI"
ju en faktor, 80m aven verkar pa'lang sikt, gienom att den i :hog grwd
avgor urskogstillgangarnas varaktighet. Vad Ryssla,nids egen virkesforbrulrning Irall komma att ta for utveekling senaTe ar emellertid
icke gott att siiga. I v,arje fall hal' ,den okning, som hittill~ gjort sig
gallan:de, naturligtvis i nago~J1 mall minskat ellanserna att lrunna
export-era billigt virke fra,n Nordryssland. Bortom Nord.ryssland utbreder sig emellerti,d Sibirien, 'Och man hal' ·ocksa borj,at exportera
11agot fraIl J enisej,s flodomra,de. Redan ,en mattlig prisstegring torde
nog kunna locka fram ratt bety,dan,de kv.antiteter dariifrall.
Jag har hittills b,ehall!dlat forhallal}idena ivaI' ege.n varldsde.l. Det
finllB em,ellertird en annan varldsidel, 80m i hog grald intresserar 088,
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Forbruknjng av sagade travaror (barr- och lovtra) och papper
i Forenta Staterna.
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namligen NOTdarnerika, icke blott IdarfoT att Idelt ·ar Iden an,dra stora
enheten i fraga om varJ..dens forsorj.nillg och forbrukning ,av barrtradsvirke, utan aven darfor att Nordamerik.a ar var 'basta kund for
pappersmassa.
Forenta Statern,as forbrukning av travaror oc:h piapper sHdan ar
1880 framgar av ovanstaenlde !diagram. Man s.er tydligt, hurusom
forbrukningen ·av travaror na,dde kulmen omkring ar 1906, v.arefter
lden gatt starkt tillbaka. Tillbakagangen har sin gr1lll1!d i minskad
forbruknip.g p'er invanare, sasom avenlodes framgar av diagrammet.
D'enna siinkning ,av forbrulrningen pier invanare ,har varit sa kraftig,
att den i hog gra1d gjort sig gallande ,aven i frag,a om den to,tala :£01"brukningen triots den b,etydan;de folkmangd.sokningen i Forenta Statern,a. For bedoman,de av varlidens virl{eshus.hallning ar denna utveckling giv1etvis fortj.ant avaIl val" upp,marksamhet. Forbrukning·en
av p'apper h.ar daremot forlopt i motsatt riktnin.g savill va!d galler dell
totala forbrukningen som forbrukningen per invanare,. Den totala
forbrukningen har ,oavbrutet vuxit fran en 'ob,etydlighet upp till
11 it 12 miljoner meterton fore den nuvarande krisens inbrott, o-ch
Forenta Statern.a forbrukaJde da ungefar halften av hela varldens
pappersprodul{tion.
Som man ser Dverensstammer utvecklingen i Fo.renta Staterna fuIlstan'digt med motsvaran,d-e ut,recklillg i Englan:d, och iden tenidells,
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80m har framkommer, fAr val darfor anses vara ganska representativ
for de iu,dustrialiser3Jde Uindernas fo,rbrukning av sagade travaror
resp. papper. Konsumtionen av de sagade travarorna gar mot en kulmen (pr invanare) f6r att Idarefter ater sakta ga tillbaka. Det ar
emellerti,d' tydligt, att man darfor icke b'ehover tanka sig, att varldens forbrukning over huvud taget nu skulle vara i tillbakagang
(bortsett fra·n krisen), ty en hel del lan:der ha annu icke natt d·enna
kulminationspunkt i fraga om forb.rukningen av travaror varjamte
man har att rakn,a moo folkokning:en. Sa t. ex. okar Sovjetunionen
ailtjamt sin forbrukning pr invanare. Vi ha emellertid har ett forhaIIan,de, som man maste lagga marke till, ty det far anses inneb'ara,
att ,den gamia uppfattning·en att travaruko118umtionen har en tendens
att okas i det oan,dliga, icke Hingr,e ax hallbar. I fraga om p.ap,p,er h'a
vi daremot en tendens till alltjamt okad forbrukning. KOD.sumtionen
har visserligen nu minskat till foIjd av krisen, men det ar ingenting,
som hindrar, att konsumtionen s·enare skall fortsatta att ytterligare
stig·a. Darom veta vi for narvarande ingenting. Forbrukningen av
papper (oc'h pap,p) i kilogram per invanare utgjorde aren 1925--27 i
olika lander:
Forenta Staterna
Canada
. . . . . . . . . . . . . ..
England
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tyskianq.
Danmark
Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Norge, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Finland . . .. '. . . . . . . . . . . . . ..

85,5
41,3
41,3
30,3
26,4
25,7
22,9
18,9
18,5
18,2

Osterrike
17,3
Italien
9,7
Estlan~d .
. . . . . . . . . . . . . .. 5,5
P.olen .
4,1
Grekland
H,7
J ugoslavien . . . . . . . . . . . . . .. 3,4
RyssIan,d (Eur.)
2,7
R,umanien
21,4
J.apan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,5
Kina...................... 0,2

Som man ser ligger Forent~ Staternas forbTukning per invanare
betydligt over .alla anldra land-ers. I Europa ar det England, som
leder, narm,ast foljt ·av Sv·erige-. Dar;efter komma andra industrilander, sed'an j·ordbrukslanderna och sist Balkanstaterna. De anforda
siffrorna tyda pa att det bor finnas utvecklingsmojligh·eter i samma
man som de mera efterblivna lande.rna hoja sig forst m:ateriellt oeh
sedan kulturellt.
Enar var exp,ort av massa och papp:e'r till Fore,nta Staterna blivit
en ekonomisk faktor av forsta ordningell ager ,det sitt intresse att lara
kanna d·e vagar, pa vilka Nordameril{·as forsorjning av pappersmass.a
.
for narvarande ager rum.
Vi ha, susorn framgar av karta.n, forst och framst den valdiga
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Produktion av pappersmassa (torrvikt)
i Nordamerika.

ar

137

1928

30

A-B.Kartografi!,)ka Institutet

Fig. 9.

massaindustri, som ligger i os.t;ra Canada och :angransande delar av
Staterna. Vidare finns en del produktion i Sydstatern,a loch pa Pacifickusten, och ,darutove·r sker, sasom re,dan omnamnts, en betydande
imp'ort fran Sverige (oc.h vissa andr,a europeiska lander). Det har
alltsa visat sig, att massa fra·n Europahar kunnat konkurrera i Nordamerika. Mojlighet.er finnas visserligen for 'C,anada att gA langre ut
i sitt stora b,a.rrs.kogsomrAde, men detta staller sig up,penbarligen
dyrare. Det giiller naturligtvis hal" en ren kostnadS'fraga, oeh det hela
r,educerar sig ytterst till att d·et iiI" billigare att taga massa fran
norovastra Europa ,an att ga langre ut med avverkningarn.a i Canada
eller att ta mera mass-a fran vastra Amerika. Massa fraIl Pacific11 -

Nationalek. FOr. FiYrh. 1933.
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Jamforelse mellan avverkning och tillvaxt i Forenta Staterna.
Milj. kbm (a rot, inkl. bark).
Tillvaxt under forutsattning av

Nuvarande
avverkning

Omrade

Nuvarande
tillvaxt

extensivt skogsbruk

ar

I

1950

I

Iintensivt

skogsbruk

vid framtida uthaJlig avkastning

AtlanUska skogsregionen:
. . . · .

· . · .
Centralstatern a
· . · .
Sjostaterna . . . . . . . . · . · .

58
258
130
64

Sumlua

510

143

26
99

Nordostra staterna
Sydstaterna

. .

I

28
68
32
15

I

40
115
45
37

I

47
145
43
48

I

93
307
98
102

237

283

8
20

15
36

30
80

48
128

125
635

28
171

51
288

110
393

176
776

Tillvaxt beraknas aga rum a
milj. har . . . . . . . . . . ..

-

101

142

190

190

Tillvaxt, kbm pr hal'. . . . . . I

-

I

I

600

1?acijlca skogsregionen:

Klippbergsstaterna .......
Pacificstaterna . . . . ......
Summa
Total

I

1,7

I

2,0

I

2,1

I

I

4,1

kusten har emellerti,d redan. borjat uppenb,ara sig pa Atiants.i!dan
efter att ha fraktats genom Pan.amakanalein. En annan sak, 80m i llog
grad for,drar var upp:marksamhet, ar ,den vaxan'de sulfatin:dustrien i
Syd.staterna, som arb·et.ar unlder gynnsamma forhAllanden icke minst
. i frag.a om ravara, i det att skogar,na dar visat :sig aga en kolossal
tillvaxth,astighet, trots a~t man icke har nagon s'ko·gsvar,d ,av samm,a
art Bom yare Pa ett tjugotal'ar k,an man draga upp' goda s.kor,dar av
massav·ed.
D'et :har talats ratt myckHt om skogsskoviingen i Nor1damerika, men
satter man har,emot det faktum, att forbrukningen av saga,de travaror ar i ne:dgang, maste man saga,att .ldet icke aIls ar sa sakert, att
No,rdamerika i framtiJden skall behov,a bli en stor importor .av travaror Iiksom forut ,av massa. En jamforels.e mellan avverkning och
tillvaxt i Forenta Statern,a har gjorts i 'ovanstaende tabla, BOll bygger pa staiiningen omkring ar 1920 (efter Fore-nta Staternas »Forest
S'ervice»).
A vverkningen uppskattades alltsa for det ifragavarande aret till
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Prisrorelse for sagade travaror, cement och tackjarn i England.
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635 miljoner kbm, unlde:r ,det att tillvaxten utgjorde endast 171'miljoner kbm, alltsa -en val,dig overavverkning. Gar man emellertid over
till forhallauldena saldana ,die kunna beraknas bli i framtiden, visar det
sig, att tillvaxten ar 1950 bar h,a stigit till 288 miljoner kbm under
forutsattning ,av extensivt skogsbruk, d.v. S·. ut.an :andra atgarder an
att man lamnar kvar en ;del frotrald vid ,avverkningen och skyd'dar
skogarna m·ot skogseld, alIt relativt enkla atgar,der, sam icke illHdfora
nagra storre kostnader. A VHn meld sa pass enkla medel kommer man
alltsa upp till en hogre tillvaxt an for narvaran,de, b'eroen'de pa att
alIt sto'rrl8 {)ch storre omra:den bekladas med vaxande skog (i motsats
till urskog.arna, i vilka ingen nettotillvaxt ager rum). Om man Idaremot skulle infora inten!sivt skogsbru1k over hela Forenta Stater,na,
skulle tillvaxten meld tilden komma upp i 776 miljon'er kbm~ vilken
siffra ju overstig,er den nuvarande ,avverkninge.n. En sa stor okning
av tillvaxten far man emellertild icke rakna med, utan det ar val
sannolikt,att jamvikt icke kan up'pna-s utan att en minskning av
avverknin,gen kommer till stand. En dylik minskning ar ju faktiskt
ocksa pa vag, och det far ej anses uteslutet, att man harigen-om kan
up'pna jamvikt me~lan blivaIlJde tillgang och efterfragan utan att
anlit.a import, atminstone i nagon storre ·omf.attning. Antag exempel'vis, att man maste ned'brillga forbruknin.gen till 'halften, sa beho,ver
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Prisrorelse for sagat barrtradsvirke, mekanisk och kemisk
massa i England.
1901.-05 = '100.
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K emi8k ma8sa
(oblekt s'l.lljit, torr)

Mek. massa
(viit)

Fig. 11.

detta ej inneba.ra nag{)n v-erklig knapp;het, n'ar man tar hansyn till att
:den nuvarande (fore krisen) forbrukni,ngen pr invallare ar fern

ga.ng.er sto'rre an i Europa. Man ror sig har for ovrigt meld sa valdiga
och os'akra siffror, att det latt upp;star en marginal, oeh det kan darfor oeksa tankas, att Forenta Staterna maste b!orja imp,ortera sagat
tra. Vagen o,ver Atlanten ar i sa fall icke langre an for massan, men
jag tror for min del iek-e, att vi ha att r-akna ,med att Forenta Stat,erna skall bli nagon storre importOr. Nagot said-ant kan i ,rarje fall
ieike med nagon sake.rhet forutspas.
Vad som till sist ielre minst intresserar os'S ar givetvis pris1~ivan
for vara skogspTlodukter, 'OCll det ar j·u oeksa framst 'darfor, 80m vi
soka bilda oss en forestallning om den framti,da utv-eeklingen. Skola
. vi fa skogsbrist och darmed stigande virke:sprise~r, eller hur ko·mmer
det att ga ~ D'et kan for belys,ande ·av Ide-nna f'raga vara skal att s.e p'a
den gangna prisutveeklingen.
I diagram, fig. 10, visas prisrorelserna Jar sagarl.e tra,varor, cement
och tackjarn i England med tiden 1881-188~ sasom bas,ar. D'en grov,a
linj.en a diagramm.;et vis.ar utvecklingen :a,v den :allmanna prisnivan,
och man ser, hurusom priset p'a sag,ade travaror hajt sig nagot
d,arover. Skillnaden ar dock icke sto.r1",e ,a,n .att det mast,e beteckn,as sasom en synne-rligen mattlig stegring, och ,den a1" i sjalva verket
ieke storre an ·den hojning, so'm taekjarnspriset h,ar undergatt. Jag
viII emellertidframhalla., att denna in'dex icke ar exakt, beroende pa
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Prisutveckling for sagade travaror. och pappersmassa

Sverige.
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1913 = 100.
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Allmanna prisnivan (kommerskollegium).
- - - - - - - - - Prisniva jor halvjabrikat (d:oJ.
l

Fig. 12.

svarigheten att fa fram. moo varaIldra jamforliga siffror. Det ar darfor icke omojligt, att travarup-ri'Serna ·h·a stigit nagot mer an 80m
framgar .av diagrammet, emedan kvaliteten sakerligen har forsamrats under arens lopp. For samma kvalitet har troligen en storre
prishojnin,g ·agt ru,m an diagrammet visar. Om det nu emellertid
slrulle -vara g,a, att 'varl,den gar m<lt tilltagande skogs-brisi, sa ar
det dock lmappast trQligt, att vi darfor skulle fa nagon revolutionerande hojning ,av travaruprisel~na, ty det finns ju mojligheter att
ersatta tra ID,ed ell hel del anidra amnen, cement och j.arn, etc. ~{an
ser, llurusom cement exempelvis har blivit billigare an tra oeh darigenom vunnit en fordel i konkurrensen. For min del tror j'ag p'a en
ganska jamn prisutv.eckling, mojligen med nagon dragni.ng uppat i
forhallande till den allmanna pTisnivan.
PA diagram, fig. 11, vis'as p:risutvecklingen for sagade travaror och
mas-sa i England sedan 1900 med tideD.: 1901-1905 sa,som basar.
Det visar sig har, att travarorna s.edan se:kelskiftet ga.nska val foljt
dell.allmallna p·risnivan, men att priset pa massa utveclrlats pa annat
satt. I fraga O'ffi massan h.ade prislaget redan fore kriget fallit under
den allmanna IJrisnivan, och samma pris.utvecklings.tend·e,ns aterfinn:es
aven efter lrriget, medan travarorna aven da lleg.at battre till. Detta
forhallande beror saker-ligen darpa, att massan, trots att Idet UPPlstatt
en valdig o,kning a,r efterfragan, ,dock hela tilden kun,nat produc~ra.s
till alIt billigarte pTiser, i framsta rummet beroe,nde pa billig ra:vara.
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De skogar, somforut exploaterats for sagtimmer, ,h,a nu kunnat exploateras for massaveld, varvid transportmedlen redan stAtt i stort
sett fardiga. Viidare har rationaliseringsprocessen inom sjalva massaiUldustrien varit langt mera g'enomgripan!de an inorn sagverksindustrien. Tack vare dess.a omstan,digheter har det alltsA varit mojligt
att tillgodose en stigan1de efterfrAgan till sjunkan,de priser (i forhallande till den allmanna prisnivit.n).
Ga vi 'S'edan over till prisutv·ecklingen i vart eget land, nojer jag
mig meld att vis:a prisutvecklingen u,n1der Ide sista aren, fran 1923
till 1932 (fig. 12).
Som mall ser har priset pa vara exportera!de travaror, nar ar 1913
valjes :Born basar, legat over Iden allmanna prisnivan for att Ar 1932
forena sig med idenna. Ungefar samma har forhallandet varit for
papp·ersmassan, f.astan p'rislaget varit nagot Higre an for travarorna
IDeld un!dantag a;v nagot enstaka are 1\Ian finner alltsA har en bekraftelse pA utvecklingen i Englanfd, Idar, pris.et pa massa holl sig nagot
un,der tra.v,arupriset.
I sista h,and intr'esserar osa det nuavh,andlaide amnet icke blott for
de priser, som kunna erhallas ·for var travaruindustri, utan aven for
den rantabilitet, 80m de kunna skanka och de ,arbetstillfallen, 80m
travaruin·dustrien kan erbju,da. Jag h.ar nyligen gj·ort en utredning
om var travaruindustris riintabilitet, vilken utredning aterfinnes i
sista haftet av Svenska skogsvar,dsforeningens tid.skrift. Den hanfor
sig :dels till forkrigsaren 1911-13, ,deis till de »normala» efterkrigsaren 19'23-30. Jag sl{all har en1dast me-d1dela nagra fa IhuvUJdresultat.
Man finner ,av nedanstaen:de tabla, att i fraga om rantabiliteten pa
det egna kapitalet h,ar sagv,erkens s.tallning bety,dligt fo.rsamrats sedan
Rantabiliteten inom olika grenar av traforadlingsindustrien
fore och efter kriget.
Rantabilitet pa
Eget kapital
1911/13

\1923/30

Bela kapitalet

1911113

1923/30

I
I

%

%

%

Sagverk .................................
Cellulosafabriker . . . . . . . . . . . . . . .

5,3

-2,6

4,8

7,9

4,7

6,0

Ditrav sulfitfabriker . . . . . . . . . . . .
Sliperier (med och utan sagverksrorelse)

8,3

2,4
1,1

6,1
5,1

5,2
4,5
3,4

6,3

5,7

5,6

KOlnbinerade sagverks- och cellulosaforetag . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. ..

5,7
6,9

I

%
3,1
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tiden fore kriget och Idenn,a gren av var travaruinldustri gick under
efterlrrigsaren i stort sett med forlust. Detta bekraJtar ju ,den gangse
uppfattningen om sagverksin'dustriens Idaliga resultat. Taga vi de
fristaende cellulosafahrikerna, visa Ide ett atskilligt battre resultat,
churu av,en betraffan,de dessa en forsamring agt rum gent,emot forkrigstiden. For sulfitfabrikern,a har forsamringen varit storre. Aven
den mekaniska massaintdustrien, vilken i regel ar forenad meld viss
sagverksill dustri, har fatt en patagligt forsamrad rantabilitet. Daremot visar det sig, att den viktig,a grupp, som ,driver bade sagverksrorelse och cellulosatillv,erkning; har nara nog samma rantabilitet
fore och efter kriget, loch rantabiliteten ligger har pa en hoj,d, s:om
i regel overstiger V3Jd 80m k.an uppnas i,nom forut namnda grenar av
var traf~radlingsinidustri.
V,a,d s.e-dan galler rantoavkastningen pit hela kapitalet, fA vi ieke
riktigt samma billd beroen;de ,darpa, att det framman;de kapitalet i
regel maste forrantas efter 5 it 6 %, oeh Idetta kapital utgor en ganska
stor d.el av hela det ·engagerade kapitalet. For sagv·erken finn.a vi har
en avkastning pit eirka 3 % for' efterkrigsaren 1923-30, oeh en likIlande battre rantabilitet aterfinnes av·en iallmanhet 'for de andra
produktionsgrellarn.a.
Ovan;staenide uppgifter avse en s:a pass stor del av var industri 80m
h.alva sagverksin.dustrien och 2/3 av massain:dustrien. Det finns emellertid foretag av hogst olik,a beskaffenhet, oeh det visar sig ocksa, om
m·an exempelvis s:er pit sagverk'en,att det finns saval vinst- S?ill forlustgivan!de foretag. Det kan ju var,a 'av intresse att soka pitvisa, om
det finns nagra forhAllaniden, 80m ligga bakom ,dessa olikheter., Jag
har fordensk.ull i efterfolj'an,de tabla delat upp sagverken i fern olika
grupp·er.
l

Rantabiliteten inom olika grenar av sagverksindustrien
fore och efter kriget.
Rantabilitet
Eget kapital
1911/13

%
Stora sagverk i Norrland nled egna skogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,7

D:o utan (avsevarda) skogar. . . '. . . . .

3,3

Sma sagverk i Norrland . . . . . . . . . . .
Dalasagarna .................

11,0

Sagverk soder om Dalarna ........

6,0

I

Hela kapitalet

1923/30

1911/13

%

%

3,3
-19,3
- 1,8

5,1

4,6

4,2

0,4

4,2

3,0

-

4,3

7,5

2,9

-

0,7

5,0

3,0

I

3,8

pa
1923/30

I

%
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Jamforelse mellan prisrorelse och rantabilitet i sAgverksoch massaindustrien.
I -
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Fig. 13.

Av tablan framgar ju mycket ty,dligt, .att sagv·erik. n~ed egna skogar
reda sig betydligt biittre an 'verk utan egna skogar. Die sto,ra expor-tsagverken i Norrlan'd mad e-gna skoga.r ha salunda iiven under efterkrigsaren (fram till krisen) hruft positiv rantabilit.et pa dete'gna kapitalet, un,der ·det att S'amtliga andra grupper visa forlust, vilket fram-
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Prisja,mforelse mellan rundvirke och foradlingsprodukt.
1909-1918 = 100.
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Fig. 14.

for alIt galler ,om de stQra exportsagverken i Norrland utan egna
skogar. Storre delen av denna forlust ligger emelle-rtid p,! ett enda
storre numera li'kviderat foretag i N·orrland, vilket jll al.ltid kan vara
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11ag-on trost. Det har emellertid aV'en sitt intresse att folja utveclrlingen ar fra!n ar oeh st:udera s.amban'det mellan ranta.bilitet oeh prislltveekling.
S:asom framgar av Idiagrammet, fig. 13, ha vi for sagverken positiv
rantabilitet fore kriget men negati,r efter kriget, om man unidantar ar
1927, da priserna gingo uppat. Massain1dustrien 'uppvis-ar ,daremot
p·ositiv rantabilit.et saval fore som efter kriget med undantag ,av aren
1923 nch 19;24, Ida priserna 'hastigt folIo. Nar priserna se,dan stego, ·hojdes vinsten kraftigt, men egendomligt nog kvarstar den positiva rant.abiliteten aven sedan priserna pa nytt borjat ga tillb,aka. Dennaskilln3Jd i rantabilitet ligger tydligen b'akom ,den forut pavi.s.a:de slrill,naden i rantabilitet mellan sagverks- och massainldustrien under
efterkrigsaren. Den ar ,aY den betYtdelse, att man ma:ste agna d,en
nagon uppmarks.amhet.
Vi ha da att vanida oss till p,roduktions·kostnaderna. Den viktigaste
posten bland ,dessa ar ravaran, oeh denn.as anldel i pr-iset pa den fardiga produkten ar ,darfor av stor betydelse.
A diagram, fig. 14, h.ar en jamfor·e1se gjorts med prislaget aren
1909-1913 B.aS-Om basar, dels for attatuillS furutimm.,er resp. exportpris
for furubrad-er, dells for massaved av gran resp. exportpris for torr,
oblekt sulfite Sasom framgar" av den forst-a jamforelsen .s.ynas priserna a sagtimmer vissa ar ha legat val ,hogt i forhallande till priset
p.a ,den saga:de varan. (Man har harvi,dlag 'ocksa att ta hansyn till den'
forskjutning, som faktiskt foreligger darigenoill, att inkop av ravara,n
sker nagot ar ti,digare an man Iran salja ,den faridiga pro,dukten, vilket
emellertid ej forandrar helhetsbil'den.) Ga vi sedan till massan, visar
det sig, att priset pa m.assaved legat till oeh meld nagot .hogre i forhallande till ,den far,diga produlrtens pTis an vad fallet varit betraffan,de forhallandet mellan priset p.a sagad-e travaror och deras ravara.
Nagon forklaring till sagverksin!dustriens samre rant.abilitet kan alltsa ieke har" erhallas, utan man maste overga till den darnast viktigaste kost.nadsposten, namligen lonerna. Man skull'e Ida narmast
vanta sig, att massain,dustrien skulle haft Iagre loner an 'sagverksin'dustrien, ,rilket emellertid sasom framgar av vidstaende s'ammanstallning, icke aIls varit fallet.
Arbetslonen per arbetstimm.e h.ar, 810m a.ynes, stigit avsevart mera
vid massafabrikerna an vid sagverken. Ser man daremot pa produktionsvolym-en per arbetstimme, visar d.et sig visserligen, att en b'etydan:de hojning agt rum ,ri,d sagv·erlren, menatt en myeket storre
okning skett vid m,aJSsafabrikerlla. I proce.nt av tillv·erkningsvardet
ha arb'etslon,erna vi,d sagverken undan for undan stigit, oeh derma
stegring ar sa pass betydande., att ,den maste vara av verklig betydelse
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. A.rbetslon oeh produktion per arbetstimme
oeh massaindustrierna.

sagverksm.nw

I

I

1 9 13 :::::: 100.
19131192311924119251192611927119281192911930

Arbetslon, pr tiH't1ne:

100
100

226
228

229
233

231
242

231
253

236
258

238
270

248 248
272 . 281

Sagverk . . . . . . . . . . . . . I 100

122
138

122
138

119
143

123
146

126
157

134
167

134
172

Sagverk . . . . . . . . . . . ..
Massafabriker . . . . . . . .

I

Prod'ttktionsvolyrn pr
arbetstimm1,e:

1Vlassafabriker . . . . . . . . . I 100

132
174

Arbetslonens andel i tillverkning8vardet:

Sagverk . . . . . . . . . . . % 17,s
Massafabriker . . . . . . . % 13,7

19,3 20,s 21,7 21,9 21,1 21,0 22,2 22,9
12,s 14,7 14,0 13,6 14,1 14,9 14,6 16,1

Exportpris for:

Sagade travaror . . . . . . . . I 100
Sulfit,

0 blekt,

torr . . . . . . /100

186
176

171
148

163
155

154
164

162
155

163
144

155
143

149

13s1

for rantabiliteten. Vild massainldustrien har nagon namnvard okning
av arbetslo,n,ernas an,del i tillverkning'8vardet icke forekommit forran
ar 1930, dA okningen for ovrigt icke v,ar sar,deles b!ety:dande. Att
massafabrikerna alltsA ha kunnat halia sina lonekostnadernere nara
nog vid samma andel av tillverkningsvarld~t 80m fore kriget har
uppenbarligen berott pit den starka hojningenav produktions,volymen
per arbetstimme, vilken hojning i sin tur kunnat asta,dkommas tack
yare den starka rationaliseringen inom denna in,dustri. Denna hojning av produktionsvolymen p,er arbetsti~e har man emellertid icke
flttt gratis. D·en kan icke ernlts b,ara ge.nom ett battre organis,erande
av arbetetutan kraver vasentligt okat anlitan,de av maskin'er octl
kr.aft. Den kostar alltsa pengar. Darfor kommer det o·cksA mycket an
pit st.orlel{en av anlaggningskostnaJderna, vilka kostnader foretage.n
ju maste am,ort-era och forranta, varjamte anlaggningarna ocksa dra
underhAll.
Av ·efterfolj.an,de tabla, s·om upptar det bokfortda varldet ,av in1dustrianlaggningarna (jamte bostader) per tillverkad stan,dard travaror
reap. ton mass·a, framgar, att vid sagverken det bokforda vardet av
anlaggning,arn,a okats hogst bety,dligt, i stort sett till det tva- a tredubbla jamfort med forkrigsAren. En helt annan utveckling kommer
daremot till synes i fraga om massaindustrien. For sliperierna har
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Industrianlaggningarnas bokforda varde i sagverksoch massaindustrierna.
8r
. I SulfitIperler fabriker

Sagverk

.l

r

1

2

3

4

1911
1912 .
1913 .

54
52

1923 .
1924 .

46

51

46
45

64
64
59

139
131

222
157

142
127

1925 .

132

131

141

1926 .

132
126

137
151
138
136
114

138

1927

132

1928 .
1929 .

1930 .
1.
2.
3.
4.
5.

. .

149
147

J

5

Kr. pr tilly. ton

Kr. pr tillv. std.
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det icke aIls intratt nagoll ho,jning av anUiggllings'vardet per toll
massa, och kapita}kostnadell per tillverl\:ald enhet h·ar alltsa kunnat
hallas nere. Den okade arbetsprestationell har allt'Sa icke har haft
nagon konsekvens i hojda kapitalkostnader utan tvartom har en
sankning ·av Ideras andel i forsaljningsvaroet i detta fall agt rum..
For sulfitfabrikerlla ha vi fAtt en ·hojning av anHiggningarnas bokyarde, men den stannar dock langt ba,kom motsvaran!de okning for
sagverken. Den grundlaggande skillnad i rantabilitet, somkunde konstateras for sagverks- och m.as~aindustrien, trots att prisHiget for ,den
senaTes produkter visat ten,denser att sjunk,a under den farras., Syllas
darfor bero j-ust plt denna skillnad i det bokforda vardet paanlaggningarna oeh arbetsprestationen per arb:etstimme. Inom mas8aindustrien ha pa grundav var1dsmarknadens stigande efterfragan och
,den darav 'foljande starka ,expansionen inom var eg·en massaindustri
denna undan for "lln:dan kunnat tillamp'a nya forbattrin,g.ar i de nyoch tillbyggda fabrikerna utan storre extrakostnader, vilket ingalunda varit mojligt i den mall man up·pJunnit llagot nytt inonl sagverksindustrien. Genom dellna expansion inom massainidustrien h.ar
Ulan aven va.rit i stan:d ,att hogst bety'dligt olra kapaciteten pr an-
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Uiggning, varigenom man kunnat Idra nytta ·av stordriften pa ett helt
annat satt an vad sam ti'digare varit mojligt.
Jag viII emellertid varna for att dr-aga for-hast-aide sluts:atsel' ,av de
. med:delade siffrorna. E·n oeh annan skulle mahanda vara frest3.Jd att
saga, att Val' sagverksin!dnstl'i har sett sina basta d.agar, eftersom den
efter kriget trots la,gre loner gatt m·e,d !forll1&t, och att man bara bor'
behAlla ma.ss.ain,du,strien, for viI/ken utsikterna pit varldsm'arknaden
te sig ljusare. Hartill kan forst a,n.ID,arkas, att efterkrigs.aren for sagverksindustrien (oc.h visserligen aven :for massaindustrien) moo nagot
enstaka undantag bra,gt lli€d sig sjunk.anide priser; vilket rimligtvis
-ej k,an fortga i all framtid. En v'an,dpunl{t i p'risutveckling'en for
sagade travaror (vilken TIll syn:es ha uppnatts) b'or alltsa bringa moo.
sig en van:dning till det bat,tre aven i fraga om rantabiliteten. .L~tt
massaindustrien trots sjunkande priseI' biittre 'kunnat bevara sin
rantabilitet :horupperrb:arligen samman med den st.a~rka tendensen till
l'ationali:sering oeh stol'idrift, vilken emellertid i det foljande ej kan
fOl"Val1tas fortglt i samma tempo SO:ID hittills., och i varje f.all kommor
att stalla sig dJrrare. Ser man sa.ken fran hela lan,d·etiS synpunkt, sa
har man ej blott att t-a hans'Ylll till ranta'biliteten pit det egn,a kapitalet ut-an till rantabiliteten p·a hela det i industrien engagerade kapitalet~ och da tel' sig Iden forflutlla perio,den ej lika trootlos for vaT sagverksindustri. l\Ian hal' emellertid fran lan,dets synpunkt aven ,att ta
haillsyn till ,Tilk,a loner :den ena oeh ,den Hndr:a indust.rien kan bereda.
Det visar sig ;da, att massain,dustrien faktiskt :har kunnat betala nagot
hattre loner an sagverksin,dustrien. Man maste emellertid fraga sig,
,om ieke detta ar nagot, som i likhet m,ed s'killnade·n i rantabilitet har
en overgang i och me:d att mass·aindustrien blivit fullt utbyggd i vart
lan,d, da r.ationaliseringen ej langTe kan ,drivas i samm·a takt som
forut och 'ej ern{ts till B.am'ffia laga kostllad. Man torde da icke heller
i langden lrunna bjuda Inassaindl1.striensarbetare en av'Se"Va,rt hogre
lo,neniva an sagverksin!dustriens arhetare. RAvaralls prislage ar naturligtvi!s ocksa a,T betydelse. Det ar ju ett :faktum, a tt sagtimret har
betalats 'battre an mass,aveden och sa pass myeket battre, att skogsbruket sett meld sin fOl}del.forenligt att pTolduc.era s.agtimm.er. De stora
skogsagande bolagen ha ick,e heller slut-at producera sagtimmer och
lara nog icke gora ,det sa sn,art helleI'. Sa lang,e sto,rre d,elen av varldens forbrukning sker i form av sagad.e trav,aror, h,ar man all anleidning stalla sig forsiktig i fTaga om de sluts·ats-er, 80m -man kan dra av
rantabiliteten pa Idet egna kapitalet un!deren kortare folj'd av are Jag
tror, atlt man over 11uvu,d taget far betrakta var sagvel'l{Sindustri med
stor forsta-elS'e oeh annu hopp~as ein hel del av densamma.
Det fillns emellerti'd annu ett forhallande, 80m m-an haTvidlag bOT
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ta hansyn till, om man skulle vilja slop'a sagverksinidustrien, och Idet
~r, ,att onl jag Higgerom tillverkningen till enbart maslsa, sa kan j1ag
for denna en,daprodukt knill'ffia at't drab,bas av konjunkturerna mycket haftigare ,an ,om jag :har tva pI";odukter. Ingen kan vara frammande for Idet faktum, att ldessa tva gren,ar ,av var skogsin,dustri tiro foremal for ganska vaxlande elfterfragan, som icke varierar pa sa.mma
satt fo'r ba,da produkterna. Det oen,a aret ga travarorna battre, det
an:dra aret mas:s.an. For lan,det i ,dess helhet ar Idet Idarfor en sakerhetsatgar,d ,att fa ett val ,avvagt forl1allallde mellan idessa bflJda tillverkningar. Kan ett och samma foretag forena travarurorelse med
ma:ss,aindllstri, stii,r Idet sig ida,rfor battre gentemot konjunkturerna.
Denna kombin,ation av tillverkning av sagade travaror oeh malSSla i
ett och samma foretag har ocksa i stor omfattning realiserats inom
var trav.aruin;dustri, villret ar ett synnerligen lyckligt forhallande.
Vi se ocksa, att !detta burit f.rulrt i ,en god rantabilitet, vilket dock
samtidigt har sin grun,d dari,att sadana stora foretag i regel ocksa
ha egna skogstillgangar vilka dartill }rUll·nat utnyttj,as b,attre vid
blandad tillverkning an vid ensidig produktionav trav,aror eIIer
massa. Man far emellertid hopp,as, 'att ma.n skall kunna gil annu
langre i den riktningen. Det finns ju ocksa flera produkter an tra och
massa, 800m re,dan ·aro foremal fo:r tillverkning och hanidel i stor skala
i vart land. Vi h,a t. ex. tillverkning av plywood (kryssifaner) och s. k.
vaggplattor eller »wall-boa:rd» (masonite, treetex '0. Idyl.). Swdan tillv,erkning innebar ,en mycket g,od komplettering till var travaruinidustri. Viid tillverlrning ,av plywood utnyttjar man den basta ravaran,
'det lrvistfriare timret, battre an i s.agverksindustrien, oeh tillve:rkningen av vaggplattor utgor en mycket god komplettering till massain,dustrien, darfor att man ,darvild k~n anvanda det samre virket
battre an i !den.na in,dustri. Darmed aro emellertiid icke mojlighet.erna
uttoID·da. I vara skogar vaxer en hel del virke, som in,dustrien for
narvaranide icke har anvan,dning for, smavirke och lovtradsvirke.
~{an uppskattar tdeu outnyttjade kvantiteten till ,d1'ygt 10 miljoner
}rbmom aret, en kv:a.ntitet .alltsit, 80m ,det. for n,arvaran!de icke a1'
ekon,omiskt att taga vara pa, utan s'om till st-or ,del maste ruttna bort
i skogarna. Man skulIe ju kunna onska,att hela ,d,enna outnyttjade
kv,antitet skulle kunna tillvaratas, men jag tror for min ·del iclre, att
forutsattningarna for en industriell fora,dling darav aro sa s.arskilt
stora, ,enar exploateringskostna,derna bli 'alltfor dryga. En hel del
skulle emellertid sakerligen kunna utnyttjas for lokal forbrukning, i
den lllan man kuntde driva upp tillverl{ningen ,av veld eller trakol
sasom ersattnillg for koks och moi:orbransle. Vi h,a emellertild en
annan mindervardig tratillgang reidan konce:ntTerad pit annat hall:
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namligen ,a.v.fallet fran vara nuvarande skogsin,duHtrier. S'agverk och
massafabriker tillgodogora sig icke mer an omkring halften av ravarano Eftersom nu vara sagverl{ och massain;dustrier ja,mte en del
andra tillverkningsgrenar enligt en utredning, som 19'31 ars skogssakkunnig,a lato utJora pa grun:dval av rikss'kogstaxeringens material, redan aro utbygglda att tillvarata hela gagnvirkesavkastningen
Ull!der :l10rmala tider - aren 19;2'9 och 1930 forekom t. o. m. en overavverkning pa 1 miljon kb,m - sa .ha vi ,alltsa reda,n n:att gransen for
den kvantitativa iutv'ecklingen av var inldustri. Und,er sadana forhallan'den ar ,det sa m,yck.et no!dvan,dig,are att vi ga in for ,att bygga
ut den for tillvara.tagan~det av ,dess.a andra miIlJdervar,diga ravaror
oeh i framsta rummet daavfallet. Jag tror icke, att man nag s.karp't
kan rikt.a uppmarksamheten p'a Idenna :sake 1931 ar:s skogs~sakkunniga
h·a TiHdan gjort det i sitt betankande, IdA de foror,da, att stat.en i annu
hogre graJd an hittills skall ge sin me,dverk-an till Ide arbetskravande
underso'kningar, som aro forena!de med att utfinn,a Himpliga meto,der
for tillgodogorande av den min,d'ervardiga ravaran. Framstallningen
av trasocker far nog num,era anses praktiskt lost, och man experimenterar ocksa med att utvinna olj.a ur avfallet.. Man v,et icke vad m'an
11arnast kan finna pa ,att gora i samma vag, o·ch allti1d ~bor det kunna
bli nagot resultat. Det ar icke minst dessa mojligheter att pa kemisk
vag utvinn'a nara nog va,d 80m heIst ur tra, som gOT, :att man kan
vara b'erattigad hy:s.a en nlycket starl{ tro ph vara skogsinldustrieriS
framtid.
Det kuntd.e naturligtvis v,ara en hel del ytterligare att tillagga, men
j.ag skall fatta nlig myck·et kort., e-ftersom tideln b·orjar bli knap'p. Jag
viII emellertild framhalla, att hur bre,d bag var travaruin1dustri i
framtiden an rna fA, sa maste man alltid rakna med att goda och
dalig,a tider lromma att vaxla. Man lr·an visserligen s.ag.a, ,att travaruindustrien bor kunn,a taga igen unrder Ide goda ti,derna vaid !den forlor'ar un,der de idalig.a, och man ta,nker Ida sarskilt pa ,den omstandigheten, att travaruindustrien maste l{opa ;sin ravara sa lang tid, innan
den far1diga pr,odukten kall forsalj.as. U.nder nedatgaende konjunkt,urer riskerar man darfor alltird ,att. gora forluster. Un,der uppatgaende ti,d'err blir det naturligtvis i Istallet sa mycket storre vinster,
.men :dessa vaxlingar innebara en betytdanide nacrodel. J,ag unldrar
emellertiid, om m.an icke skulle kunna gora nagot for att forkorta
denn,a tidsskillnad mellan ravaruinkop·et oeh den faridiga p-roduktens forsaljning exempelvis genom att 'forsoka forb,att.ra skeppningsforhallandena for den norrlandska trav,aruin,dustrien, sa ,att denn:a
i storre grad an hittills l{unde k·ontinuerligt sanda sina produkter ut pa varldsmarkn,aden. Ju starkare ko·nkurrens'en blir - D0h
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,den synes i v,arje fall ieke bli svagare - ju nOidv,andig:are ar det att
tillmotesga kundern·a. Genom dylika kontinu.erlig,a skepp'ningar borde
man kunna forbattra bade .avsattningisforhallanden oeh priser, samti,digt somman vinner forldelen av mind.re tidss.killnad meUan ravaruinkopet loch forsaljning'en av ·den fardiga produkten. Jag kan
exempelvis papeka, hurusom man i Finland hela vintern 11Aller ett
par hamnar oppna oeh medger nedsatta frakter for vissa skogspro,dukter pit jarnvagarna, vilket medfor, att Finlands skepp'ningar av
pappersmassa aro nastan lika stor,a aret om. Harigenom skulle kanske
aven storre mojlighteter yppa sig att vidareforadla ,en del av Norrlandsindustriens p,appersmassa till papper.
N·u har man naturligtvis o,eksa att tanka pa, huruvida man skulle
l{unna forsoka .milldr:a fra-mt.ida prisfall over huvud taget. Varfor
skall man behova ta dem 80m de k·omma, varfor icke infora planhushallning p'a dett.a omra·de~ Ten,denser i den riktningen ha icke heller
saknats, oeh sarskilt ,rill j.ag erinra om att var 8ulfitin·dustri har
traffat overenskomm.else ;om pr.oduktionsbegransnin,g m-ed andra ledande sulfitexporter.ande lander i Eu]}opa. Detta ·har visserligen icke
kunnat hin1dra, att priserna pa s,ulfitmassa ha gatt nod lika myeket
somfor travarorn.a, men fragan ar, om de ick-e skulle ha fallit annu
myeket mera, om man ieke h,ade haft ;denna overienskommelse. Det
l{.an ju tankas, att man for trav·arorna i alIa fall skulle kunna astadko,mma nagot. Hitintills har val detta strandat p'a Rysslands, haIlning. Det h.ar varit forh:andlinga:r i gang dA oeh ld.a. DHt ar ju ocksA
mojligt, att mall ieke kan 'vanta sig nagot fruktbarande samarbete
meid Centraleuropa pa denna plunkt, darfor ,att exportorganisationern.a
dar icke varit sa val uivlecklade, menm.an far v·al ieke i framtidell
sta alldeles framman,de for tanken latt p'a ,d-enna vag soka astadkomma
l1agot. Att tanken ,ocks,a o,mfattas av ve,derhaftiga iust-anser utanfor
sjalva trav:aruin:dustrien visas ju darav, att fragan for traets del
t.agits "llPP pit denekonomiska konferensen i London, dar man ,diskuterat att planera ett visat utbu,d, 80m sk,ulle sta i forhallande till den
berakn.8Jde efterfragan. Annu har man ,emellertid icke kommit till
nagot result.at pa Iden punkten, men forhandlingarna a.ro annu ic.ke
alldeles skrinlagda.
Nar man ,diskuterar fragan, !huruvidaman skall l{unn.a hin,dra
prisfall for framtiden, l{ommer man oso·kt in p.a, den aktuella fragan
om statssubventionering, vilken ju Hitt kan motverka v~ad man viII
vinna. Teoretiskt s-ett maste man fraga .gig, lluruvida man verlrligen
genom dylik subv·entionering kan vinna de okade arbetstillfallen,
wm man syftar till, ty det kan naturligt.vis han,da, .att v3Jd man vinner pa ena hallet, forlorar man pit det andra. Den 'frag'an fortjanar
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. att grun,dligt un·dersokas blt,de fran teoretiska och praktiska synpunkter. 11:ed Iden stora omfattning, som :denna subventionering pa
sistone hal" fAtt, hal" nog !denna sak verklig praktisk betydelse. Det
ar val ocksa troligt, att ,de nyligen tills.atta 1933 ars skogsin.dustrisakkunniga kommaatt taga upp ,denn.a fraga till behan'dling.
Man ma:ste slutligen fraga sig, om ieke ,den nU\Tarande kris.en, som
asta1dkommit sa stora omvalvningar, ocksa kommer att fora med sig
bestaellde omvalvningar av hanldel oeh produktion, oeh om icke detta
kommer att res.a vissa hin,der for Val" trav.aruexport. Av,det material,
80m jag hal' forut lagt fram, framgar eme1lertid, ·att Ide ,delar av jorden, framfor alIt i E·urop.a, som kapa vart virke, sjalva knappast ha
nagra skogar, oeh faIj.aktligen finns idet ieke nagra storre majligheter
for Idem att sjalva astaldkomma nagra skogsprodukter. Jag tror darfor,. .att m.an tl'yggt kan .saga, att Val' sl{ogsindustri kommer att reda
sig ganska bra ur !denna kris. Det ar ju ytterligare en ljuspunkt till de
ovriga, sonl jag farut har framllallit oeh som ligger oss ganska nara
i tidell. Jag tror, att den tillsammans m·eid en he1 del .annat, som jag
framhallit, kan motiver,a, att vi .alla ha en ljus. tro p'a Val' travaruin!dustris framtid..

Harefter yttraide sig:
Direktor J.. L. Ekman: Den bild av forhallandena, som foredragshallaren hal' givit, val" sa fullstandig, att det knappast ar mycket att tillHigga. Man skulle kanske kunna gora den anmarkningen, att hans kur..:
VOl" slutade just, da utvecklingen borjade taga som bast fart nedat,
och att vi darfor icke fingo fram' det fullt aktuella Higet. Hans avsikt
val' emellertid, som han sjlllv sa'de, att g'e oss en framtidsbild, och da vagal' jag nog vara nastan Iika optimistisk som han betraffande avsattningsmojlighetei"na for vara skog'sprodukter, yare sig de avsattas i form
av plankor, massa, papper eller silkesstrumpor. Det ar dock alltid sa, att
vi fa loy att komma ned till dagens besvarligheter for att kunna gara
klart for oss, hur man skall kunna komma upp ur demo I det hanseendet far man icke forbise den utomordentligt stora forandring, som
har intratt betraffande avsattningen av sagverksprodukter i varlden,
darfor att de lander, som forut huvudsakligen kopt fran de centraleuropeiska skogsexporterande Hinderna, ha mistat en starre del av sin
kopkraft an de vasteuropeiska landerna. Vi ha dess battre Val' storsta
kundkrets i de vasteuropeiska landerna, under det att daremot skogslanderna i Centraleuropa helt naturligtha sin storsta kundkrets i landerna runt omkring. De sistnamndas avsattning har framfor alIt skett
till Tyskland, Ungern och Italien, medan vi salt till England, Frankrike, Belgien, Nederlanderna och Spanien och fore kriget 3-ven till
~Pyskland.

F6r att ge en liten bild over hur exporten har forskjutit sig under
de allra sista aren,. skall jag be att fa lamna nagra fa siffror. Jag foljer
12 - Nationalek.

For. FOrk. 1933.

154

NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 19 OKTOBER 1933

darvid den statistik over travaruexporten, som pa grund avo vid London-konferensen fattat beslut uppgjorts, och uppdelar liksom den,
Europa i Vasteuropa, d. v. s. England, Frankrike, Holland och Belgien,
och det ovriga Europa. Under ar 1928 exporterade de eentraleuro.peiska
landerna, alltsa Polen, Osterrike, Tjeekoslovakien, Jugoslavien och Rumanien, 164,000 standards till Vasteuropa, medan de till det ovriga
Europa exporterade 1,040,000 standards. For ar 1932 utgjorde motsvarande exportmangder 79,000 och 420,000 standards. Om vi se pa Val' oeh
Finlands andel i exporten till Centraleuropa, sa uppgick den ar 1928
till 523,000 standards oeh ar 1932 till 262,000 standards. I dessa siff1'01' inga emellertid aven Val' export till Danmark och Spanien, dar vi
mott ytterst liten konkurrens fran de centraleuropeiska staterna. Dessa
senare skickade istallet sina travaror till Ungern, till vissa delar av
Tyskland och till Italien, i vilka lander vi praktiskt taget icke ha nagon marknad att tala om. Det ar uppenbart, att om de centraleuropeiska
staterna skola forsoka atervinna nagot av den forlorade exportkvantiteten, som ju ar ratt avsevard, och om deras naturliga marknad ar
avskuren till foljd av bristande kopkraft, sa soka de sig ut till den
vasteuropeiska marknaden och forsoka sla sig fram dar sa gott de
kunna, aven om deras varor hittills varit relativt okanda pa denna
Inarknad. Polen intar dock satillvida en undantagsstallning, att detta
land redan ar 1927 okade sin export ratt avsevart till hela Vasteuropa.
Det ar icke heller underligt, att dessa centraleuropeiska Hinder ha
forsokt att bringa nagon ordning i det kaos, som otvivelaktigt hal' existerat betraffande suval deras industriella som kommersiel1a forhallanden pa detta omrade. Under senaste aret och sarskilt denna sommaI'
ha mycket starka krafter varit i rore1se for att organisera den centraleuropeiska travarllhanteringen. Redan i april i fjol inkallade den
ekonoriliska kommitten i Nationernas forbund experter till Geneve for
att gemensamt diskutera dessa fragor och for att undersoka i vad man
det forefanns mojligheter att astadkomma nagot samarbete mellan de
olika travaruexporterande Hinderna. Det enda synliga resultatet 3.,V
denna konferens, dar ett 50-tal herrar pratade i tre dagar, val' bildandet
av en Comite international du bois, C. I. B., som hal' sitt sate i Wien
och till vilken uro anslutna Polen, Osterrike, Tjeckoslovakien, Rumanien
och Jugoslavien. Denna organisations uppgift ar i korthet att organisera saval den industriella verksamheten som handeln. Man hal' salunda
tankt sig att ~stadkomma en kontroll over produktionen och over kvaliteterna och sorteringen, over exporten och handeln inom resp. Hinder.
Med dessa landers fornamsta avnamare, d. v. s. Ungern och Italien, hoppas man aven kunna traffa overenskommelser om en bloc-forsaljningar
och fordela dessa sinsemellan efter vissa faststallda kvoter, varom man
dock, savitt jag vet, annu icke kunnat ena sig. Dessa lander ha for ovrigt utom ett barrskogsintresse aven ett lovskogsintresse, dar de ratt
suverant beharska marknaden.
Inom de olika landerna ha dessutom skapats organisationer for att
narmare behandla dessa fragor rent lokalt. Salunda hal' i Polen b1. a.
bildats ett traindustriens naringsrad, som skall vara en radgivande organisation och med representanter for olika intressenter, b1. a. for den
sedan ett par ar tillbaka existerande centralforeningen for trahante-
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ringen, vidare domanstyrelsen, handelskamrarna oeh jordbrukskamrarna. Den forutvarande polska foreningen, som bildades nagra ar tidigare, fick redan fran borjan en halvoffieiell stallning darigenom att
den berattigades utfarda s. k. exportbevis, varigenom exportoren frikopte sig fran exportavgifter; detta i syfte att organisationen skulle
fa kontroll over saval produktion som export.
I Tjeekoslovakien har regeringen i ar utfardat ett pabud, varigenom
avverkningen for den inhemska konsumtionen minskats med 40-60 %
samtidigt som avverkningen for export la.mnats helt frio Tanken ar,
att den inhemska prisnivan skall kunna hojas sa myeket, att ett overskott uppstar, varav bildas en fond, ur vilken sedermera exportpremier
skola utbetalas. Aven i Osterrike har man bildat en organisation under
regeringens overinseende, och aven Rumanien och Jugoslavien ha vid-tagit liknande atgarder.
Jag har velat namna detta for att pavisa de starka kraft~r, som aro
i rorelse i syfte att skapa en ny marknad for de travaror, som dessa
lander nu fatt over, darfor att Tyskland praktiskt taget helt oeh hallet
dragit sig tillbaka som kopare oeh darfor att Ungerns kopkraft blivit
sa vasentligt minskad. For att forsta vilken betydelse den tyska marknaden hal" for dessa Hinder kan jag namna, att Polen ar 1928 exporterade till Tyskland 244,000 standards men ar 1932 endast 1,557 standards.
Det ar ju en katastrofal nedgang. Tjeekoslovakie-n, som 1928 exporterade 84,500 standards, har endast lyekats behalla en export av 32,000
standards, och Osterrike, som 1928 exporterade 135,000 standards, fick
ar 1932 se sin export till Tyskland minskad till 3,600 standards.
Det ar ieke sa underligt, att under sadana forhallanden just de centraleuropeiska staterna voro de lander, som togo initiativ till att den
ekonomiska varldskonferensen i London aven upptog traet pa sitt program for att undersoka, huruvida det yore mojligt att fa nagon overenskommelse mellan de olika travaruexporterande landerna i syfte att
astadkomma jamvikt mellan tillgang och efterfragan, i likhet TIled vael
man forsokt gora med vete oeh socker. Man kunde emellertid redan
fran borjan konstatera, att det for varlden i dess helhet ieke forefanns
nagon overproduktion pa detta omrade, oeh programmet for samarbetet fiek darfor andras durhan, att man skulle soka hibehalla detta jamviktsforhallande genom att reglera produktionen i forhallande till den
beraknade konsumtionen. Vid konferensen voro de fIesta travaruexporterande landerna representerade, aven Ryssland, oeh man uttalade, som
man ju alltid gor pa sadana konferenser, ett visst platoniskt intresse
for saken. Sedermera har emellertid Ryssland inyeeklat sig i en hel del
handelspolitiska svarigheter. Sovjet har salunda underhandlingar i gang
bade med England, Frankrike oeh Spanien, men om resultaten daray
kanner man annu intet. Det tros, att den franska marknaden, som hittills varit stangd for den ryska exporten, skall komma att oppnas,
oeh detsamma sags aven om den spanska marknaden, ehuru det uppgives, att utsikterna harfor for narvarande aro nagot samre pa grund
av den i Spanien intraffade regimforandringen.
Betraffande den av inledaren berorda rantabilitetsfragan far man ieke,
nar man gor jamforelser mellan sagverks- och massaindustrien, glomma
bort denutomordentligt myeket storre roll, som ravaran spelar i den
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totala tillverkningskostnaden for sagverksindustrien an for massaindustrien. Ravarupriset ar till syvende oeh sidst bestamt av arbetskostnaden, ty det l"otvarde, som de senaste aren kunnat erhallas, torde vara
synnerligen obetydligt. Priset hal" salunda varit summan av olika arbetskostnader i form av avverkning, transport oeh flottning. Den tabla,
som inledaren visade over l"antabiliteten, bekraftar vad man i manga
ar vetat, namligen att den del av val" sagverksindustri, som hal" att
leva uteslutande pa koptimmel", lever ett synnerligen riskfyllt liv, for
att nu anvanda ett milt uttryek. De lamnade siffrorna slutade med ar
1930. Da vi nu se tillbaka pa aren 1930 oeh 1929, tycka vi, att vi da voro
i ett land, som flot av honung, jamfort med hur vi sedan haft det under
1932 oeh aven i are Det val" forst efter 1930, som vi fingo allvarlig kan··
ning av krisen. Forhallandena hade for ovrigt sakerligen blivit annu
myeket varre, om icke travaruindustrien sjalv redan ar 1930 forsokt
barga segel genom att anpassa sin produktionskvantitet efter den tilltankta konjunkturen. Det ar ieke heller sma inskrankningar, som ha
gjorts dels efter overenskommelse med Finland, dels utan nagra som
heIst overenskommelser. Man kan saga, att travaruexporten minskats
med 25 %.
I dagspressens affiseher (men som vanligt knappast i texten) talas for
narvarande om den stora forbattring for denna industri, som i ar 11ar
intratt, men det torde vara alIt skal att se realistiskt pa den lilla Ijusning, som foreligger, men for vilken man givetvis maste vara taeksam.
Det forhaller sig utan tvivel sa, att om man befinner sig i ett morkt
rum oeh glantar litet pa dorren, man latt blir bHindad, oeh jag ar radd
for att Sveriges folk haIler pa att bli bHindad av detta tal om forbiittringen for travaruindustrien, darfor att vi lyekligtvis fatt nasan ovanfor
vattnet oeh borjat kunna andas.
Den svenska travaruindustrien hal" forsokt anpassa sig efter 10rh31landena, oeh en konsekvens av den ekonomiska utvecklingen maste oeksa bli, att de minst rantabla foretagen inom denna industri liksom i
andra industrier falla bort. Det yore en abnormitet att halla dem kvar,
nar produktionsvolymen maste minskas. Nar konsumtionsvolymen ar
begransad oeh vi ha en produktionsapparat, som ar vasentligt mycket
storre an konsumtionen, sa kommer i alIa fall denna produktionsapparat att automatiskt satta i gang i oeh med att de ekonomiska forutsattningarna harfo1" foreligga, utan att vi behova nagon som heIst hjiilp
eller pastotning fran det ena eller andra hallet.
am subventioneringen skall jag icke yttra mig, eftersom jag tillhor
den tillsatta kommitten som skall behandla dessa fragor, men jag skulle
dock vilja anfora en allman synpunkt, namligen den, att enligt Ottawaoverenskommelsen ar engelska regeringen skyldig, pa yrkande av Canada, att uppta till omprovning huruvida atgarder vidtagits av nagon
stat, som kunna leda till att det virke, som bjudes ut, saljes till underpris e11er icke motsvarar det pris, som annars i marknaden skulle gora
sig gallande. Jag medger garna, att det kanske kan vara langsokt att
satta in subventioneringen inom den ramen, men a andra sidan viII jag
fraga: Vad ar det i sak for skillnad mellan att subventionera en industri oeh att lamna exportpremier till denna industri ~ Sakligt sett blir
det val detsamma, 'ehuru det hal" skilda namn. Enda skillnaden ar den,
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a.tt exportpremier komma hela industrien till del, under det att subventioner endast Himnas till de samsta foretagen, som eljest skulle falla
bort, vilket bortfallande utan tvivel yore till nytta for den industri,
som kampar for sin tillvaro oeh som, om den finge utnyttja sin produktionskapaeitet, ocksa skulle ha storre mojlighet att leva.
Professor S" Brisman: I likhet med de bada foregaende talarna sel' ja.g
oeksa i viss man optimistiskt pa travaruindustriens framtid, oeh jag gor
det j huvudsak ur samma synpunkter, som doeenten Streyffert. anlade
pa fragan. I anledning av dennes inledningsforedrag sk.all jag forst be
att fa framhalla ett par saker av mera teoretisk nature
Min forsta anmarkning galler rantabilitetsberakningarna. Pa vad skall
man egentligen rakna 1"antabiliteten~ Skall man rakna den pa ett kapital, som tillskjutits kanske pa I880-talet oeh s'om sedan fordubblats genom utslappandet av gratisaktier, eller skall man rakna den pa ett kapital, som kanske nedskrivits till en brakdel av det ursprungliga~ Man
far ju i sadana fall icke aIls fram den verkliga rantabiliteten. Det enda
riktiga ar naturligtvis att rakn.a med det kapitalvarde, som anlaggningarna skulle ha, om de uppforts i nuvarande tid. Jag undrar, om ieke
den battre rantabilitet, som de sto1"re sagve1"ken i vissa fall visade, kan
bero darpa, att de aro ,anlagda for myeket Hinge sedan oeh darfor aro
myeket aldre an massafab1"ikerna. Sadana sagverk kunna ju ha konstlade sma kapital i sina backer.
Jag skulle oeksa .j nagon man vilja yanda mig mot den sta.rka atskillnad, som docenten Streyffert gjoI"de pa sadana foretag, 'Som ha egna
skogar, oeh sadana, som ieke ha det. Det ar sjalvklart, att om ett fo1"etag hal" egna skogar och asatter timret darif1"an ett konstlat lagt pris,
sa kan det redovisa en storartad vinst pa ,sjalva sagverksrorelsen, fwsta.n driften kanske i sjalva verket gatt med forlust, om tim1"et upptagits
till dagsvarde. For min del tror jag, att en stor del av val' industri, och
sarskilt galler detta jarnindustrjen, far fram bokforingsmassiga vinster,
fastan driften i verkligheten gatt med forlust. Ett jarnverk tar maIm
fran egna gruvor och satter pa denna maIm precis vilket yarde det viII.
Varderar man exempelvis malmen till en tredjedel av dagspriset, kan
Ulan uppenbarligen fa fram en fiktiv vinst. Man hal' darfor sakerligen
ratt ofta trott, att foretag varit rantabla, som i sjalva .verket icke
varit det.
Min nasta anmarkning galler doeenten Streyfferts uttalanden om prisutvecklingen. Det ar namligen sa, att aven om man m,atematiskt kan
visa, att varlden kommer att lida' av stark skogsbrist och att Sverige
fordenskull kommer att fa en god stallning, sa kan man anda icke pasta,
att priserna pa virke komma att stig-a., oeh skulle vi kunna visa, att man
tvartom !i framtiden maste rakna med overflod pa timmer, sa kunna vi
anda icke pa den grunden pasta, att priserna komma attsjunka. Det
kommer namligen att bero pa, hur den allmanna prisnivan, varmed j1ag
har menar ravaruprisnivan, kommer att utveekla sig. Jag syftar harvidlag icke pa de vanliga konjunkturerna utan pa de langa konjunkturserierna pa ett tiotal, ibland kanske ett hundratal are Ibland bar namligen den allmann'a prisnivan i huvudsak gatt nedat., ibland i genomsnitt upp,at. Skulle vi komma in i en sadan sekular konjunkturperiod,
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dar den allmanna prisnivan gar uppat, sa ar det mycket sannolikt, att
om det blir overflod pa virke, konlmer priset anda att stiga, fastan
virkespriset naturl'igtvis stiger mindre an den ,allmanna prisnivan.
Skulle vi daremot fa brist pa virke men samtidigt starkt nedatgaende
allman prisniva, skulle priserna pa travaror ocksa ga nedat fastan icke
lika mycket som den allmanna prisnivan. jag hal' velat anfora detta
for att framhalla, ·att aven om vi genom overvaganden av kvantitativ
art komma till ett visst resultat betraffande varldens tillgang och efterfragan pa travaror, sa kunna vi darav icke draga DagOn bestamd slutsats om den absoluta prisutvecklingen pa virke, ty denna beror i framsta
rummet pa den allmanna prisutvecklingen och forst sekundart pa tillgang .och efterfragan. Det ar darfor naturligtvis battre att icke tala om
den absoluta prisutvecklingen utan endast om den relativ,a.
Docenten Streyffert berorde aven fragan om tillgodogorande av av·
fallet vid sagverk och massafabriker for sockertillverkning o. d. Ja,
det gar naturligtvis - det ar fa saker som icke ga - men det kostar
ocksa. }\tran maste alltid komma ihag, att man far ingenting fran himlen, utan vi maste arbeta och slita for vad vi fa. Det vi ge pa ett hall
fa vi knappa in pa ett annat, savida vi icke satta i gang inflation och
skanka vederborande pengar, som riksbanken far sHippa till. Gor man
icke det, far man alltid vaga den ekonomiska fardelen mot de utgifter,
som man maste ikHida sig.
Efter dessa sma inledningsanmarkningar skulle jag sedan ocksa i
starsta korthet vilja framhalla ett par synpunkter, som galla docenten
Streyfferts stora arbete om varldens barrskogstillgangar och det populariserade sammandrag darav, som han skri.vit sp·eciellt for Sveriges del.
Jag satter for min del mycket stort yarde pa detta hans arbete. Andra
framstallningar i samma amne, som man far lasa, aro ofta nog skrivna
av personer, som eventuellt ha rest en manad genom ett land och dar
bladdrat i tidskrifter och en och annan bok. Docenten Streyffert hal' daremot tagit reda pa alIt vad man kan ta reda pa, och alIt ar behandlat
med den starka och lugna kritik, 'Som bor vara en vetenskapsmans ledstjarna.
De resultat, vartill docenten Streyffert kommit, ha visat sig strida mot
vad jag forI' hort och aven sjalv sade, nar jag borjade mitt arbete vid
handelshogskolan. Det val' namligen sa, att for cirka 25 ar sedan klaga·des det allmant, vart man vande sig, over brist pa allting, brist pa bomull och ull och hudar o. s. v., och de engelska bomullsfabrikanterna gingo
t. o. m. sa langt, att de anlade kooperativa bomullsodlingar for att overhuvud taget kunna fa sa mycket bomull, som de .ansago sig behova. Den
brist, som man da kande, berodde naturligtvis i sjalva verket darpa, att
prisnivan befann sig i stegring. Pa 1880-talet daremot, da den allmanna
priSllivan sjonk, klagade man allmant over det valdsamma overflodet pa
alIa nlojliga varor, och det val' ju ocksa da, som tullskyddssystemet slog
igenom. Skulle vi nn ater komma in i en stigande prisutveckling, kan
man vara tamligen saker pa att det icke skulle droja manga at, farran
folk Ater skulle borja klaga over brist pa varor lik.a hogljutt som de nu
tala om overflod.
Under tiden fram till varldskriget framholls det gang pa gang av dem,
sam hade skogar, att nu skulle man hugga ut friskt, medan priserna voro
~iven
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g'oda, ty Hingre fram skulle det bli overflod pit virke, oeh da vore det
skont att ha salt ut i tid. Mot detta resonemang upptradde nu professor
Gunnar Andersson, var framste expert pa omradet. Hans synpunkter
gingo i huvudsak ut darpa, att de stora skogstillg'ftngarna i varlden snart
komme att taga slut atminstone for avsevard tid framat oeh att Sverige
hade i hela varlden enastaende forutsattningar for ett vinstgivande
skogsbruk. Han ansag, att om 20 ar, alltsa omkring ar 1940, kommer det
att bli brist pa virke i varlden, darfor att man nastan overallt bedrev
en valdsam overavverkning. I Canada hade man exempelvis huggit skog
i sadan omfattning, att landet val' skovlat anda bort till Pacifickusten.
Det kostade visserligen icke myeket att skaffa sig en enkel skogsskotsel,
men dar hade man icke gjort nagot aIls utan kalhuggit omrade efter
omrade, dar det sedan vaxte icke harr- utan lovskog. Barrtraden kunde
visserligen beraknas komma igen, men det skulle dock droja 50 eller 70
are Pa samma siitt hade man gatt fram i Forenta Staterna-, dar man forst
kalhuggit i de nordostra omradena for att sedan overga till det stora
gultallsomradet i Sydstaterna och darifran till Pacifiekusten. Sa smaningom skulle man naturligtvis inse, att man icke kunde reda sig utan
skog, oeh aven i Amerika maste man darfor efter hand ga over till kontinuerlig drift, dar skogen skotes som ett sadesfalt, dar man Sal' och
skordar. Men, menade Gunnar Andersson, innan detta hunne ske, skulle
det komma en mellantid av nagra artionden med akut skogsbrist, och
da skulle vi fa de svenska skogarnas stora tid, eftersom man i Sverige i
stort sett hade jamvikt mellan avverkning och tillvaxt. Vi skulle da fa
biittre betalt for vart virke an vi nagonsin hade fatt. Detta var alltsa
Gunnar AnderssoTIs uppfattning, oeh ullgefar liknande synpunkter framlades aven i Skogsvardsforeningens tidskrift av den kande engelske
experten, Fraser Story.
Doeenten Streyffert hal" nu kommit med en vasentligt avvikande synpunkt, som ocksa forefaller vara riktigare, namligen att ett sadant plotsligt hak i utveeklingen ieke kommer att intrada. Man har redan borjat
med atervaxtforsok i Forenta Staterna och Canada, oeh de markliga
gultallsomradena i Sydstaterna ha ju visat sig aga en oerhort snabb
atervaxt, j det att skogen dar blir fiirdig' redan efter 20 are Enligt Gunnar
Andersson skulle vi icke kunna vanta nagon prisstegring, forran skogarna pa Pacifickusten blivit exploaterade, men sa sn-art de tagit slut,
kunde vi rakna med virkesbrist. Doeenten Streyffert har visat, att utveeklingen faktiskt gar mera gradvis. I Forenta Staterna oeh Canada
ar atervaxten visserligen annu pa tok for liten, men den vaxer dock for
varje ar, oeh det ar darfor icke omojligt, att man, nar Paeificskogarna
taga slut, kan fylla i den lucka, som da uppstar.
Emellertid skulle jag vilja saga, att det forefaller mig, 80m om utsikterna dock pa lang sikt skulle te sig ljusare an vad som direkt framgick
av doeenten Streyfferts ytterligt f6rsiktiga nttalanden, pit vilk·a jag
inom parentes sagt dock satter myeket stort yarde aven ur den synpunkten, att han aldrig ar tvarsaker i sina slutsatser. Givetvis ar det sa, oeh
det tror jag icke kan fornekas efter hans ,siffror, att travaruindustrien
som helhet betraktad arbetar i en nagot sjunkande marknad. Amerika
konsumerar exempelvis halften av varldsproduktionen av sagad.e travaror, och den kolossala nedgang i konsumtionen ~v dessa travaror, som
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dar konstaterats, var sa betydande, att den sakerligen ieke kan berG pa
nagOn·statistisk felkalla. Ieke heller i Europa ha vi sannolikt att vanta
hagon storre okning av efterfragan. Emellertid ha vi i Europa en ganska
betydande overavverkning, som ar 1927 uppgiek till over 20 miljoner kbm.
Denna overavverkning forekommer framst i Osterrike, Jugoslavien oeh
de andra stater, SOm fortfarande i nagon man forse Tyskland med virke
men: framfor alIt leverera till Italien. Denna overavverkning ar i sjalva
verket sa stor, att det ieke kan droja lange, forran Osterrike blir ett travaruimporterande land, oeh aven i Tyskland ar overavverkningen sa
stor, att man ieke heller dar i Hingden kan produeera tillraekligt for det
egna landets behove Det ar darfor bara en tidsfraga oeh sannolikt en
ganska kort tidsfraga, nar Mellaneuropas virke kommer att stalla sig
sa dyrt, att Italien·icke langre kan kopa det, oeh det viII darfor forefalla
mig, som om Italien yore ett av de mest lovande framtidslanderna for
Val' travaruexport, ieke i ar oeh ieke heller nasta ar men lat oss saga
om 5 eller 10 ar.Detsamma galle I' i nagon man om Spanien. For Europas
del fBI-efaller det darfor icke att vara nagon fara for. skogarnas avsattning.
Befolkningsutvecklingen i Europa 'kan givetvis aven komma att spela
en betydan·deroll. England kommer, efter vad deras framsta statistiej
raknat ut, att upphora med sin folkokning omkring 1943, salunda om
jamnt tio ar.Tyskland uppnar samma Hige nagot senare men sakert
pit 1940-talet, oeh for Sveriges del intradel' samma kritiska tidpunkt omkring 1955. Denna stagnation kommer givetvis att min'ska totalbehovet
av virke, men man hal' ingen anledning tro, att minskningen atminstone
i borjan' av folkminskningsperioden skall sjunka avsevart. Ingen manniska vet for ovrigt, hur detta kommer att verka i langden·. Man kan fa
okad kopkraft i flera lander oeh darmed ocksa storre efterfragan pa
travaror.
Jag kommer alltsa for min del till det resultatet med ledning av docenten Streyfferts siffror, att forhallandena visserligen kunna vara tras·sliga nu, men att efterfragan om 5 eller 10 ar kommer att stalla sig avsevart battre.
Vad tillgangen betraffar, tyeks det icke heller kunna uppsta nagon
farlig konkurrens med Sverige. Med nuvarande overavverkning i Centraleuropa kan man icke dar halla ut lange pa .gamma satt. Daremot finns
det ju skogsreserver i det nordryska omradet oeh aven i Sibirien, ehuru
skogarna i Sibirien med hansyn till de hoga exploateringskostnaderna
icke torde komma att spela nagon roll. I norra Rysslandkan man emellertid hugga sig langre in, men det ar att marka, att. hittilts hal' det bara
varit trakterna allra narmast floderna, som man kunnat utnyttja. Bara
att lagga avverkningen ett par miliangre in kommer att medfora vasentligt okade kostnader. Konkurrensmojligheterna harvidlag hero ju i huvudsak pa transportkostnaderna. Det ar icke med tra som med jarn oeh
koppar oeh alIt mojligt annat, att det ar kvaliteten som spelar framsta
rollen. Det finns visserligen olika kvaliteter aven pa travaror, men skilluaden mellan de skandinaviska oeh de nordryska eller mellanryska kvaliteterna ar sa pass liten, att den ieke spelar nagon roll. Vad galler transportkostnaderna kan det ieke bestridas, att Sverige hal' ett foretrade
framfor alIa andra lander. Doeenten ·Streyffert har med vetenskaplig
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noggrannhet framhallit, att Gunnar Andersson pa sin tid· vasentligt
overdrivit dessa fordelar, vilket ar alldeles riktigt, men det hindrar icke,
att de i alIa fall existera och att de maste bli av storre betydelse. i samma
man sam man i Nordryssland maste hugg'a sig langre in i skogarna.
Savitt jag kan se, behover det darfor icke rada nagon tvekan om att
icke Sverige kan. bli av med sitt virke, forutsatt bara att vi kunna producera det med rimliga produktionskostnader. Har komma vi till en
punkt, som man IDaste fasta start avseende vide Produktionsko-stnaderna
kunna praktiskt taget sattas lika med lonekostnaderna, ty raknar man
med saval de direkta som indirekta lonekostnaderna, galler det. om denna
liksom om andra industrier, att lonerna representera cirka 80 % av till~
verknillgsvardet. Dr denna synpunkt ar det icke sa sakert, att Sverige,
aven om forhallandena kvantitativt ligga bra till, blir konkurrensdugligt pa varldsmarknaden, ty det beror pa vilka loner vi tillampa. O~ det
exempelvis skulle upptackas en mangd nya guldgruvor i Norrland, dar
folk fortjanade dubbelt sa myeket som i skogarna, skulle alIa ge sig dit
oeh var travaruexport skulle tvingas upphora. Man skulle darfor kUlllla
sammanfatta saken sa, att om alIa Hinder i varlden hade samma prod-uktionskostnader, d. v. s. samma arbetsloner - med arbetsloner menar jag
har icke lonen p'er timme utan vad engelsmannen kalla for »effieiency
'\vages», d. v.. s. effektivitetsloner, vilket blir en helt 'annan sak - maste
vi fa ett hogre rotvarde pa virket an andra lander, men i den man vara
produktionskostnader hojas over andra landers, sjunker rotvardet, oeh
man kan latt forestalla sig en produktionskostnad av sadan hoj.d, att vart
rotvarde, trots transportfordelarna, kommer att ligga under 0, d. v. s. att
hela var travaruexport maste upp,hora.
I Forenta Saterna, for att atervanda dit, lever man ju nu pa .skogarna
vid Paeifiekusten, men frakten darifran genom Pallam'akanalen till
Ostern ar 50 % hogre an fran Sverige till New York. Pacifiekuste~s skogsavverkning ar darfor icke sa farlig for oss, som man annars skulle
kunna trot
Jag viII slut-a med att annu en gang framhalla, att for oss ar det produktionskostnaderna, som bli det avgorande. Ha vi samma produktionskostnader som andra lander, kan ingen konkurrera med oss. Det ar emellertid icke darfor sagt, att vi komn1a att exportera mera, ty man kan
ieke mata konkurrensen mellan olika Hinder med hur mycket de salja.
Oln Ryssland saljer tio ganger sa mycket som vi, men vi detta oaktat fa
alIt vad vi ha salt med god fol"tjanst, ha vi ju ingen anledning att klaga.
Helt annorlunda forhalle1" det sig med industriartiklar sadana som kullager eller separatorer, dar det finns en obegransad internationell kon-:kurrens. Vi ha en bestamd tillvaxt, oeh sa lange vi kunna salja lika
myeket 'med fortjanst, sa vad angar det OSS, om andra Hinder exportera
tva eller tre ganger mera~ Det har ingenting med konkurrens.formagan
att gora. Konkurrensen a1" har en transportkonkurrens, och pa den punkten ligger Sverige over. Det enda, som kan hindra oss att standigt bli av
med Val" tl"avaruproduktion till nagorlunda goda priser fir alltfor hoga
produktionskostnader. Vi kunna ju alltid halla nagot hogre loner an an-.
dra lander, eftersom vara naturliga forutsattningar aro battre. Endast
om nagra fol"andringar intrtida, som starkt hoja pToduktionskostnad·el"na
hos oss utan a.tt samtidigt gora det i andra lander, k.an nagonvasentlig
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fa.ra uppstA for skogshanteringen i vart land, vars forutsattningar i
ovrigt synas vara pa lang sikt - jag upprepar, att jag icke aIls talal" om
den nuvarande krisen - sa goda sorn man rimligtvis kan begara.
Docenten T.. Streyffert: Endast en kort replik med anledning av att
jag pa ett par punkter synes ha blivit missforstadd av professor
Brisman.
Mina siffror for rantabiliteten for sagverk med, resp. utan egna skogar ha.nfol"a sig till ro·relsen i dess helhet, allt.sa aven till sjalva skogsrorelsen, varav foljer, att de sagverk, som ha egna skogar, verkligen
ha fatt en battl"e rantabilitet just genom tillvaron av dessa skogar.
For min del viII jag vidare understryka professor Brismans yarning
mot dessa rantabilitetssiffror. Det val" ett rent forbiseende fran min
sida, att jag ieke framholl, att man ieke far fasta for stor vikt vid de
absoluta siffrorria. Vad jag ville visa val" emellertid utveeklingstendensen oeh 'relationsforhallandena, vilka naturligtvis ha stort yarde.
Docenten 0 .. Gil Jonasson: For att ratt forsta oeh bedoma detta aktuella oeh for hela val" utrikeshandel sa betydelsefulla amne ar det nodvandigt, att man ser samtliga faktorer pa en gang, bade produktionsoeh avsattningsfaktorerna. Detta hal" oeksa foredragshallaren i stort
sett gjort, oeh hans framstallning hal" ju sedan kompletterats av professor Brisman. Om tiden tillatit det, skulle jag gal"na ha velat ga litet
narmare in pa de naturbetingade faktorerna for travaruindustrien i
Sverige saval .som i de med oss konkurrerande landerna.. Det ar nog riktigt, att Gunnar Andersson pa sin tid val myeket overskattade dessa
faktorers betydelse, men a andra sidan tyeker jag nog, att de val myeket underskattats i doeenten Streyfferts boeker. Jag skall ieke narmare
ga in pa denna sake Jag vjll endast namna, att det ganska Hitt gar att
fa fiam, utover de av Gunnar Andersson framhallna naturbetingade
faktorerna, ytterligare en hel del andra, tillsammans ett 30- eller 40-tal.
som in\rerka, oeh i de fIesta fallen blir det ett plus for de skandinaviska
landerna 'och ett motsvarande minus for de ryska, sibiriska oeh kanadensiska skogsomradena. Jag tanker da narmast pa de omraden, som
avverkas upp mot norra Ishavet. Det ar d.arfor alldeles riktigt, som
professor Brisman sade, att med avseende a dessa faktorer intager vart
land oeh i· viss man liven vara narmaste grannlander en sarstallning.
Likadant ar det oeksa med avsattningsfaktorerna.
.J ag skull ieke n,armare inga pa de andra produktionsfaktorerna, arbetet oeh kapitalet~ vilket jag for ovrigt ieke heller ar kompetent att
gora. Jag hal" emellertid en kansla av, att kapitalfaktorn i Sverige staller· sig likagynnsam e11er ogynnsam som i Sovjetunionen el1er Canada.
Vad jag emellertid hal" narmast ville understryka i anslutning till professor Brismans diskussionsinlagg ar, att med den loneniva oeh den
levnadsstandard., som vi ha jamfort med andra travaruexporterande lan.del', sasom Finland oeh Ryssland samt de eentraleuropeiska staterna,
arovi handikappade. Lage forhallandena hos oss pa detta omrAde pa
annat satt, skulle jag tro, att vi skulle vara mera konkurrenskraftiga
an vad vi for narvarande aro, i' fraga Rven Oln sagade travaror. Det
aremellertid givet, att man ieke garna viII pressa ned lonenivan eller
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levnadsstandarden, men i sa fall aterstar endast att i storre utstrackning ga in for foradlingsindustri. Atskilliga skill finnas att ianfora for
att det pa lang sikt borde vara fordelaktigare att ga in for mera foradlad travaruindustri. Detta ar ett av skalen, varfor sa skulle vara
fordelaktigast, om varlden utvecklade sig mera normalt, och man darfor kunde komma ur den atervandsgrand, variman nu rakat med dessa
allmanna tullforhojningar sarskilt a mera foradlade varor.
Till sist ett litet forsvar for Gunnar Andersson. Nar han framlade
sin uppfattning om varldens barrskogstillgangar, overdrev han nog de
naturbeting~de faktorernas betydelse och kanske icke tillrackligt beaktade de andra produktionsfaktorerna, men vi fa dock komma ihag, att
han framlade sina synpunkter ar 1915, da varken han eller nagon annan
kunde bedoma krigets verkningar, och hur forhallandena skulle utveckla sig efter fredsslutet.

NATIONALE.KONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 22 november 1933

Ordforande: Bankdirektor G. LA GERCRANTZ.

Vid forratt.at val erholl styrelsen folj.ande sammansattnin,g for ar
1934: professor S. Brism,an, {)r,dforande, ingenjo·r O. Falkman, v. ord..
forande, fiI. dr. G. D'alen, professor Eli F. Heckscher, b~nkdirektor
G. Lagercrantz, forsakringsdirektor S. P,alm1e, bankdir,ektor J. Wallenberg oeh generaldirektor A. Orne.
Aftonens diskussion over amllet

Jarnvagar och hilar
inleddes av generaldirektor A_ Granholm och ·direkto.r A_ Gabriels'son..
G,eneraldirektor A, Granholm:
Herr ordforande, mina damer och herrar! Av herr ordforanden aD.modad sa'g,a nagra ord till iniedning av dagen,s diskussion i amnet
»Jarnvagar och bilar», viII j,ag denna gang icke nagot narmare ga in
pa dessa bagge transportme,dels olika vf1s.en oeh framtra!dande pa den
av naringslivets allmanna depression och 'deras inb'orldes konkurrens
hart lidan,de transporthan,delsmarl{na,den eller pa de intressekonfliktel', som b·esta mellan de bada foretag,aregrenarna och d,e manga divergerande ons'kemal, som fr.amfOras fran deras fo,retra'dare. Jag viII
i stallet huvu,dsakligen uPPHhalla mig vild den aven forut av mig vid
olika tillfallen och pa olika satt framhallna starka overidimensionering av den samla,de allmanna transportapparaten, vilken kommit att
upptra,da genom den sn,abba 'exp,ansionen av motorfordonsbestandet
och den skaligen oreglera,de trafikro,relse, som diirme,d besorjes pa
landsvagarna mer eller mindre p,aralielit ID,eid och i konkurrens med
de gamla transportforetagen, i framsta rummet jarnvagarna.
13 -
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Den nationaIek,onomisl{;a innehord, 80m Idenna tidens' foreteelse
ma,ste aga, h'ar j·ag trott skulle intresselia mera i ,denn,a krets an de i
viss man egocentriskt b·etonade striderna mellan ,de olika foretagaregrupperna och frag·orn.a om der,as biUiggande - aven o'm ,dessa fragor i sj,alva verket aga sitt synnerligen intima for att ej siaga Oup'Plosliga sambanld med ,den allrrlallna samhallsekonomien.
Det lar val numer:a .aldrig kunna falla ,en fornuftig till jarnvag·arnas verksamhet'Somra,de lrnuien kommuniltationsm.an in att soka
verka for ett for,kvavande av,det forhallan1devis ny.a transportmeidlets
- motorfor;donets pa lan'dsv,agen - utveckling. Det ny1a r6ldskapet i
den allm·a,nna samfards.elns tjanst erbju,der i vis'S.a fall s.a mang.a trafiktekniska, och far j.ag anvan:da ett sa!dant orid som tr.afik,antekonomisk,a for'delar, att 'det yore orimligt soka helt avvi:s.a dess intrang pa
j.arnva·garnas oper:ations·omrade. V.arje generation b'or ju so·ka lamna
nagot battre eft.er sig at ·kommande gener,ationer an ,den sjalv mottagit; om ej valid oeh nod tvinga till stillestanid i utveckling,en eller
tillb'ak,agang, bar ju vag,en alltid ga framAt och straVian,dena syfta till
nagot alIt battre. Den bil,d t. ex. statens jarnvagar erbj'u·da av utrUJst~
ning och funktion nu ar ju ej Idensamma som for 20 AI' sedan,och nar
ytterligare 20 ar gatt, skal.! val jarnvagsstyrelsen, lhoP'plas jag, h'a
vetat att teckna bil,den a,n mer utvecklad, vare sig foretaget dA arbetar ung·efar som. nu eller kan hav:a utvi,dgats att oms.!uta a.ven Akerirore18e pa. lan,dsvagen-. Men fortskridan,det maste ,dock ske med sarnhal1s- ,oC'h ja.rnvagsekonomiskt val avvagid IDatta; ,det kan ej hjalpaiS',
att man ibland fAr lov :att sky-nida la.gom i utveckling,en oeh att man
vid stravan:dena efter att na det fran behov.stillfredsstallelsens synp'unkt allra basta i det materielia livet no'dgas t.ag,a hansyn till va,d
man verkligen for tillfallet h.ar raid till att foretag1a sig och skaffa.
Till foretra,darna for lden fria utveclrlingen av autoill,obilisill,en viII
j,ag saga, att det a¥en i de b8Jsta familjer lar kunna for,ekomma, att
inom nagon hushAIlsgren slo,sas nch leves over tillgangarna och att
familjeoverhuvll1det maste ingrip,a for ,att rikta in levernet till mera
fornojsamhet o'ch hus.haI1saI{tighet. Sa ar ,det v·al oek for s.amfun!det,
dar - tillamp,at pa lden .allman·na trans.porthus-hAllning,en - det kan
vara nodvan,digt for ove'rheten att i en klok sp'ar:s:amhets teck,en ingripa. Beting:at av det samfall,d,as el{onomiska val, ktlnn.a viss.a tillrattala·gg:ande dispositione:r bli no·dvanidiga, aven om Ide .for den enstaka foret.agar-en eller foreta,garegrupp·en maste te sig res,triktiva och
ogynnsamma.
Det glommes sa latt, att om en biltransp,ort i inidivi,du'ell:a fall ter
sig for,delaktigt snabh och billig OCll :darfor begarlig, sa aT det ;dock
samtidigt vild annu ra,dan,de forha11an'den oftast sa, om saken betrak-
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tas f.rAn ,allman samhal1ssynpunkt, att till ,den k,o,stna'd deri ens,taka,
tr;afikante,n kan ll.ava att biira for idet At h·onom av bilforetaget utrattade trafikarb,etet mas.te laggas :de forluster, som direkt· eller indirekt :drabba ,an,dra transp,orten ifra·g·a berova:de tr:afikforetag; och
de'Ssa forluster, Hom bottlla i kostna'der, l~unna ;da fa taekas av des'Sa
utkonkurrHrwde fOTet.ags fo,rla,gg:are - om Idet ror Ide allmanna jarnvagskommunikationerna" av staten eller kommuner ~ ytterst skattebetalarna -om ldet ar frag.a s.arskilt om enskilda jarnv,agar ·av obli~
g;ationsillnell,avare, an:dra langivare, ,dariblan,d staten, samt aktie.:
a:g;are.
Det ar ett, ieke blott fo,r mig i egenskap av forvalta.re., ytterst beklagligt faktum, att det stora s.tatsforetag jag rep'resente!rar for narv.aran:de 'gar me,d stor forlust. Dess drift tyng.er aven d,e &kattebetalanide, ett fOThallandH, so,m i vasentlig grtald vallats .av den samlade
transP'ortapp.aratens h-astig,t f.ortskrild.an:de overdimensionering oeh
d,en'na o,mstan,dighets folj·dv,erkning.ar i olik,a hanseenden.
Ar 1929 upp,visa;de statens jiirnvagar, e.xklusive den s. k. malmb,ana.n
- linje'n Lulea-Riks:gran:sen, v.ars ,drift- 'Deh riintekostnJad skall v,ara
statens jar.nv~i.gar gar.anter.ad av Luos.sava,ar.a-Kiirunav,aara Aktiebolag - me,d en g,el10msnittlig banla,ng:d av 6,089 km, en bruttoinkomst a,v 183,3 milj. krollor, e,n utgif;t for drift oell underhall av 146,6
milj. kron.o~r och ett overskott, b.elop·an,de sig - exklusive rantorn:a pa
det invester.rude kapitalet men inklusive fullg,od avsattning tili fornyels-efond - till 36,7 milj. l{ron·or. Genoms,nitt.srant.an p'a det dett.a at
i b'eror,da s,torre Idel a·v statlsb'aneforetaget illvesterade ldnekapitalet,
justerat p,a satt som se,dermer:a av riks;dag,en i ls.amb,an,d med 1927 artS
stat-enls jarnvaga-r starkt missgynnande Inalm,avtal beslutats, upp·giek
till 25,3 milj. kronor. DHtta ar erholls ,alltsa en ej sa obety(llig avkastning a ,det oovriga i statens jarllvagar i.nvester,aide statskapit.alet, fran
vars forrantning, vilken ej Idirekt belasta.r Ide nuvara.nde skattebet'alarna, jag i ,dett.a samma.nha.ng har velat tillata mig bortse. Man skulle
j'u namligen, ,om man s.a viII, kunna betrakta detta kapital s·asom a.nalogt med aktiel~.apitalet i ett privatforetag, vilket ju under dAliga
affarlSkonjunkturer i fo,rst.a hanld pla.g'ar fa vidkannas verkninga1"na av
utebliven avkastning nell forst plagta r fa o.ffras, Ida foretagen ga omkull elle1" rekonstrueras.. Jag viII i ,detta :s.ammanhang ocksa fr.amhalla.,
att om an bilvasen,det gel10illiden s.ariskilda b.eskattning, 8o,m alagts
detsamma, verkligen Iso,m helhet se,tt bet-alar 'Sin fulla eller skaliga an~
del av vagun,derhallet OCl1 kostnaderna. for vagfo·rbattringar och vagbyg'gnaider, nag,ot som 1931 ars vag- och broslakkunnig:a nyligen ansett
sig kunn:a pavisa, sa har likval ieke heller ide s.akkunniga harvid rakn.at med nagon l8'om heIst rante:avlLas,tning p'a Idet i vagvasenidet ill-
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forda, va1diga kapitalet av skattemedel ,av olika slag !av st:atligt och
kommunalt ursprullg; i viss mAn val iiven av annu ick'e amorterade
IAnem·e!d.el. I forbigaend,e viII jag emellertid harviidlag namn;a, dels
att det synes kunna tia.g:as under Idiskussion, 10m ifrAgavaran:de de sak~
kunnigas pastaende verklig,en ar fulit .hAlibart, dels, att om sa s'kulle
visa sig vara forhAllandet, i alIt f.all Aterstar. ,att utre;da, huruvida
vii.ghallningsbordan ar ratt fOTidelald mellan ford,on av oli~a slag och
sarskilt m,ellan personbilar for privatbruk oeh, om j,ag sa far saga,
affiirs'drivande bilar. D·e senare b·ara ju ej till stold i sin konkurrenskamp mot jarnvagarna fA g,agn,eria pa d,e farra.
Ar 1932 har det ekonomiska ,driftsreS'ul,t.atet vid statens jarnvag'ar.,
dit i medeltal for aret omf.attanide, exI{lusive malmbarran, 6,444 bankm,
forandrats till en bruttoinl{omst av 146,9 milj. l{ronor, .en utgift for
drift och underhall av 140,9 milj. kronor och lalltsit ett o:verskott
belopan~de sig till.allenaslt 6,0 milj. kron:or. Detta Ar var genomsnittsrantan for det investera·de lanekapit.alet 2'3,2 milj. kronor, och aret
upp,risade en de skattebetaJan·de belastaIlJde driftsforlust, belop·ande
sig till 17,2 milj. kronor.
Dess'a t.al uppvisa alltsa vild en un~der ti!d,en mellan ja,mforelsearen
1929 och 1932 med 355 km okaid banlang,d en ink·omstminskning for.
1932 .av 36,4 milj. kronor, en utgiftJsminskning av 5,7 milj. kronor - en
driftskostna,dsbesparing, s'om dock for innevaran;de itr 1933 kan vantas oka~d till fram.emot det dubbla - samt ett med ej mindre an 30,7
milj. kronor forsamrat nettore,sultat.
Diet ar emellertild utan vidare klart, att ,den fOTIsta och den sist-a av
des!sa jattesiffror, 'av vilka sarskilt den senare ar av b,etY'delse for
skattebetalarna, ieke fora.nletts ensamt av trafikoverflyttningen till
landsvagarna. Aven an,dra maktig,a faktorer h.a s.p'elat in. Till belys'an,de hiirav har j-ag inom jarnvagsstyrelsen sakt gora en uppskattning av det inkomstresulta.t, 80m ar 1932 skulle hav,a upptratt vid
antagandet, att trafike-n i stort sett varit av 1929 ars volym. Vi ha vid
utforandet av dianna kalkyl blott tagit till beaktanlde vissa forskjutningar oeh forandringar, som upptratt av till 'Bynes varal{tig n:atur,
v,ariblan,d den viktigaste ar, att tranlsporten av lapPlan'dsmalm a linj,en Lulea-Rik'sgransen, som 1929 gay ett mycket betydan,de overskott, vilket kunde tillgodoraknas ,den ovriga stats'baneaffaren, mast
antagas sa minskrud,att behallningen begransas till !den ,av gruvbolaget garanterade ta.ckningen av statens jarnvagars sjalvkostna·der for
transportern:as utforande. B·erakningarna hanfora sig vildare till 1929
ars bannat under det i ovrigt i stort sett riktiga antagan,det, att inkomste-rn,a it nytililromna bandelar bora ungefarlig.en tacka drifts·utgifterna for desamma.
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Enligt dessa pa angivet ,satt utforida kalkyler skulle man pa stateIlB
jarnvagar - jag anger denna gang med hanvisnin·g till nyssnamnda
premiss betraffan:de malmb1aneavkastlling.en siffrorna for 1929 ars
bannat, inkluderan:de m,almb:anan - h:ava haft en hruttoinkomst av
c:a 180,4 milj. kronoratt jamforas meld den under 1929 . vid statens
jarnvagar, inklu'sive malmbanan, uppnadda inkomsrten av c:a 208,1
milj. kro~or, utvi,sande detta en forsamring 'av ej miDJdr'e an c:a 27,7
milj. kron·or.
Skillnaiden mellan 1929 ars inkomster oeh 1932 ars bokforda verklig:a
inkom8ter a hela statens jarnva,gar ar 41,9 milj. kronor. Vid antaget
aterintraide av 192'9 ars tra.fikkonjunkturer skulle inl~omsterna, fransett inkomster a nytillk,omna b:an,delar, enligt de utforda b·erakningarn·a alltsa gentemot ar 19r3.2 icke okas meld mera an 41,9 - 27,7 == 14,2
niilj.kronor. D,et skulle allts.a, s,avida man ej, pa satt 80m skett, samtidigt kunnat vi,dtaga bety,dande, oeh aven vid vasentligen hogre trafikstorlek, an man ar 1932 i verkligh'eten h,ade, bestaende driftskostnadsminskningar, hava upptratt nagon de skattebetalande drabbande forlust., namligen skillna,den mellan den for ar 1932 .angivna
verkliga forluste-n, 17,2 milia kronor, OCll nyssnamnda 14,2 milia kronor,
id. v. S·. nagonting pa omkrin'g 3 milj. kronor.
Forklaringen hartill ar ,att soka i de st,ora forandring'ar fran 1929
n.edAt i d,e for inkomstgivningen sa hogeligen betydelsefulla taxorna
for p,erson- och godsb.efor1dran, som blivit gen'omfo~da, och dartill far
naturligtvis beaktaiS den uteblivna och val aven for en forutsebar
framtid uteblivanlde hjalpen ,av en direkt vinst p,a transporterna av
lapplandlsmalm, en vinst, som for ar 1929 r,ann,s att tiIIga med framemot 6 milj. kronor, men 80m nu 80m sagt bortf'allit.
Det ar oclrsa denna t.ax,enHdsattningsf1aktor, 180m staTkast inverkat
iiven ar 1932, sa·dana 80m trafikforhallan,dena 'da i verkligheten ted·de
sig. Faktorn ifraga har darviid varit vas.entligen mera b·e.stammande
for det verklig'a resultatet., a,n vad minskning·en ·av trafikmangden
och darav foljande ink'omstmins,kning varit, i den ma,n dessa minskningar icke hanfora sig till den allmanna depression-en utan till trafikavIedningen till bilarna.
'De under aren 1929-1932 genomforda tax.esankningarna aro av i
huvuds:ak tva sl.ag, namligen dels saldana, som vid jarnvag.arna foranlett.s eller rattare s:agt framtvungits av naringspolitiska skal, ofta
mer eller min,dre mot jarnvag'S.ekonomiska onskningar for att ej saga
mojligheter, dels saldana 80m uppkommit genom att bilvasendet kons'tituer,at helt nya, Iiigre taxenivaer, till vilka jarnvagarn,a ur sjalvbevarelsed'rift h,aft att .anp!as:sa sig. Nar man bedomer biltrafikens
verkningar for jarn"vagarna, Ii,an ·man darforej avgrans'a design till
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Iden bortfallll·a triafiken utan ma.ste i lika grad taga hansyn till den
inkomstminskning, 80m uppkommit genlom av bilkonkurren,sen ifraga
om viss:a, i ,allmanhet ho,gre tariffer foranledda sanknin:g,ar.
D'enn:a samfall,da ink·omstmiIlJsknin:g haT sa stor omfattning, att
mall nog torde kunn:a sa:g:a, att jarl1vag:arna utan densamma av-en
un,der sa e~tremt dillig,a trafikar som 1932 OCJI inne,Tar,an,de itr skulle
kunn,at i stort sett v:ara i stand att bara - eller atminstone lattare
b,ara - de illkomstminskningar, !Som foljt 'av taxes,ankning,ar, vilka
inforts av, naringspolitiska skal. Belastnin'gen med ba:da slag,en :av
tax.esanknillgar har ,daremot 'blivit storre an 180m m,eid bibe.hallen ekoThomi kunnat biirrus. Via!d harvid bTustit ha andra fatt pit !Sin lott att
bara; 8kattedragarn!a alIt-sa den up,p,komna forlulst.en vild statens
jarnvagar.
Jag aterkommer dA -till va,d j:a1g i borjan av mitt allfo,ran,de berorde.
Biltr:afikens utvecl{ling Ila:r sakert gatt for hastigt fr:a.m. De ny,a inom
och av biltrafil~en framkalla,de ta.xenivaerna aro ej fullt forenliga
meld det principiellt v'al ll.elt riktig,a kra¥et, att for en transpoI't bor
b,e,t-alas v,a!d den i sjalva verl{et sammalll~agt lrostar :a.tt utfora..
D'a j.ag haT t.alar om ,delSs:a nya taxenivaer, far b.eaktas, ,att de aro
begransa de till vissa lavstan,d och, fransett mycket korta avstand, till
varor, som med hansyn till sina viirden kunna bara relativt 110g
frakt. Den all,deles sarskil,da betYldelse for jarnva,g,arnas taxevasen,
som biltrafiken utovat, bottnar som bekant ,dari, att jarnvagarnas
frit'n monopolets gamla g'oda d,agar .h,ar,st.ammlan,de, p:a var,detarifferinge.!l grun1dad-e taxebyg,gn,a,d fatt grun,den for denna, 10m ej helt
rasera~d, sa, docl{ farligt ulldermineT,wd. 80m ,det vlarit forut, ha jde
battre fraktbetaI.a,de t.ransporterna av hogvar,digt gods fatt uppbara
mojligheten ,att jarnvagisledes mera billigt transp,ortera d.et IAgvardiga, mot transportkostnader omtaligt reageran!de gods'et - ett system vars tilla,mp,nin'g givetvis varit och val alltjamt ar a,r en mycket
stor b'etydel1se for det :allma,nna naringslivet. N UilleTa ar ,det ej sa.
Lastbilarna tilla,gn,a sig frams1t ,det hogvaridig,a for tranlspo,rtforetagaren lukrativa g·odset loch - utan sa,dan beforldrin,gsplikt, 80m aligg,er
jarnvagarna betraffanlde ,det s.amre b'etalanlde g,odiset - kunna de for
.det ho·gv'aridiga g.odsets befor,dran tillamp'a t.axor, 80m ligg,a vida
u'nder jarnvagarnas g,amla varde:differenti.eralde. Da ,det ,darmed har
blivit nodvan'digt aven for ja.r.nvag.arl1a att asatta traruspo'rterna av
det iorut hogtariffer.a'de godset - lilrsoon al1mant de m,e,ra kortvaga
transporterna i saval go:dstrafiken som persontrafiken - vasentligen
lagre taxor, ha darmed stora, ldell samlade inkomstek{)nomien sto!d~
j:an,de post.er bortfallit.
, Vild sadant forhallan,d·e ar det naturligt; att det ,h08 jarnvag,arna
1
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framtratt ett be,hov och en onskan att soka skap:a nit'gon kompens1ation aven pa inl{omstsidan o'ch va:d man da har tankt sig i jarnvags~
lagret h.ar varit ell hojning fOT sa,d.aJla transpoTter, sam ej Himpa sig
for befordran med bilforidoll, en ho·jning, so'm val framlst finge tankas
ga ut over jarnvagarnas la.gsta tariffer for massgo,ds och halvfabrikat a andra avstan,d an de kortaste, d. v. s. de tariffHr, Stom vid senaste
allmal1na t:axere-glering b'livit ur naringspoliti,sk synpunkt mast sankta.. I vad mall en dylik partiell hojningav den :allmall'n.a jarnva,gstaxenivan kan vara naring'Sp·oliti,skt mojlig, ,det vag.ar j;ag nu ieke
yttra mig am, men att nagot i den vag,en eller av den inne.boI'lden
tarde komma :att fran n·agot jarnvagshall propo,neras synes sannolikt. Det kan ju mHd visst fog l1aVldas, att naringslivets man ha fAtt
sin kompensation g,en,om de billig1are och i vis'S,a fall for dem lamplig.are biltransporterna, till vilka de i star utstraeknin'g overgatt ()ch
varig-enom die illledve.rkat till att unldanrycka sto,det for jarnvag:arnas
ekon'omiska mojligheteratt 80m llittills tjana idem. meid de nuvarande,
ur jiirnvagarnas synpunkt sett med hansyn till,deras av overm-aktiga
faktorer bestam,da hog,a driftskostnwdslage onekligen mycket ldga
oeh billiga massg.odstarifferna.. Nar jag nu emellertid som talman for
statens jarnvagar i 'detta s.ammanhang uttalar mig mycket tvekande,
s.a ~r Idet 'darfor, att j.ag anser mig bora se denna viktiga fraga aVell
nagot ur trafikartter1~as sy,npunkt, och j,ag ans.er da, att man ej kan
fa bortse fran Id-et faktum, att in!dex for jal"nvagarnas godsfrakter ju
hittills icl{e fallit pa langt nar sa mycket. 80m den :allmauna v'aru~
prisnivan och att, aven om fr,akterna fo·r massg,ods vi,d 193'0 ars taxe~
reform siinktes m·er an tarifferna for -annat g,ods, sa ha :dock ravarornas varden aven .da ooh sedermera under-gatt ,de storsta priss.anknin·garna. Da g,odstransporternas formag.a att bara frakt givetvis star i
direkt forhallan:d·e till gods-ets eget var1de, maste - om man ser fragan ur naringslivets synp'unkt - en g·e-nomgaen,de B.anlming av varuprisern,a forI" eller s-enare foljasav en motsvar;and'8' sankning av frakts.atserna..
Om nu en sadan utveckling - i analogi med va,d vi,d 1930 ars taxe..
ref().rm redan inletts och om 'ej incitamentet for en s.aldan genom en
alI.m.an hojning av den inre pl"isnivan, foranle'd'd k,anlske av en krafti..,
-g,are inflation, ,avlagsnas - skulle komma att framt-vingas mot jarnviigsek'on,omislra mojliglleter, sa maste det val -emellertid erkannas
vara obetingat riktig.are, att samhallet far ge ut skat.temedel for att
halla luga taxor sarskilt fo'r :de varor, s:om liro mest i behov darav,
vid de .allm,anILa l{ommunikati 0 ns.anst.alterna, an att SIB, fAr ske sAsom
nu for att tacka de b·ristel", 80m uppkomma genom att halla overflodigt myeket av transportredskap och manuell servis.
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Pa fragan om den praktislrn mojligheten att erhalla kompens,eran,de
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okade inkomster aven genom hojning av jarnvagstarifferna for nartrafik eller vidbliv.an'de for saldana transporter av jarnvagstariffer,
80m bilvasendet redan for lange sedan gatt under, viII jag ej spilia
mang.a orld. A ven om man, for att anvanda ett ala.gord,,· rakn,ar med
genomforan,d'et av 'en »planhushallning» inom transportvasendets omrooe, sa ar ,det val,dock utan vidare klart, att haT ett nytt transp,ortmedel' en gang kun'nat pavis.a mojligheten :att for dylika transporter
lagga taxenivan lagre - ,och dettaar utan tvivel faIIet och mAste
erkannas, aVeIl om m·an beaktar, att samhallet, som j,ag anfor-t, nog
fatt indirekt b,ara en del .av driftskostnadern,a - sa mast·e idetta respekteras oeh de gamla foretagen fa anpass.a sig, vart och ett. Detar
ocks,a, ett naivt 'och ·olovligt egocentriskt tal, som fores av vi-ssa av
dessas intressebarare, nar det begares, att jarnvagarna eller atminstone - som h.alvmesyr - Istatsjarnvagarna skola vidbliva ett taxeplan, som .ovillkorligen skulle handikapP'a dem vi,d for,delningen av
transportv:olymen och ,darme,di langden ofrankomligt oeh starkt for.;.
samra dera.s inkomstekonomi samt formins-ka deras framtidsmojligheter att utan okade insatser ·av de s.kattebetalande stA naringslive"t
till tjanst meld fordelaktiga taxar ·och befordringsHig:enheter i de fall,
da dessa maste lita till jarnvagarna. I sjalva verket staller jag mig i
hog grad tvivlande till mojligheten eller ens lampligheten for jarnvagarn,a att komma fram till ett battre de jarnvags,ekon'omisk,a sak.ernas tillstan;d pa diskuterade vag, ·och j.ag f'ormenar allt.sa, att ja'rnvagarna for vinnantde :av nodig och mojlig kompens·ation maste forutom naturligtvis till egn,a atgarider pa driftskost.nadssid.an -lita
till hoppet om en vasentligt okad trafikfrekvens, v,arme,d alltid foljer
en gynnsamm..are utgiftsrelation. Och darme,d ar jag aterigen s:om
forut inne p'a fragan om den nU'varande transportap·paratens overdimeniSionering rOch de svarigheter denna omstan1dighet vallarfor alla
tr,an,sportforetag.are att erna nodigt trafikomfang och sarskilt for
jarnvag.arna att aven efter ·evoentuellt forbattrade allmann,a konjunkturer fa en tillracklig andel av den d,armed sig okande trafil\:volymen.
Det st.atistisk,a eller ,annat utretdningsmaterial, som star till b,uds,
nilr man viII S'oka bil,da sig en uppfattning om lan,dets samlade tr.aris-'
portvolym, ar myck·et oful1standigt. Bl:an,d ,ann:a.t sakn,as uppgifter
om transportarbetet ,saval for biltrafiken som for sjofarten. Vi ha
·emellertid inom jarnvagsstyrelsen forsokt gora en uppskattning av
lan·dtraJikens olika volym un!der de a·v mig anvanda jamforelsearen:
1929 och 1932 och om denna uppskatt.ning givetvis icke kan ha n'agra
,a:ilsprak pa precision, sa toride den dock fora nagorlunda ratt. '
l\fed stod av den allmanna j.arnvagsstatistiken framgar da,om man
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franraknar transportern'a av lap'plandsmalm Otch malmpa Trafikaktieholaget Grangesb,erg-Oxelo,sun,ds jarnvagar, vilka visa en alldeles sarskild utveckling, ett ant.al.nettotonkm a jarnva,garna ar 1929
av 2,740 milj. och ar 193-2 av 1,970 milj. For lastbilstrafiken har upp,skattningen skett med ledning av kanda ungefarlig,a tlal angaen,de
den samlade lastformagan hOB bilparken samt antagna toal betraffande fordonens genomsnittliga belast.ningoch korprestationer. De salun,da bekomn,a nettot.onkmtalen uppga for ar 1929 till 410 milj. och
for ar 1932 till 640 milj. For den ovriga lan·dsvagstrafiken ha vi mod
etod av vissa av 1931 ars vag- och brosakkunniga gjo,r,da antaganden
kommit till nettot.onkmtalet 50 milj. for biigge jamforelsearen·.
En sammanstallning ger alltsa 3,200 milj. nettotonkm for ar 1929
oeh 2,660 milj. nettotonkm for ar 19'32, utvi.s.ande d:es'Sa tal en samla-d
n,edgang av lan,dets samlad'e transportvolym fransett maIm fran ar
1929 till ar 1932 om cirka 17 pro,cent. l\1:en darvid uppvis.a,r lastbilstrafiken en fran 13 till 24 procent ok,ad an,del i den s:aml3Jde transportvolymen, d. v. s. bortemot en relativ for,dubbling, vilket jag framhaIler som betecknan·de for situation,en och 8 om belysan,de for biltrafikens valdiga utveckling aven under de sen,aste for transportaffarsverks.amheten mest kritiska aren och till'belagg for hurus'om denna
utveckling ovillkorligen ill3;ste ha skett i ho·g grad pit b'ekostn:3Jd av
de .ovriga transportmedlen.
Ifrag,a om bilparkens samtidiga, jamfort ID,e,d Idet avtagan:de trafikbehovet, op1roportionerliga tillvaxt ha vi ock'S·a sammanstallt nagra
up:pgifter, v,arvid det ansetts vara av intresse att medtaga sadana
iive.n for ar 1926, vilk'et ar ti,digare an·vants 80m jamforelseitr gentemot ar 1929.
t

Jag hanvis,ar

11~i.rvidlag

till folj-ande tabla.
1929

1926

1932

L·astformaga
Antal

I

Ton

Antal

I

Ton

Antal

I

Ton

Hogst 1 ton . . . . . . . . .

16,800

16,800

16,800

16,800

-

-

Under 1-2 ton . . . . . . . .

-

-

-

-

10,000

10~OOO

15,700

23,550

-

-

-

-

14,200

21,30~

Over 1 t. o.

ID.

2 ton .. - .

.........

1·2 -1-8 ton
Over 2 t. o. ID. 3 ton. . ..

Over l·s t. o. ID. 3 ton . . .
Over 3 ton . . . . . . . . . .
Summa

4,200
-

1,100

6;300

2,750

4,500

1,800

-

-

I
22,500 I 27,450 ~I
400

1,600

300 I
34,600

1,200

I 46,050 II

14,200
1,500
39,900

I

34,080
6,0Q.0

I

71,380
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D~artill

funnos av slapv,agnar ar 193-2 lalS'tande hogst 500 kg 570 st.,

500t.-800 kg 260 st., over 800 kg 1,300 st. eller summa 2,130 st.

Som av tablans siffror framgar, fir okningen av bilarnas tonna.ge
un'der senaste period sedan ar 1929 av avtaga-nde tr.ansportarbete ej
mindre an cirka 25,000 ton eller 55 procent, vartill torde bora laggas
tonnagevardet av slapvagnarna, 80m un'der de s,enare Aren fatt en
alltmer,a o'k.ad ,anvful,dning. Det ar ock remarkabelt, att tonn'ageokningen fra.mst galler stora ,och tyngre bilar med ·hog lastkapacitet,
,r,arvi,d ,den ty'dligen i framsta rummet Bynes avse en skarpning av
konkurrensen m·ed jarnvagarn:a om g·ods,et a,v;en plt langre distanser.
Den pavisa'd·e utveckling.sten!densen lAter j'u givetvi'S ocksA forvanta
oupphorliga .nya, vagvasen'dets ekonomi tyngan1de krav pa vagforstarkningar, avseende ej minst vag'System, som nyligen undergAtt
kosts.amma forbattringar.
Meld ·anfo,rda tonnagesiffro,r och f,akta for ogo·nen nodgas man tvivla
Pia, mojligheten for statelllS jarnvagar att fA en betrygga'nde anpart
av den oka,de saml.ade trafikvolymen, a,ven om s·a lyckligt skulle komrna att ske, att 1929 ars allmiinna l(onjunkturer for naringslivet med
okade tr.anspo:rtbe,hov skulle reI.ativt snart Aterupptrruda. Utsikterna
for att med stold enbart av de.n goda konjunkturutvecklingen Aterigen kun,na komma till ol1skvard balans mellan ink·omster nch utgifter vild statens j-arnva,ga.r aro alltsa ing:alunda goda, och det torde
d:arfor vara en op'pen frag.a och ,en fraga, vilken 80m ett memento
maste b,eroras" 'om ej, mycket emot iallasgivn,a onskan:, till den kost.nad for !S'amllallet, som .a.nskaff.an,det o:eh nyttj,an1det av biltraIlBportappar.aten beting:ar, definitivt far laggas kostnaden avenledes for det
allmanna, 80m foljer med en - beroende pa h,ur statsbanedrifte1tS
lcostnader kunna 'Jna.nieras, en s:ak 80m naturligtvis ar av en lltomorde:ntlig vikt ocll av.alla berord:a maste allvarligt beaktrus - stO'rre
eller mindr,e av,skrivning av stat,sbanekapitalet av la·nemedels n;atur,
sadaut det nu enligt stats:makternas beslut ar pafo,rt statsb:anefore-'
t.aget oell SOill, Ida det galler lan!em!edel, alIt fo'rtfaranlde maste av
nation·en forrantas .
.ii-nnu starkare mast,e farhagorna for en o,lycklig utg'an·g harvidlag
bliva, ·om den nuv,aran,de depressionen inom na.rin,gslivet skulle langre
tid k·omma :att f.ortsiitta Ined sin deprimeTiande inverkan pa den for
inkomstgivningel1 alIti,d m,er an for driftskostna!den besta:mmande
trafikstorleken.
Nu kan man vi,sserligen slag'a,att i oeh meld .att bilvasen,d·ets, apparat exp,anderar, sa skiall jarnvagsap'paraten nedb,ring:as till omfAng
och funktion. Detta sker ock, men av mang,a skill, till ov·ervagan'de
d,el ~av sam:hallelig 11atllr och givna a,ven av jarnva.gsvasendets. i vaTt
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land exceptionella, starlra splittring pa en man,g,d driftsenheter, skal
j,ag ej, Inu kan ga narmare in pa, kan ,det d·oc.k icke i pr,aktiken ske
i tillnarmelsevis motvaganrne 'omfattning. Diet gores ,e'n hel idel. Vi ha
t. ex. vild statens j~arnvag,ar relducerat var personaluppsattning fran
4,2 man per b'ankm ar 1929 till 3,9 man per b:ankm ar 19B~:· - lAt vara
att detta till viss ,del mojliggj'orts gen·om nya }{apitalinvestering,ar for
tekniska rationaliseringsatgar'der. Vi ha en myclien,het av lokom.otiv
avstalld.a och un·d~an,dragna de lop,anlde verkist8Jdskostnaderna. Vi ha
sedan ar 192:9 ,avstallt o'c:h unidan'dragit den periodi'Ska verksta;dseftersy,nen och Ide Idarmed forena,d,e kostn-a,dern;a mang:a tuslen godsvagnar
o. s. v. J\fen det ar harvid att marka, ,att i (Jch m,ed dett.a u;n,danstallande av materiel, sa hoar ocksa, om jag' sa far uttrycka mig, »avstallts» ett kapital, p'a vilket m,all Vild avse,dd normal anvan:dning av
driftsapp'araten raknat att h,ava forrantning, kanske vinst, me,dan
nn i stallet samhallet far in,direkt pa skatteviig,en vi,d,kannas en forlust ,darpa.
80m

DHt kan vi,dal~e sag.as oell kanske gores sa ocks.ft inom bilHigret, att
genom de for-dela,r oeh 'de.n fulHindning betraffande tr:anspolrtbeh,ovets
tillgodoseende, som lav bilv,3,s,en det bjuides framfor vad jarnvag,arna
ku·nna bj'uida, sa skulle na,ringslivet sa sto!dj.as ·oeh starkas, att merprest.ationer ,av olika slag och inneb'ol'id mojliggoras, vilka aga ett
sa:dant varlde, mratt i p,eng,ar, att det val motsvarar den in,direkta merkost.n,aden for s.amhallet, iS'om b,etingas av bilvwsendets funktion. D'en
s,aken ar emellertiid, sa vitt jag vet atminstone, helt outre,dd o.ch frag:a
ar val, om den over;huvu:dtaget later sig utredas. All siannolikhet lar
val dock tala for ,att ,en framstall,d fraga om etteventuellt sfI;dant
h·a:~dande ka,n v:a.ra riktigt maste besvaras meld nej - gallande detta
sarskilt i tryckta tider for varldsh:an'deln" d,a produktions.- oeh avsatt.ningsmojligh,eterna i varje fall ;aro starkt beskllrnlaoch mer eller
minclre ,omojlig,a ,att g,enom interna foranstaltningar kunna uppoka.
B.eaktar man ls.a till slut, iatt bilva,sen,dets funktion har ett mycket
ogYllnsamt inflytande pia lan,dets han'delsbalans pa g,rund av ett b'eh,ov att for detsamma imp,ort-era for,dons-, bygg.Thruds- oeh driftsmedel,
,r.artill ej tillnarmelsevis give'S motsv,arighet for jarnvagsdriftens Idel,
sa 'maste min slutsats b,liv;a den, att den radan,de, framst av det nytillkOIDna transportmedl,et, bil:arna, vallade, overflodigt stora utru:stningen ,av Iden samla1de tralllspo·rtap,paraten, loch va!d 80m darmed ar
forbundet, iek,e ar val forenligt med g'od transpo,rt.h1lJSllallning oc;h
darfor icke lleller med god s.amhiillsekonomi.
NAgot maste v'al darfor gOlr,as .for att ra,da ,bot och fo,r att inom det
i

*) 1933 3.7 nlan per bankm.
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a1lmanna transportvasen·det avagabringa nag·or1unda jamvikt me11an
tillgang pit trafikmedel och efterfragan.
D-et harmed avis till jarnvagarna i ett hogt aktat fa.ckoi'gan efterlygts })Iden konstruktiva ande av starre matt., genom vilken tingen
skola vridas ratt igen». Jag tvivlar pa fra,mtradan:de.t av en dylik
an·de; so·m nog maste vara en undergor.are ur »Tusen och en natt», om
ej genom samverkan av n~dnga och mycket en grun'dval for hans insats Q,ch verk kan bliv,a lag,d g,enom en riktiga,re nch fornuftigare avvagning av den samla'de tr~nsp.ortapplaratens storlek och utavan,de
funktioner till att battre an nu ar fallet svara emot mang.den och
arten av det transport-arb·ete, vilket overhuvuidtaget klan finnas inom
vart samhal1e att behov.a utratt.as och besorjas.
Direkt:or A_ Gabrielsson:
H,err ordforan,de, mina darner oeh herrar! Det torde val icke vacka
nagon storre forvaning och torde val icke heller sta i strid med herr
or,dforandens intentioner, om ja.g trots den rnbrilr, 80m satt'S pa denna
overHiggning, fraIl min:a slynpun}rter sn.arare hehan'dlar amnet un,der
titeln »Bilaroch jarnvag.ar».
I den deb·att, som under de senast·e aren forts i fragan jarnvagar
-biTar, har ofta. fran jarnvagshAII framhallits de stora varld·en, 80m
jarnvagarna representera bade ifraga om anlaggning:skapita.l 'och
arbetstillfallen oeh vilka man sknlle riskeraspolierade genom att
bilarna finge fritt utveckla sig.
Det kan da var.a lampligast att sammanst:alla jiimfaTbara siffror
fo.r .jarnvagarna OCll for bilarna.
I b,arjan av ar 1932, alltsa vid den tid, dA striden melllan jarnvag.ar
och bilar borjade s·karp;as, bil,daides av repres1entanter for bilhall deln,
de'svensk.a bilfabrikerna och bi1transporte.rnas yrkesorganisationer
en kommitte med uppgift att soka inhamta och sammanstalla siffror
och upplysningar pa ,detta omra1de. Det ar 'uppenbart, att en kommitte, som arbetar pa enskilt initiativ oeh meld frivillig hj.alp, icke
k.an komma fram till sa i detalj palit1iga siffror Hom en officiell utredning kan framhr.inga, men da ja.g varit i tillfalle deltaga i .~om
mittearbetet, anser jag mig kunna betyga, att arbetet ntforts objektivt och ntan biavsikter. Det ar min peTsonliga uppfattning, att fe1k~llorna tiro relativt sma, och att de resnltat, till vilka man kOill!llit
aro sa pass palitliga att de kunna framlaggas infor dett.a au,ditorium
och tjana som ,s.akligt nn,derlag for en debatt i fragan.
De a.nforda siffrorna hanfor,a sig betraffande bilarna till arssIOftet
1931-32, betraffallde jarnvagarna till den 31 december 19:31.
l
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Kapitalinvesteringe'l~.

D'et i jarnvag.arn·a investera,de k-apitalet utgor for b,ana, byggn'ader,
hjalp,anlaggningar 'och nyanlaggning,~ 1,460,4 milj., fo'r rullande
material oeh inventarier 450,2 milj.
Fastighetsvardena for g,arage, reparationsverkstatder, laddnings,stationer oeh vulkanisering.g;anlaggningar uppgiek vid slutet av ar
1931· till 348,2 milj. Invent.arievardet for samma gruppe~ uppgick till
18,3 milj. I intet,dera fallet ar,o inbegripn.a investeringar, tillh'orande
bensindistributionen, bilh.andeln, 'tillhehorshan,de.ln elJer !automobiltillverkningen inoill Ian!det.
Till jamforelse me,d var:det ,av jarnvagarnas l'ullanlde mate,rial, vilk,et val' 450,2 milj., ma namnas, att en var1dering av vagnsbestandet i
Sve.rige vicl arsskiftet 1931-32 g'av till resuiltat, att det,s,amma rep-resenterade ett nyansl~affning,s.vardeav 834,5 milj., och ett d,agsvarde av
481,9 milj. Ull,der dessia rub,rilrer redovisa vi saledes samm.anlagt
1,910,6 miljoner for jarnvaga.rn,a o,eh 848,4 fO'r bilarna. Me,n da hal' icke
nagon han,syn tagits till vag,arna. Enligt en be.rakning, 80m blivit
mig forela.gld, m,en med vilken den kommitte, som jag tidigare talat
om, inte haft nagot att gora, skulle vag,arna om 'de anlflJd·es nu kosta
2,250 miljoner. Enligt 1931 aI'S vagsakl{unniga bora bilarna s.vara for
% av anlaggningskostnaderna. Enligt upp,gift fran Vag och Vatten
skulle un,der ,d'en senaste tioarsperioden det som nHdlagts i nybyggnader oeh forb,attringar ;av vagstommen upp,gatt till 290 milj. Dartill
komma AI'betslolsh,etskommissionens arbet,e,n.

Anstiillda ocl~ deras loner.
Antalet vild jarnvagarna anstalld.a utgjorde vid ovan namntd'a tildpunkt 50,248 st., oeh den totala avloningssumman v·ar 175,37 milj.
Bilarna sysselsatte vi,d samma tid 104,800 st., oeh den totala avloningssumman uppgick till 278,58 milj.
D'et bor har anmarkas, att i denna berakning ej medtagits de agare
av pribatbilar, som s.jalva ko,ra sina vagnar - som yrkeschaufforer pa
privatbilar inga daremot 4,000 personer - ej heller finnas dari upp..
tagna bilfabrikernas personal eller ,den personal, so,m arbetar med forsaljning av bilar oeh tillbehor till bilar, ej heller b'ensinfirmornas personal. Daremot a1"o medtagna reparatorer, tvattare, s,ervicepersonal
samt anstallda vid la-d,dnillgsstationer oeh vulkaniseringsverkstader.
De som afO sysselsatt,a med arbete forbilarna aro saledes mler an
dubb·elt sa Inanga Bom de som aro syssels,atta meld arbete for jarnvagarna.
Det kan i det lage, i vilket vi for narvarande be:finna oss" och med
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d·en arb'etsloshet, SOll rader, va,ra skal i :att ha1'la dess:a siffror i minnet, nar d-et galler fragan om huruviid,a billsmen glenom sarskil:daatgar-doer fran detallmannaiS si,da b'or :hallas tillb:ak.a till forman for
jarnvagarna.
Jag skull,e har vilja tillagga ett par o,rtd till vissia siff-eruppgifter,
80m lamn3Jdes a·v generaldirekto,r Gra.nholm Oln ·de b·erak·nla,de tra.ns-p,ortkapaciteterna for bilarlla. Enligt Ide ,aY honom ila:illll.ad'e upp·gift.erna slrulle :antalet bilar meld en lastformaga :ay 2~3 tOll h,a o·kats all~
deles kolos-salt fran ar 19-29 till ar 193:2. Dle-nna okning, som ar riktig
pia p·ap,peret, ar Idock .helt och hallet fikt.iv. Tidig.are v'ar Idet namligen
sa, att det visserlig.e.n fanns foreskrifter om ,hur mycket som fick
lastas pa bilarlla, mell ldeslsa fores.krifters efterlevn3Jd overvak:ades
icke sa sarskilt lloga. I oo0h med den ny,a motorfor1dons.for1ordningen
blev det emellertid mycket striingt med den s!alren, och folj,den blev
den, att saval Volvo 80m Ohevrolet och FOTid, s~om ti:digare salt bilar,
vilk.a voro inregistrerade och ang.avosl bara 1,5 ton men p'a vilka folk
gla\d:eligen l.a:stade 2,50ell 3 ton eller miera, fin'glo lov latt hoja Ide an~
givn.a b.erla!stningssiffrorna. B·l1Jde for Volv·o, Chevroletoch Fo,rd ·aro
darfor de bilar, som nn inregistreras for 2 % ton, i sjalv'a verket desamma, 80m forut inr,egistrHra,des for 1,5 ton. Diet ar ·av idennia 'anledlling Idarfor riktigare att 11all,a Big till up,pgiftern:a om antalet bilar
an till tonlsiffror:na.

Det taktiska liiget.
I varje kr:aftmatning oell strid -

oeh det rilJder for n'arvarande
tyvarr stridmella.n bilarn'a o-eh jiirllvag.arna - kan mian tala om ett
tlaktiskt lage.
Lat mig Ida omodelbart erkii,nna, att detta t.aktiska Hi'ge iir 3Ttterligt
ogynns,amt for bilarna.
Som en f.orst·a omstandighet skulle jag ,darvidl.ag vilja peka p'a att
jarnya.gsfolket ar orgalliiSerat p'aett helt ,a.nn,at s,att an dH inom biltransportel'na syss-elsatt.a, och att jarnvagsfolket, trots att de, endast
uppga till half ten av den sen.are gruppen, kunn,a utova ett politiskt
illflytan,de,.s'om ar b,etyldligt storre an de senares.
En andra -omsta,n,dighet ar den" latt bilismien ar en i eminent gr.ad
cnskild in'dustri. Jarnvag.arna i vart land agas i star uti8traclrning av
staten, oeh aVien i de enslri1da jarnvags.foretag'81l h'ar staten ett stort
intres-se goeif1om Ide lan, sam b,eviljiats dess.a foret.ag. Man kan saledes
saga, att jarnvagarnas be-stan/d och fortja.nstmojligheter i stor utstrackning aro ett statsintr'8Sse, under det att bilislliens vidmakthallanlde och utveckling ar ett en.skilt intresse.
A ven p,a de-nn,a p'unkt hal' ·bilismen salunld a ell taktilskt of6rdel-
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aktig stallning. l\1en over !detta enskil,da intresse a lena si'dan, ·och sta~
tens intresse a ;andra si!dan, star det ,allmanna. Staten och det allmanna 'aro namligen i ldetta fall icke ett och detsamma.
, Skulle idet icke 80m basis for !debatten .Qch s,om en allman forutsattning for ,en riktig losning av fragan jarnvagar-bilar, kunna uppst.allas den Siatsen, .att ,d'etallmannas intresse !Skall !sta over statens
p'rivatel~on'omiskaintresse.
Jag skulle a bilisme:ns vagnar vilj:a fraga: .A.."r det in.te riktigt att
over bilis1ne1~s enskilda intressen och over jiirnvagarnas intressen
och over state1~S jiirnvagars intresse1~ och over statens privatekonomiska intresse skall slta det allmiinna intressetP Med den ratt, som det
tillkommer €,n inl'edare att le,da Idiskussion,en, far j1ag uppmana de-m,
som yttra sig i denna :debatt .a.tt taga st.allning till den fragan.

V ad har gjorts i a'ndra lander?
Om man nu ,soker efter lampliga losning-ar p'a prob'lemet jarnvagar
-bilar, sa kan idet inte skada att l~asta en blick pIa de forsok, 80m
gjorts i Hnldra liin'der att astadkomma ,en losning·.
Egypten.
J.ag skulle !da forst med n'agra ord vilja redogora fo,r hur fragan
l&t.s i Egyptien. Dar ar fra.gan jarnvagar-bilar tills vi'dare avgjorid
genom ingripande fran statsmyndig,hetern-as sida. Egypten a:r ett
of,antligt langstriickt land, genom variS langidriktning jarnvagen 10per. Den atgarid, 80m vidtagits, fir .att lan:det in!delats i zoner och att
en lastbil en:dast far arbeta inom ·en sadan liten delzo[l'. For att fa
utfora dett,a arb.ete betala.r bilen en sp/eciell lice.nlSo. Om en bilag'are
viII arbet!a inom tva licens-omra'den, maste han betala ·dub'blel licens,avgift, om han viII arbeta inom tre licensomrade[l', tr'edub,bel licens;avgift o. s. v.
Den -eg3 ptiska organisationen har saledesej till an,damal att astadkomma nagon som h-e1st uplp;delning ·av trafiken mellan bilar och
j.arnviig;ar, utall bar till andamalatt hin,dr,a., ,att b'ilarna skola lr'onliurrera ill.eld jarnvagarna. Fran ,den egyptiska j,arnvagens synpunkt
sett, h,ar ing'ripan,d,et varit synnerligen lyckligt och effektfullt. Konkurrens-en mellan jarnvag1ar OCll bilar har praktisl{t taget upp'hort
och likasaall forsaljning ,av lastbilar i Egypten.
T

Schweiz.
Det s·chweizisk,a sattet att s6ka lOlsa frag.a.n best-ar dari, 'att myn,dighetern,a unlder ,hot om ytterligt restriktiva Atg:ar1der tvingat den
yrke:smassiga lastbilstrafike.n in i ett samarbete med eller sagt. Ull'der
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de schweiziska jarnvagarna.. 80m exe-mpel pia sAdana restriktiva atgarder, 80m sta.llts i utsikt for lastbilstr:afiken o,m den icke ginge
meld pit samarbetet, .skulle jag vilj,a nfunna forbud for lastautomobil
att f.orsla gods Hingre an 10 km och detta antingen de:t var fraga om
yrl\:esmassig trafik eller korning av eget gods.
Resultatet ,har blivit,att de c:a 500 lastbilar, 80m bedxiva yrkesmassig trafik i Seh,veiz, ha tvungits:att bilda en kooperativ forening,
vilken i sin tur fatt teclrna kontrakt med jiirnvagarna, enligt vilket
all g·odstrafik h,an,dhaves av jarnvagarna och den kooperativa foreningen efter vi-ssa fastlag·da grunder. Deln principiella grans, 80m
darvid dr,agits mellan ,det g,ods, 80m skall befordras med lastbil och
det 80m Iskall b,efordras med jiirnvagar, ligger vid 30 km. D'et galler
dock det undantaget, att dar-est nagon trafikant sl{ulle onsk.a att fA
befoT,dra go'ds meld ja.rnvag un:der 30 km, ar det tillatet.
Overenskomm.elsen. ar fu11standigad genom ett ytterligt invecklat
system meid forlil{ningsnamn1der oeh tvist,e:fragors hiinskjutande till
flera instanser.
D'et ar annu for tildigt att uttala nagon so,m helst gissning om hur
denna overensk'ommels.e oeh dett.a system kan komma att verka, men
det kan inte skruda att erinra om, att konkurrensell mellan lastbilar
oeh jiirnvagar i Schweiz i stort sett h,ar samma karaktar som den
tidigare h'aft i E,gypten. - Visserligen ar Schweiz icke ett langstrackt lanld, men det ar i st,al1et genom bergskedj.or uppd·elat i ett
flertal fran varanidra skil,da dalar, genom vilka jarnvagiS.linjern,a gil.
Om man stulderar en jarnvag8- och en vagk,arta over Schweiz, sa
g,er m.an, 'att vagnatet i stort sett foljer jarnvagarna p,arallellt. Moo
un,dantag av det lilla omra1de, Bom ligger mellan Winterthur, St
Gallen och Konstanz, finns det ingenstaides lan,dsvagar, Born forbin,da tva jarnvagar me,d varandra, oeh den vinkelratt mot jarnvagen gaend-e lastbil,strafiken existerar praktiskt taget inte.
Satillvid,a skiljer sig idet sehweiziska s,ystemet fran det egyptiska,
att det i Sch,ve,iz icke enb,art ar aV8ikt.en att sla ihjal bilarna till jarnvagarnas fromma. Det foreligger tva,rtom ett allvarligt forsok att
dela upp trafiken mellan jarnvagar oeh bilar pa ett for bilda p'arterna
fordelal{tigt satt, vilket aven skall bort.eliminera den konkurrens bilagarna emellan, 80m till all.manhetens fromma tidigare bedrivits·.
Biltransportapparaten i Schweiz har sAllln'da inlemmats i jarnvagsorg.anis-ationen, en atgard, som varit forhallan;devis latt att geno'illfora, em,edan lastbila.rnas ant·a! en'da,gt uppgar till 500 st., och s,om jn
aven i viss man b,etingats av ·att lastbilarna i Sch"reiz en!dast i ringa
man ha.ft en uppgift att fylla ifraga om den mot jaTnva.gslinjerna
vinkelratt gaende trafiken.

JARNVAGAR OCH BILAR

181

En/gland.
I England har man koncentrerat sig pa att tillse, att bilarna och
j,arnvagarn:a sa vitt 80m mojligt skulle jamstiillas me,d varandra, sa
att de komrne att konkurre-ra efter ekonomiskt sunda linjer och utan
att ena eller anidra parten gy.nnas av det allmiinna. Det skulle fora
alldeles for langt att re'dogora for de synnerligen intressanta ~ for
England kanske lampliga, for Sverige i manga stycken olampliga
- forslag, som utarbetats av den s. k. Salters kommitte och vilka
publicerats i juli 1932.

Sverige.
I Sverige har hittills foga atgjorts for ett losan'de av fragan om
transporternas ford-elning me-Ilan jarnvag.ar och bilar. Man kan i
stort sett saga,att utvecklingen fittt ga sin fria gang, dock med tva
undantag:
Genom e.n okad s,lrattebelaggning av bilarna, och da senast genom
1982 ariS iskattehojning, h.ar man pit bilarna lagt ,den kostnad for
underhalloeh nybyggn,ad av vagar, 800m bor ligga pa bilarna. Vidare
har sarskilt Ide sen.aste tva aren karakteriserats av ett forsok fran
ja.rnvagarn'as si,da att pa ,administrativ vag skaffa sig fordelar i konkurrensen mot bilarn'a.
Denna k,amp har deLs forts efter linjen, att med hjalp av motorfordonsfororldningens best.ammelser till det yttersta motarb·eta inforandet oeh begagnan1det av bilar med storre transportformaga och
storre konkurrens:kraft, Qch dels efter linjen att forsoka forhindra
eller, om d.et icke ar mojligt, fordroja tillk'omste.n av nya rattigheter
for yrkesmassig tr.afik.
Man kan i }{ort,het karakte'ris:era laget sasom ett gilerillakrig. Det
rit'deir strid betraffan:de varje nytt trafiktill,stan,d inom lan.det. Det
rader strid i varje fall, ,dar en trafikbila.gare .avlider -och ste.rbhu,set
viII fortsatta ro-relsen. Det rader strid i varje fall, dar en trafikbilagare o!nsk,ar utbyta en utslit.en bil mot en ny, storre bil. Denna strid
fores genom alIa instanserna upp till Kungl. Maj:t.
Statsra,det o·ch· chefen for ko:mmunikatiol1Js,departementet, som i
sista hand har att avgora denna intressestri,d mell.an automobilintressena it ena sidan, oeh jarnvagsintressena a andra sidan, och
mellan statens intres:s:e oeh det 'allmanD:asl intress.e, har sannerligen
icke nagon avundsrvard uppgift.

Den ekonomiska wsningen.
Finns det en ekonomiskt riktig losning av problemet jarnvagar
Finns ,det nagon kungsvag att ga ~

-bilar~

14 -
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en

Jag kan inte se, att man overhuvud taget kan fA tag i
sundare
och riktigare. princip an densom utt.alats i den skrive1se, i vilken
riksdagen b,egar utre1dning ,om atgarder for ernaende aven Bund
reglering av forhallandet mellan ·olik,a trafikm-edel. Dar sager riksdag·en, ,att :det galler:
»;att tillforsakra de olika transportlnedlen !den allvan,dning, for vilken ,deras naturlig:a forutsattningar och foretra,den gora dem mest
an·damalsenliga».
Jag h,ar inge.n fullmakt att upptrada Is·om offieiell representant for
bilintress:ena i lall det, men jag ar p,ersQ·nligen absolut overtyga,d om
att vi pa bilsi,dan aro villiga att utan nagra som he1st reservationer
godtaga oeh un!derskriva den principen. Den kan oeksa formuleras pa
folj.an,de satt:
»Det ar for ,d·et allma,nna for1delaktig'ast, att trafiken uppdelas sa
att iden tota.la varuma.ngden transpo,rteras fran den ursprunglige avs3n daren till den slutlige g,odsemottagare-n pa det s-ammanlagt billigaste sattet».
Finns ,det.nagot s,att och fillniS det nagra mojligheter 'att skap'a ett
siiJdant sakern.as tillstanid, att trafiken automatiskt uPp,delar sig pa ,
detta onska,de satt~ J,ag anser, trots v3Jd general,direktor Granholm
yttra'de i slutet ,av sitt a.nforan!de, .att den fragan kan besvaras me.d
j.a.. Men medlet iir fo,r enkelt. Det finns ingenting elegant eller tjusigt i d·et. Det ar helt enkelt 'att lagga ,den verkliga transportkostnaden 80m grun,dval for for,delningen genom en prissattning bade for
jarnvag,ar ·och bilar" som foljer sjalvkostnaden.
For narv'aranlde ar det ieke sjalvkostnaden, Born ligg,er till grundval
forfralrtsats1ern.a har i lan:det och for trafikens upp.delning. Genom
det differentieringssystem., 80m jarnvagarna tillampa for sina fraktsatser, utt.aga jarnvagarna pa vissa slag av var,or och pa. vis'S,a distanser en hogre fraktsats an den ,Born be,tingas av trans.portkostn.aiden. Pa
andra varuslag och andra distanser uttaga jarnvagarna en lagre
frakt an den 8:om betingas av transPQ,rtkost.nalden.
Genom att pa detta ,satt uttaga en hogre frakt for viss,a varor oeh
vissa ,distanls,er, ha jarnvagarna up·pammat en lastbilstrafik, betraffande vilken man inte vet, om den ar nationalekonomiskt forsvarbar
eller ej,.
Det kallar jag kapitalforstoring.
Genom att for anldra varor och pit andra distanser uttag'a en frakt,
80m ar lagre a.n den verklig'a transp·ortkostn.aden, b,ehaller jarnvagen
at sig varukvantitete:r, s·om mera ekon'omis,kt skull,e kunna transpor-'teras med bil.
Det kallar j.ag ocksa kapitalforstoring.
1

1

JARNVAGAR OCR BILAR

183

'..Det nuvaran'de laget kall karakteriser8Js :sAlunda: »De olika t.rafik,
medlen tillfores icke den del av trafiken, for vilken d'eras natnrliga
forutsattningar o:eh foretraden gora Idem mest skickade·»·.
Inn.an man kan k.omma fram till d,en verkliga trans,p<ortk·ostnaden
fo~ ,de olika trafikmedlen llias:te 'ro,an fran bade j.arnvag:ar o,ch b!ilar
borttaga ,de extra formaner de evenrt,u·ellt atnjuta fran det :allmanna
och befria idem fran Ide extra bor,dor, 80m det allmanna. eVHntuellt
palagt dem.
Vad nu forst b'etraff,ar frag,an ·om huruvida bilarna verkligen' bara
sina kostn-a,der, 18a skulle jag vilj:a referera till den undersolming, 80m
gj.orts av 1931 ars vag- och b'T'osakkunnig.e, och vilken finnes refererad i en artikel av civilingenjor E. P. Wretlind i Svenska Vagfor,..
eningens Tidskrift ·den 5 ·oktober i are D:ar ,anfores foljande:
»Innan skatten hoj.des ar 1932, framfo·rides fran olik.a· hall den UPP'£attningen,att 'automo,biltr.afiken bertala,de en,dast en mindre del av
de vaghallningskostnader den fororsaka,de, o·ch att den atnjote fak~
tisk subvention av det allmanna med arligen flera tiotal milj-oner
kronor'. Dylika synpunkter framlades bl. H. av kungl. jarn'vagssiyrelsen.
Genom skatteol{ningen for motortrafiken berakn'ades den samma·nlag!da sl{atteb·elastningen blli hojld fran 65,1 milj~ kr. till 80,1 milj. kr.
eller med c:,a 2'3 %. Vild en un'dersokning, huruvida motortrafiken nu'
lamnar sk,aligt bildrag till vaghallningen, k,an man icke undersoka de
in·divi:duella fallen. Utal1for storstadernas tullar belastas m,otortrafik,en m·ed en besl{attning, 80m for omrllJdena narmast .stadern:a hetydligt overstiger ,de 'av trafiken for:anle1d,da kOistna,derna. Nar illotortr.afiken glesnar, intra,der sa smaningom ·ett mots:att forhallan,de. Man
mws,te darfor bJetr,akta hela lan,dets tra.fik so:m en enhet,»
.Sedan ga kommittera,de in i en detaljberakning rorande kostnade1rna och fra,mlagga, hur stor del av vagkostnaderna,. 80m· motortrafiken rattvislig.en bordH bar,a.. Die finn:a darvid, ,att mot err skatte:belastning utav 80,1 milj. kr. svar:ar en rattvis' siffra; av 76,s, oeh att
saledes motortrafiken for b:u,dgetaret 1932~a3 kunde beriik.n.a.s bara
3,3 milj. mera an vad som yore rattvist.
U tlatan·d·et f.ortsatter:
»D~e sakkunniga hava s.aIunda funnit., att det ·ej finnes' f()g for talet,
att mo,tortrafiken ar gynnad p,a bekosrtn;aO. ·av an!dra trafikintr'essen.
Tvartom kan det haV'da8, att motortrafiken f. n. fullt bar d'en andel
av vaghallningen, som srvarar mot dess .a.nvan,dande av vagarna.»·
Vi komma sa till fragan om huruvida motortrafiken orattmatigt
belastas genom atg.ar,der fran det allmannas silda.. Om jiag dA bo,rts·er
fran den justerin.g 80m borde goras for ett utj3.mJlande av det for
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ho'ga skattetryck,et for biltrafik pa korta distanser till forman for
langdistanstrafiken och om v,ars tekniska genomforbarhet jag inte
kan yttra mig', skulle jag vilia peka pa en mojlighet till besp'aringar
ba,de for Inotortrafiken och for jarnvagarna. J,ag tanker p,a det av
mig tidigare relaterad,e guerillakriget.
Det ar en' ick·e obetydlig d,el av trafikagarnas och ill,d'ustriens arb-etstid, &Om upptages av striden om rattighet att fa gora, siilja och
anvan,da nya vagnar.
Hur stordel av jarnvagarnas ti1d, 80m anvan,des pia detta arbete,
vet' j,ag inte, men det ar alldele,s sakert., att det yore for lanidet nyttigare" om :bAide jarnvag,arna och de privata lastbilagarna finge anvan,da d·en tiden till produktivt arbete. Jag k.an inte bedoma i vilken
utstrackning 'jarnvag.arna tyngas av foreskrifter och palagor av olika
art, fran vilka j,a.rnvagarn'a borde b,efrias. Jag kan endast ge uttryck
for min p-ersonliga sympati for ,deras avlyftan!de.. Jag gor ,detta int.e
en,dast fran ,den synpunkten, att m,an alltid far valav att det gar en
konkurrent val oeh ieke ilIa, utan fram,for alIt darfor, att ldet for en
riktig uPP,delning av trafiken ar nodvaIlJdigt att aven for jarnvagarna komma ned till den verkliga translJortkostna,den, till den oundg,anglig,a transp,ortkostnaden.
. Huru skall'sedan den verkliga transportkostnaden kunna komma
till uttryck i de fraktsatser, som begaras avallmanheten~ For bilarnas vidkommande ar 'saken enkel nog. Biltrafiken be,drives av ens,kilida och desis fraktkostnader grunda sig pa sjalvkostnaden meld tilllagg .for sa stor vinst att de inom densamma sysse,ls1atta darav fA sin
utk,omst..
.Jag skulle'i d·etta sammanhang vilja ratta ett mi&sfo,rstand, 80m
jag tror ar ratt 'utbrett pa olik~a hall, och det ar, att lastbilagarna
icke skulle gora .annat an ga i konkurs ideligen. Vi, g·om arbeta inom
bilhanideln, .kunna ',dock betyga, att' inom denna lastbilagarbransch
ar antalet konkurser och misslyckan,den i stort sett ieke storre an
inom vilk'eli anna.n b-ransch som hel,st, oeh j,ag ov·erdriver icke pa
nagot vis; om jag sager, att vi rakna trafikbilagarna sasom varande
lika g'oda som nagra av vara' andra kunlder.
Sa komma vi dA till fragan om hurdet skall vara mojligt att tilllamp:a' principen om sj'alvkostlladen aven for jarnvagarnas vidkommande. Till dess j.ag horde generaldirektor Granholms fore,drag i dag,
hade jag ·vei'kligen levt i ,den olyckliga forestiillningen, att st.atens
j·iirnvagars taxor voro tabu, att varde-differentieringstsystemet var
nagot heligt,.som man icke fick rora vide D'et var IDe,d verklig gladje
j,ag tog del av inledningsanforan,det och fann, att statens jarnvagar
aro larigt jnne, p,! ett arbete i den hal' anty,dda riktningen. Jag vill
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icke begagnaono'digt harda ord, men nog ar val vardediffereIitie,""
ringssystemet ba,de foraldrat och omodernt och' for landets narings.liv positivt skadligt.
Nar jag gor det pastitendet, sa viII jag garna forutskicka, att det
icke sker av okunnighet am differentieringens verkningssatt,och fordelar, oeh det s.ker heller icke av okunnighet om att detfran s.arskilt
den tunga in·dustrins sida och ravaruproducentern-as'sida ans,es, att
statens j;arnvagar for narvarande forsla dera,s gods tilllagre prisan
vald det kosta.r statens jarnvagar, och att de ytt.erst ogarna vilja' bli
av me-d denna for del.
Sa lange jarnvagarna innehade monopolstallning fanns det 'givet~
vis ett visst fog for differentieringen. Jag anser dock, ,att skale.n for
och fordelarna av differentieringen redan dB. voro ',betydlig.t ove.r~
skattade.
Men hur skall man overhuvu·d taget kunna tanka: sig bibehallandet
och tillamp,andet av de principer, so·m gallde under monopoltiden, i
en tid, nar monopolet icke langre galler'
Det finnes icke mer an en ekono·miskt sund losning, och det iir' uppgorandet av och utarbetandet av en frakttaxa, s-om'baseLar sig pit
den verl\:lig,a transp·ortkostnaden. Den verkliga transportkostnaden
varierar naturligtvis betydligt alIt efter kvantiteter och vaglang;d.
Jag ar inte ens sakerp'a att Idet kansl\:e i vissa fall skullevisa sig att
nagra av de artiklar, 80m ga i masstransporter, skulle,fa la'gre. frakter an de nu h·a.
Det ligger nagot absurt i tanken att landets naringsliv skall vara
beroende av jarnvagarna. Forr i varlden sutto furstarna och, kan1de
forpliktelsen att gynna och understo,dja vetenskap och kO'nst~De.t ha
vi kommit ifran. Vore det inte skal i att ga ifran ett system, enligt
vilket jarnvagarna annu pa liknan,de satt gynna vissa delar av na~
ringslivet pit an,dra delars bekostnad~
Hur som heIst, maste det ju sagas" att om vissa delar ,ay landetB
naringsliv skala understo'djas av det allmanna, ~a finns ,det inget
81\:al for, varfor detta understo:ds utb·etalande .skall ske genom statens
jarnvagar.
- Kan man inte i sa!dant fall tanka sig en anordning, motsvarande
fraktrabatterna for transpo.rten av kalk~
Jag utgar fran, att saval statens j·arnvagar 800m de enskilda jarnvagarna utan storre svarighet kunna berakna, vad den verkliga
transportkostnaden gar till. Ja.g kan naturligtvis inte pa 'nagot satt
gora nagot uttalande om hur !Stort paHigg over den r·ena ~jalvkost
naden, som fran j'arnvagarnas sida behover garas. Dett~ b,elopp bli!
"'beroende pit den rantabilitet, s:om fordras, och pa den rantabilitet,
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med vilken biltrafiken raknar. Det ar upp,enb,art, att om· j'axnvagarna
anse sig behova storreavka,stning an biltJ.~afiken eller o,m man vill
ge sin p,ersonal en battre stall,dar,d an biltrafikens och satta sina
tax·or dar~fter, 8.a overflyttas 'autom.atiskt en vis\s d'el ·av transporterna till bilarna. Ans'e8 det a an,dra si/dan, ,att jar;nva.g,arna - och dA
t,viss utstrackning det allm..a nna - kan noja sig me:d lagre vinst pa
jarnvagarna, tdil overflyttas en del .a:v g,ods.et fra,n bilarna till jiirn·vaga.rna,
. Om jarnvagarn,a ov-erga tillatt b-erakna sina fraktSlatSier p,a grund..
val av den verkliga tranSl)Ortkostn,3Jden fa vi givet.vis e1n viss omlaggning .av trafiken och 'en a,nna.n forid·elning av densamma an den
nuvarande. Detta komme att medfor;a engangsolagenheter bA'de for
jarnvagarna oc-h bilarna. D,essa komme kanske for Ibilarna att bliva
l\:annbara. D;arom vet jag intet. Men man s.kulle komma fr,am till en
ekonomiskt s'und bas for fo'rdelning-en och till en s·akerhetslkiinsla for
framtiden 80m nn saknas,.
I stort sett kan m,an siurnmer:a upp laget pit fOiljande s.att:
Biltrafikens fraktsatser grund,a sig piA sjalvkostna,den m,ed tillagg
av sa stor vinst, 'att de inom Idens.amma syss,elsatta darav fa sin utko·mst.
For jarnva.garna bor'de det icke bereda oove:rstigliga hin'der att
berakn·a, sin g,jalvkos.tnad for ollika slag ·av gods och olikadistans'er.
Om jarnva.garna vilja overga till en taxetariff, 8o,m b.asera:de sig :Va
sjialvkostnaden, s.a fing,e vi en ek,oll~omiskt sund basis for' upp,delningenav transponen mellan bila.r och jarnv'a,gar..
Lilt dA darefter de ekonomiska krafterna fA verka utan ins.k,rank~
. ning OM utanadministra.tiva illgripan1den. Da fa vi enligt riks,dagens
on'skan' en sadan upp,delning av trtafike.n., som t'illforsakrar de olika
transportme·dlen de1,/; anviindni1tg, for vilken deras 1~aturliga for1ttsiittningar och foretriiden gora dern1nest iindamdlsenliga.
!

:

Hare·fter

yttr~e sig:

Professor S.. Brisman: D'et har an:setts o'nskvart av de makthavande i
Nationalekon:omisk·a foreningen att, innan den egentliga diskussionen
borjar, gora en samman.fattning av vad sam kan Isagas vara sakens
karna. Jag har erbjudit mig .att forso,ka gora -dett.a pa fern eller tio minut.er, Dch det tror jag skall ga mycket bra, daTfor latt det har visat sig,
att karnan ar ganska liten. Nar man forsoker bena upp detta problem,
som ju fyllt hela 1920-talet, sa blir det mer och mer 8·om att skala en 10k.
Nar man hallit pa en stund, har man nastan ingenting kvar eller atminstone icke mycket. I alIa fall blir det ju alltid nagot, och det ar detta,
·som jag i storsta korthet skall soka framhava.
Ja,g skulle inledning'svis viIja fastsl!, att vad Hom slog mig mest, nar
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jag horjade undersoka dessa saker, var att talet om att bilarna ha minskat jarnvag-strafiken, vilket pastaende ju ofta gores, ar felaktigt. Jag
gick igenom alIa vlktigare Hinders jarnvagsstatistik for ar 1913 oeh
under 1920-talet t. ,0. m. ar 1929. Aren 1913 oeh 1929 aro med varandra
fulit jamforbara, darfor att dessa bada ar representera samma konjunkturtyp. Jag fann vid denn,a undersoknin,g, att jarnvagarn·a nu ha
mycket storre trafik U'U vad de hade fore kriget. Sasom ett genom'snitt
for de stora Ianderna i variden skulle jag vilja s,aga, att trafiken ar 1929
var un:gefar 40 % storre an ar 1913. Pastaendet att bilarna minskat jarn- .
vagarnas trafik ar salunda oriktigt. .A.yen i Sverige ha jarnvagarna haft
en mycket vaeker trafikokning, oeh det har ocksa av en framstaende
jarnvagsman i ett foredrag framhallits, att trafikokning'en, un·der 1920talet trots bilarna var fullt tiIIfredsstallande.
Att nu jarnvagarna and! icke gatt bra utan haft stora s,varigheter
beror darpa, att det tillkommit nya moment. Forst oeh framlst hava
Ionerna hojts vasentligt i jamforelse med taxor oeh trafik. Vidare hava,
sam generaidirektor Granholm framholl, statens jarnvagar tvingats
f·oreta taxesankningar, vilka bringat deras ekonomi pa ratt svaga fotter.
Daremot synes man ej kunna klaga pa jarnvagarnaS ledning. Jag skulle
vilja gora till mina egna de ord, som yttrats i en tidning, att nar ingen'
manniska egentligen tar Big vid de stora forluster, Bom statsbanorna'
gora, sa beror det darpa, att man inom alIa lager ar overtygad om att
statsbaneledningen i alIa fall har gjort vad den kunnat De for jarnvagarnas ekonomi forsvArande omstandigheter, som tillkommit, har
jarnvagsstyrelsen oeh jarnvagarU'a i stort sett icke kunnat gora nagot
at, utan de ha fatt forsoka gora det basta mojliga av situationen. Betraffande statens jarnvagar ar det exempelvis pafallande, sasom oeksa
generaldirektor Granholm framholl, hurns-om rent protektionistiska motiv framkallat taxenedsattningar, 80m icke varit betin,gade av jarnvagsekonomiska forhallanden utan som givits sa att saga som ett rent kontantunderstod till vissa naringar Vidare har man anlagt enorma langder av odebygdsbanor, dar pa betydande straekor bruttoinkomsterna icke
ens tacka kostnaderna for smorjolja till hjulaxlarna. Det ar givet, att
sadana forhallanden IDaSte tynga ekonomien, och det ar icke jarnvagsstyrelsens feI, som tvartom framfort sa fornuftiga synpunkter som heIst,
utan det ar riksdagens fel. Ingen kan under dessa forhalla.nden begara,
att jarnvagarna, aven om det ieke funnits nagra biIar, skuIIe ha kunnat
bara sig lika bra soOm fore kriget.
Fram till ar 19'29 hade man alltsa en trafikokning av ganska stora
matt, oeh hade man da haft likartade taxor och loner som ar 1913, borde
jarnvagarna trots bilarna ha burit sig ·ganska tillfredsstallande. Fra.m
till 19'29 var det icke heller sa farligt med denna fraga, utan den har
aktualiserats nu, nar krisen har kommit. Jag tror for min del ieke, att
man over huvud taget vinner mycket med att tala om forhAllandena 80m
de aro nu, darfor att vi leva ju i en kris, somal" ,den storsta oeh
varsta sam nagonsin f'orekommit i den ekonomiska historien. Under sa
fruktan,svarda forhallanden, som nn rada, skulle ,naturligtvis jarnvagarnas ekonomiska resultat, yare sig man haft bilar eller ieke, starkt
forsamrats, och det ar icke tankbart annat an att en hel del av dem alldeles oberoeude av hila-rna skulle rakat i en sadan situation, att de icke
ll
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kunnat gora ratt for sig. Enligt min uppfattning bor man darfor snarare ga ut ifran, hur det skulle stalla sig under vad man skulle kunna
kalla for en normal konjunktur oc.h ratta sin politik pa lang sikt efter
detta.
Saken ligger nu sa till, att den nuvarande striden har upptagit.s fran
jarnvagsrepresentanternas sida, ieke darfor att de iSkulle vara mera
gralsjuka an andra, utan darfor att de voro forst pit platsen oeh bilarna
kommit till senare. Den allmanna meningen bland jarnvagarnas representanter synes nu vara den, att aven under normala tider bli forhAllandena sadana, att en il1skrankning i biltrafiken maste komma till stand.
Emellertid sager man aldrig pa va.d satt detta skall sike. En av de storsta
luekorna i denna diskussion, nar nu bilar oeh lokomotiv kommit i kollision med varandra, synes mig just ha varit, att det pratats forfarligt
myeket fran biLda sidor om vardera trafikmedlets foretraden men att
ingen hal" sagt vad som skall goras. Jag kan ieke paminna mig nagot
enda inHigg fran jarnvagsmannahall, dar man, nar man kritiserat biltrafiken oeh kanske i vissa fall med ratta, framlagt nagot forslag om
vad som skall goras. Det forsta i den vagen, 80m jag fatt hora, kbm
markligt nag ieke fran nagon jarnvagsman utan fran en bilman, direktor Gabrielsson, som'talade om ett par forsok i frammande lander att
over huvud taget gora nagot. Sveriges geografiska forhitllanden gora
emellertid de av honom ·omtalade egyptiska oeh sehweiziska metoderna
oanvandbara for oss.
Staten hal" emellertid i Sverige redan gjort en hel del for att begransa
biltrafiken, vilket skett genom att belasta biltrafiken med stora ekonomiska bordor. Jag viII pit den punkten forst saga, att jag for min del
icke kan begripa, hur 1931 ars vag- oeh brosakkunniga ha kunnat komma till det resultat, som direktor Gabriels,son refererade. Jag ar ju ieke
faekman pa omradet utan far halla mig till auktoriteterna. En av vara
allra framsta faekman pa omriLdet hal" salunda framhAllit, att det arligen laggs ned omkring 100 miljoner pa vara vagar, vilket ju ar en
enorm summa. A v denna summ·a kommer ungefar halften pa vagunderhall oeb ungefar halften p'a nyanlaggningar, alltsa ungefar 50 miljoner
pa vardera. Om man nu sager, att bilarna skola betala 80 % av underhallskostnaderna, blir det 40 miljoner kronor. Vad som laggs ned pa
nyanHiggningar utgor ju ett kapitalutlagg, varpa man enqast skall rakna
med rantan, oeh om jag raknar med att bilarna 'skola betala ranta pa
ett anHiggningskapital av omkring 300 miljoner, blir det alltsa 15 it 20
miljoner eller tillsamman,s med underhallskostnaderna 55 it 60 miljoner,
under det att bilarnas skattebelastning for narvarande uppgar till 80
miljoner. Aven om mina siffror icke skulle vara fullt riktiga, ar det
uppenbart, att bilarna, savitt jag forstar, aro betydligt overbelasiade,
oeh att de salunda icke blott betala sina egna kostnader utan aven fa
bidraga till statsutgifter for andra andamlLl. Man kan ju for enkelhetens
skull sag~ att de maste lamna ganska stora belopp 80m bidrag till jarnvagarnas drift.
Nagot for Sverige anvandbart forslag att begransa biltrafiken i hogre
grad an s·om redan maste anses ha skett hal" faktiskt icke framkommit.
De bada utvagar, som direktor Gabrielsson refererade, syn8JS migsom
sagt i ett lantd med Sveriges geogr.afisk.a besk.affenhet och de ofta kolos..
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sala avstanden till jarnvagsstationerna vara belt oaeeeptabla. Jag kan
icke se, att man, aven om man viII preslsa bilarna tillbaka, kan gora
mycket mera an man redan gjort, forutsatt givetvis att de av mig
namnda siffrorna, som jag hal" fran en av vara framsta faekman pa
omradet, aro riktiga. Den nuvarande belastningen pa bilarna hal" for
ovrigt ocksa medfort, att deras antal borjat sjunka i Sverige, och nagon
storre okning for framtiden tror jag icke man hal" att emotse.
Fragan blir under sadana forhallanden vad man kan gora for jarnvagarn-a. Gallde det hal" en uppfinning av nagot nytt, som arbetade
effektivare oeh battre an det -gamla, ja, dB. yore det ingenting annat att
gora an att skrota ned det gamla, aven om det bleve en liapitalforlust.
Hur manga industriidkare rakna med att kunna anvanda sina maskiner
tills de aro utslitna ~ De kassera tvartom .gina maskiner, sa snart det
kommer nagot battre. Lage saken hal' till pa ,samma satt, borde jarnvagarna kasseras av samma skal, som en fabriksidkare kasserar om-oderna maskiner. Nu ligger saken emellertid icke till pa det sattet, darfor att
jarnvagarnas ekonomi ar nagot annO'rlun,da be.skaffad an clet ovriga
riaring·slivet. Dtan att ga narmare in pa den saken behover jag bara peka
pa den gamla skillnaden mellan privatekonomisk oeh nationalekonomisk
rantabilitet. En jarnvag, som gar precis jamnt ihop utan att ge utdelnin'g, kan reellt sett genom -de okade transportmojligheter den skapar
i alIa fall ha ett l1ationalekonomiskt yarde, darfor att- den formar hoja
nationalinkomsten. Den uppgift, som vi nu sta ·infor, -synes mig darfor
vara den, att vi maste gran!ska jarnvagarnas berattigan'de ur denna synpunkt. Ehuru det ar mycket svart att gora det just nu, maste vi avgora
vilka jarnvagar, som for all framtid aro hopplosa, diirfo,r att bilarna
kunna overta trafiken till ett billigare pris. Si1dana jarnvagar maste
givetvis nedlaggas. En framstaende fackman i jarnvagsstyrelsen pa
detta omrade framlade i ett foredrag den synpunkten, att alIa rayon'jarnvagar eller banor, som bara ga till en viss plats p'a 10 mils avstand
elle1" darunder, 'skola slopas, darfor att bilal'na dar kunna ombesorja
trafiken bade billigare oeh battre. Vidare ha vi sadana jarnvagar, 80m
bara sig mycket daligi nu un'der krisen men som icke for all framtid
kunna antagas vara hopplosa. Det ar alitsa sadana jarnvagar, ,som nn ga
myeket daligt, men som man kan berakna i framtiden skola kunna ge
fullgod ersattning atminstone' ul' nationalekonomilsk synpunkt. Sadana
jarnvagar bora ,hjalpas over krisen.
Jag kan .alltsa ieke se annat an att man far problemet koneentl'erat till
detta, att vad man under den nuvarande krisen, som ju medfor att man'
far lamna normala resonem'ang, kan gora, ar a.tt slopa alIa hopplost oekonomiska jarnvagar men daremot lamna understod at de jarnvagar, for
vilka krisen en-dast medfort ett tillfalligt bakslag ocb som under normala
forhallanden kunna beraknas ge atminstone nationalekonomisk rantabilitet. Jag kan for min del ieke se nagon annan mojlighet. Det ar manga,
som tigga om Istatens pengar, men att liigga ned en jarnvag nagra ar oc.h
sedan ta upp den igen skulle kosta myeket mera an att hjalpa den over
lluvarande exeeptionella period.
Det viII alltsa forefalla mig, som om den praktiska diskussionen med
storsta fordel skulle kunna ga efter de nu av mig angivna linjerna. Jag
ar emellertid overtygad om att den ieke kommer att gora det, 'Deh mina
-efterfoljare i diskus·sionen arovalkomna att tala om helt andra saker.
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Direkt,or A" Nerel1: Jag har ieke for avsikt att taga upp nagot 'gral med
direktor Gabrieisson, utan jag viII Hndast med nagra ord forsoka overtyga honom om det berattigade i jarnvagarnas synpunkter pa biltrafiken. Jag har sagt honom en gang forut, att problemet ar icke sa enkelt,
att det bara skulIe vara Hom nar en bandhund skaller pa manen, sa !snart
en jarnvagsman f.ar se en biL De enskiida jarnvagarna, vilk8.ls synpunkter jag kan,ske har narmast far anHigga, ha underarens lopp fOlrsokt bli
forenade atnlinstane i nagot slags tvangsakten:skap med bilarna. Vi ha,
savitt jag fatt riktiga uppgifter, redan lagt ned omkring sju miljoner
kronor i bilar, ,sam rulia for de enlSkild.a jarnvagarnas rakning, oeh vi ha
forsokt B,atta in biltransporter sasom ett komplement till jarnvagstrafiken.
I aruslutning till vad profes·sor Brisman yttrade skulle jag vilja framhalla, att trafiken vid saval statens jarnvagar sam de en.skilda jaruvagarna i start sett okats anda fram till 1930 ars slut. Samtidigt ,harmed
har, sa,som direktor Gabrielsson nyss namnde, ungefar 835 miljoner kronor lagts ned i bilar, oeh detta bevisar ju just generaldirektor Granholms pastaende om den stora overdimensioneringen av var transportapparat. Losandet av nya transport.uppgifter ha vi namligen icke statt
iufor.
Nu ar det emellertid klart, att det a,r ieke hela denna biltransportapparat, 180m pa nagot satt generar jarnvagarna genom sin konkurrens.
Jag tror icke, att de enskilda jarnvagarna i stort sett numera klaga over
exempelvis den stora delay biltrafiken, som omnibusarna utfora, ty
omnibustrafikel1. har till myeket stor del kunn.at inran·geras i de enskilda
jiirnvagarnas transportorganisation. JarnvagarnaS -omnibustrafik har
kunnat plaeeras inom en organisationsram, darfor att vi for denna trafik
haft ett ·ordnat koneessiol1sforfaran.de att lita till och ·darmed ocksa
skydd mot trafiksloseri, om jag sa far uttryeka mig, pa detta omrade.
Vad Isom for narvarande egentligen intresserar ass i denna konkurrensfraga ar darenlot ·den yrkesmiissiga lastbilstra,fiken. Jag tror icke, att
llagan ens forsokt sig pa att angripa den lastbilstrafik, Isom sker for
agarens egen riikning, forutsatt naturligtvis att det inte galler ma,sker~d
trafik fa,r annans rakning under privat :skyIt. Om jag alltsa skar bort
den privata laJstbilstrafiken, forestaller jag mig, att av Sveriges 35,000
lastbilar ar det omkring 15,000, som driva yrkesmassig konkurrens med
jarnvagarna. Det ar har vi h.a problemet, oeh det ar till vardet av dessa
15,000 bilar, som vi skola skara n'ed hela denna stolta .miljardbyggnad i
kapitalinvesteringar oeh tusentals an:stallda personer, som direktor
Gabrielsson talade om. Det ar i sjalva verket ett relativt litet kapital,
80m hair ar ute, men 80m hotar att stalla till en fullkomlig katastrof for
"jarnvagarna.
Vad av direktor Gabrielsson sades om statligt och allmant intrelSse har
redan av professor Brisman blivit bemott.
Jag skail ocksa med ett par ord be att fa uppehAlla mig vid vad direktor Gabrielsson Hade om sjalvknstn,aderna oeh grunderna for taxesattningen. D'et finns sakerligen i denna forsamling pa det taxeteoretiska
omradet framstaende personer, ,gom kanske kunn'a ga djupare in pa
denna fraga. Jag viII f.or min del bara i korthet papeka, att biltrafikens
sj.alvko,stnader sa goit sam helt och hallet aro rorliga kostn.ader, som
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alltsa sta i direkt forhallande till det utforda transportarbetet. Det ar for
bilarna endast garagekostnader och litet till, som utgora fasta kostnader. For jarnvagarna far man daremot utga ifran, att cirka 75 % av
sjalvkostnaderna besta av fa.sta kostnadel', som de under alIa forhil.llanden ha att dras med, un-del' det att endast 25 % av kostnaderna sta i
direkt proportion till det utforda transportarbetet. Skulle vi bara rakna
med de rorliga kostnatderna, misstanker jag, att biltrafiken: skulle fA
stalla in· helt och hallet.
Vad betraffar vardetarifferna skulIe ja.g vilja framhalla, att det ar val
just det forhallandet,att vi haft vardet.ariffer, .som medverkat till de
sista 50 arens uppisving av den Isvenska industrien. Industrien ar till 8torsta delen beUigen invid jarnvagslin·jerna. Det ar forst under de sista
aren, som industrien sokt sig mera ned till kusten.
Direktor GabrielsiSon namnde pa tal om den TIn igangsatta trafikutrednlngen, att riksdagen hade uttalat, att denna utredning skulle vara for..
utsattningslos, sa att varje transportmedel skulle fa komma till sin ratt.
Pa. den punkten foreligger ieke, savitt jag kan forsta, nagon motsattning
mellan jarnvagarnas o~h riksdagen;s uppfattning. Vi begara ingenting
annat an att jarnvagstrafiken oeh biltrafiken skola var oeh en komma
till sin ratt oeh de nyskap,ade kommunikationsfo·rdelarna salunda bibe~
hallas, dar de kunna nationalekonomiskt forsvaras.Med hansyn till de
.av generaldirektor Granholm sa klart framvisade omstandigheterna bor
man dock fa till stand ett ratt avvagan'de mellan vars och ens funktioller. Det forestaller jag mig, att ocksa rik:sdagen har avsett.
Det hal' har ocksa sagts, att inga forslag blivit framlagda. 1932 ars
trafikutrednin·g har dock tillsatt.s. Vi ha for var del emellertid haft det
fortroendet till den till.satta utredningiskommitten, att den akall opartiskt
oeh grundligt agna sig at denna fraga, oeh vi ha darfor hallit OS8 lugna
-i avvaktan pa dess resultat och da.rfor under tiden icke framkommit
med projekt.
Det rna ocksa tillatas mig att framhalla, att de enskilda jarnvagarnas
svarigheter i stort 8ett aro precis d€lsamma .gom statens jarnvagars. Konsekvenserna av den utveckling, som generaldirektor Granholm hal' skildrat, falla emellertid med ofantligt mycket storre tyngd pa de enskilda
jarnvagarna an pa statens jarnvagar. Forst oeh fr.amst ar de enskilda
jarnvagarnaS medeltransportHingd mycket mindre an statens jarllVagarS,
oeh bilarna:s konkurrenskraft ar naturligtvis mycket starkare pa korta
avstand an pa langa. Vidare kunna de enskilda jarnvagarna ieke som
'statens jarnvagar falla tillbaka pa statens kassa. De forluster, som vi
gora, malste baras av den treenighet av faktorer, som vi alltid ha att
rakna med ivaI' ekonomi, d. v. s.av kapitalin!sattarna, personalen oeh trafik,anterna. Man far icke se alltfor ensidigt pa denna fraga, ty det ar
ieke blott kapitalinsattarna oeh personalen, som man maste rikta sig till,
nar det galler att sakerstalla ekonomien, ut-a,n vi maste darvidlag oeksa
vanda OSI8 till trafikanterna. Vi maste pa grund av bilarnas taxeniva
sanka vara hogre tariffer, men det torde bli lika n'odvandigt for oss att
hoja vara liigre tariffer, om ieke nagot intraffar.
En reglering av forha11andena jarnvag-bil maste goras, om det ieke
.har skall bli en katastrof saval for statens jarnvagar s'om for de enskilda
jarnvagarl1a - och jag tror aven for biltrafiken. Botemedlet k,an icke
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Iigga i den· fria konkurrensen. Jag tror icke, att den gamla liberala skolans mening om den fria konkurrensens alIena saliggorande verkan pa
naringslivet ar riktig, da det galler transport.problemet. En fri konkurrens kan for ovrigt ·har icke astadkommas, ty ingen av de narvarande
tror val, att 'Staten skulle vilja taga bort sin hand fran jarnvagarnas
taxesattning. Ieke heller Hir man val framtvinga ·en hojning av ehaufforernas loner upp till j,amnhojd med jarn.vagsmannens. Jag tror icke
heller, att staten over huvud taget kan alagga bilarna samma regelbundna befordran med samma stora organiS'ationsapparat som vi ha for
att forsla fram gods i vilken stationsforbindelse som heIst oeh pa vilka
tider som helst. Om det ar stora eller Bma godskvantiteter, maste vi andil
ta emot dem.. Forran .likstallighet i forutnamnda ,omstandigheter ar
astadkommen kan man icke tala om fri konkurrens.
For min d~l tror jag, darfor, ,att vi nag fa ga samma vag, Is'om man
borjat sla in p·a i utlandet. Exempel fran E,gypten oeh Schweiz ha har
.blivit framdragna. Man s·kulle aven ·kunna tala om Tysklan,d, dar forhallandena aro mera lika vara.
Problemet maste enligt min uppfattning forr eller senare fa sin 108ning pa. den vag-en, att vi forsoka inrangera den yrkesmassiga lastbiltrafiken i jarnvagarna eller m. a. o. sa, att jarnvagarna oeh lalstbilarna
fa en gemensam trafikorganisation-. For att komma fram till detta maste
'vi fa en enhetlig overledning over ·g·odstransportvasendet till lan·ds.
Kunde vi fa det, tror jag de fIesta av parterna skulle bli nojda. De enskilda bilarna ,skulle alltjamt ha sin frihet. Bilfabrikorerna skulle ha
precis Isa;mma goda stallning 80m nu, ty de fa salja bilar till ett enhetligt tran:sportforetag i stallet for till en ma,ngd olika foretagare, oeh det
bor ju vara lika kart. Person,alen bor ocksa bli nojd, darf-or att den far
likformiga avloningsvillkor.
Vi maste kanske en tid annu fortsatta pa vagen med re,striktioner
i fraga om koncessionsgivningen, men jag ar overtygad om .att, for sa
vitt vi skala komma fram till en lo,sning av fragan:, vilket ar absolut
nodvandigt, maste vi fa den genom err enhetlig transportorganisation av
jarnvagar oeh yrkeslastbilar.
Direktoren i A.-B. Autospedition. Ell Wennerholm: De' bada arade inledarna ha givit oss en hel del intressanta siffror, sam belysa de olika forhallanden, i vilka jarnvagarna sta till bilarna. Man har aven framhallit
en del missforhallanden, som vidhlda lastbilstrafiken -oeh jarnvagarna,
enkannerligen statens jarnvagar, och man har framstallt en del forslag
till reglerande av dessa missforhallanden. Jag skall be att i egenskap av
ledare for ett foret.ag, sam har ytterst intim beroring med de personer,
vilka sasom mindre enlskilda foretagare bedriva denna lastbilstrafik, fa
lamna mitt tamligen enkla men dock rakt pa s,ak gaende forslag till reglerande av denna sak, men dessforinnan rna det tillatas mig att ge en
liten aterbliek i tiden sedan 1845, da jarnvagarnas genombrott skedde· i
vart land. Vi sta namligen for narvarande enligt mitt formenande i en:
situati.on, som kall jamforas med den situation, i vilken vara forfader
befunno sig, ·da jarnvagstrafiken borteliminerade landsvagstrafiken. Nu
har denna landsvagstrafik aterkommit med helt andra medel an som
existerade ar 1845 oeh varom 1845 ars man ioke ens kunde dromma.
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Den tid, Born nu star till mitt forfogande, medgiver tyvarr ej nagon
ingaende l"edogol"el,s.e for den sal"skilt ul" nationalekonomisk synpunkt
synnerligell intress.anta utvecklingsperiod som de svensk.a jarnvagarna
undel"gatt alltifran, stal"ten' ar 1845 intill vara dagar.
Under denna tidspel"iod hal" emellel"tid hela det jattestora jarnvagsnat,
som grenal" ut sig over hela landet, uppbyggts. Detsamma har med ratta
under manga ar val"it svenska folkets stolthet saval som foremal for
framlingars beundran, icke endast pa 'grund a'V isitt stora omfang oeh
statliga tekniska ut.forande utan aven i lik,a hog grad pa grund av den
enastaende organisatoriska skapelse som samtidigt grun,dlagts och under
Arens lopp genomfol"ts i dess forvaltning oeh drift.
Av sarskilt intresse tOJ'lde vara samhiillets satt att an'passa sig efter
och utnyttja detta tl"afikmedel.
Men den 180m tror att det svenska f.olk som upplevde jarnviiga:rnas
genombrott i landet val" besjalat av nagon storre entusiasm fo·r detta nya
samf.ardsmedel, den misstager sig.
Tvartom! J'arnvagarnas tillkomst oeh enorma expansion hal" ingalunda
skett smartfritt oeh utan fod-slovandor. Jarnvagslinjernas straekning oeh
byggande liksom oek anskaffning av rullande materiel drogo kolossala
summor i ansprak vartill staten nodgades upptaga stora Ian i utlan;det.
Detta fol"hailande kom mangen provad finansman att eftertanksamt
skaka pa huvudet. Atskilliga medlemmar av rikets stander ar 1845 stiillde
sig rent fientliga till jarnvagsprojekten oeh motarbetade desamma. Jordbrukarna likasa. En del av arbetarbefolkningen erholl vis,serligen under
flera decennier al"beten vid jarnvagsbyggena men en annan myeket stor
del av befolkningen forlorade daremot genom jarnvagsbyggandet oeh
det nya tl"ansp.ortmedlets expansion (som ocksa »giek alldeles for f,ort»)
sitt levebrod.
Innan jarnvagarna kommo till allman anvandning sasom befordringsmedel av resande oeh gods, ombesorjdes namligen denna trafik av skjutsstationer, forbonder oeh gastgiverier pa landsbygden samt av s. k. akerier i staderna, vilka tillhandahollo allmanheten hastfordon for saval
persontrafik som godstrafik. Samfardseln till lan,ds var alltsa p.a, den
tiden uteslutande baserad pa denna landsviigstrafik. Denna trafik var
relativt omfattande och '8y,sselsatte manga tusen svenska medborgare,
vilka antingen direkt eller indirekt hade sina goda inkomster av den-·
samma. Under ,detta skede utgjorde gastgiverier pa landet oeh utvardshus i ,stadernas utkanter, vilka samtliga voro fo-rbundna med skjutsstationer, samlingsplatser for resande oeh gods. Innehavare av dessa
naringar blevo i allmanhet efter datida forhallanden valbargade, ja
t. o. m. formogna. Genom densamma erhollo aven hasthandlare avensom
smeder, vagnmakare oeh andra hantverkare goda fortjanstmojligheter.
Under sin kraftiga frammariseh spolierade emellerti,d jarnva,garna
totalt detta transportvasen oeh de darmed forbundna naringsgrellarlla.
Skjutsstationer oeh akerier for langtran\sporter tvingades upphora med.
sina verksamheter oeh soka sig andra utkomstmojligbeter. Mangen som
ej lyekades harmed bragtes till tiggarstaven. Under tiden arbetade emellertid jarnvagarnas man ofol"trutet oeh utan att lAta sig berora.s pa utvidgandet 'av jarnvagsnatet. Nya. jarnvagslinjer ut.staka,des oeh byggdes
ar fran ar,allt under de nyss omtalade befolkningslagrens veklagan. '
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Dessa manntsko.r klagade emellertid forgaveS hos· myndigheterna" Det
nya trafikmedlets tekniska ii.ndamals-enlighet oeh stora betydelse for
naringslivet i sin helhet, sarskilt for kommande generationer, lago ju i
oppen dag, och de klagande kampade forgaves emot inkraktaren pa deras
omraden.
Emot kulturens logiska utveckling han mot alIt fullkomligare andamallsenlighet och rationalisering har den enskilda manniskan kampat
och kommer alIt framgent att fa kampa forgaves. Han har intet annat
att gora an att anpassa sig efter de nya forhaJlandena sam uppsta, ty
tekniken ar en maktig kulturfaktor, som visserligen av genstraviga manniskors anstrangningar val under nagon tid kan fordrojas menaldl·ig
hin'dras i sin utveekling.
ResuItatet av denna kamp meIlan den foraldrade landsvagstrafiken
oeh den nya an·damalsenligare jarnvagstrafiken blev darfor ocksa en
overtygande seger for den sistnamnda - tack yare teknikens framsteg.
Men tekniken star som bekant icke stilla utan ror ,sig standigt framat
och uppat mot alIt hogre maL D·enna utvecklingsmentalitet framalstras
av kulturmanniskornas standiga krav pA funktionalism och effektivitet,
och den alltid jaktade manniskosjalen soker oavbrutet nya mal for sin
aldrig tillfreds,stallda erovringslusta. - - Till foljd darav hava nu i var modern1a tid jarnvagarna i Sverige,
- efter att ha varit sa gott 'som allenaharskande inom transportvasendet
till lands - i sin tur erhAllit en konkurrent i motorismen, vilken under
de senaste 25 arel1 fran en blygsam borjan ar fran ar gatt framat i en! .
teknisk och organisatorisk utveekling som maste betecknas sasom reko]}dartad. Uppfinnandet av explosionsmotorn och dens·ammas praktiska
tilHimpnin·g inom maskintekniken utgor en epok i transportvasendets
historia sam ar helt enkelt ha,pnadsvackande. Om majoren vid flottans
mekaniska kar, greve A. E. von Rosen, ar 1845 hade kunnat se en av vara
dagars langfardsbus'Sar eller en 6 % treaxlad lastbil med liggplats i
forarhytten, periskop och stralkastare, sa hade han nog aldrig kommit
sig for att .hos regeringen begara den resolution vilken lsedan blev upptakten till det svenska jarllvagsvasendet.
Jarnvagar hade val anda sa smaningom kommit till, sasom ett komplement till motortrafiken, speciellt for transporter av s,. k. massgods
sasom travaror, jarn, maIm, kol, tramassa, vissa jo]}dbruksprodukter etc.,
men jiirnvagsviisendets utveckling, hade da kommit att ga jamsides med
landsvagstran18portviitsendets, och en lamplig ocb naturlig fordelning av
trafiken pa dessa bilda betydelsefulla transportmedel hade fran borjan
kunnat astadkommas.
Sa lyckligt har det emellertid ej gatt, eftersom dessa fullanidade motortrafikmedel ej kunnat framstallas forran i vara dagar. Genom sitt upptradande nu ;sedan jarnvagarna under nara 100 ar ensamt beharskat
transportmarknaden till lands, hava bussar och lastbilar fran borjan av
jarnvagarnas mii.n blivit betraktade sasom farliga och illojala konkurrenter till jarnvagarn,a. Dess-a jarnvagsintressenter va.gra att av,sta f.ran·
sin en.samratt till tranlsportmarknaden.
Detta jarnvagsmann,ens satt att betrakta problemet ar enligt min' uppfattning ej riktigt.
Problemet maste :sarskilt ur nationalekoll·omisk synpunkt ses objektivt,
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nt.an paverkan av enskilda intressen, sasom ock,s,a direktor Gabrielsson
framhol!. Att visserligen storsta delen av de sven.ska jarnvagarna tillho.ra staten ar en annan sake Staten ar i detta hanseende att betrakta
;sasom varje an~nan foretagare, vilken berores av problemet.
Men betraktar man problemet objektivt, sa finn'erman till en borj-an,
att det moderna samhallslivet i sitt jakt och ;sin avIan staller alIt storre
och storre krav pa samfardsmedlens snabbhet, precision och arbetsinbesparing. Roncentration ar tidenls losen'. De transportmedel som vid varje
sarskilt tillfalle bast motsvara dessa krav bora givetvis ocksa komma till
anvandnin,g. loch med att man sager sig icke ha nagot att invand-a mot
att en foretagare tranlsporterar sina egna varor pa egna bilar, sa maste
man val ock,sa tillAta en yrkesutovare att -med sina bilar betjana en'
,sadan foretagare.
Denna princip torde vara ofrankon1lig, en,ar den ar logisk. Forsok att
med konstlade medel, forbu,d och forordningar av 'olika slag hindra ett
effektivt och tidsenligt transportmedels anvan·dnin'g i samhallets tjanst
aro fran borjan domda att mtsslyckals, aven om de un·der nagon tid kunna
verka fordrojande.
Detta visade Isig vara ett faktum, da jarnvagarn,a pa sin tid 'borteliminerarle de da foraldrade landsvagstrafikmedlen, och det visar .sig lika
tydligt vara ett faktum i vara dagar, dA jarnvagarna i lsin' tnr maste
avsta en del av sin frekvens till de mera smidiga och tidsenliga lastbilarn.a och bussarna i landsvagstrafik.
Landsvagstrafiken borja.r alltsa nu ,att dterup'psta, ehuruval med
sadan,a medel, om vilka man ar 1845 icke ens kunde dromma.
Nu framhalles det emellertid fran jarnvag,smannahAII, att svenska folket av ar 1933 ej far tillata det nya trafikmedlet att fritt utveckla sig och
gora sig g'ullande :BaSOm verksamhetsgren in-om naringslivet och t.ransportvasendet, alldeles oavsett detta nya transportmedel,s effektivitet och
andamalsenlighet. Sasom motiverin.g for'denna sin up,pfattning uppgiva
jarnvagsmannen att landet.s jarnvagar utgor en star .nch viirdefull nationalekon,omisk tillgan-g, vilken loper fa.ra att Ispolieras, om det nya transportmedlet tillates att yrkesmassigt konkurrera med jarn,vagarna. Jarnvagsmannen peka pa de stora kapital, som under arens lopp nedlagts i
anHiggningarn,a, pa. den kulturgarning Born jarnvagarna utfort under de
100 aren ,de hittills varit verksamma, pa de manga ,samhallsmedlemmar
.sam genom jarnvagarna erhalla sin forsorjning, pa de sociala forpliktelser som pavila desamma, ,sarskilt Istatens jarnvagar o. s. v.
AlIa deslsa motivaro var for sig sa.nna ,och :BaSOm sadana givetvis
varda att beakta, men de aro enligt min uppfattning icke tillrackligt
vagande for att tillsamman.s utgora ett bevis for, att svenska folket, och
sarskilt dess han'del- och industriforetag, skulle for all framtid avsta
'fran att i sin tjanst taga ett nytt trafikmedel, vilket efter ett 10-tal aTlS
teknisk utveckling redan visat sig vara i manga fall jarnvaga.rna betydligt overlagset.
Har st.aten sasom affa~sidkare nedlagt kapital i sin affar, sa bor val
staten i likhet med varje anna.n affarsforetagare vidtaga erfo:vderliga
atgarder till anpa,ssning efter konjunkturforhallandenas vaxlingar, tekniken'S framsteg samt ovriga utifran pa affarens rantabilitet -Deh framtida utveckling inverkande forhallan,den. 'Sadana atgarder ha ju pa
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senare tid, ·8om generaldirektor Gran-holm framholl, oeksa vidtagits.
Fragan ar, om de ieke borde vidtagits for flera ar sedan.
Varje ekonomiskt foreta.g av vad slag det vara rna maste ju starta mad
ett erforderligt kapital, oeh den kapitalist som tillskjuter kapital i ett
affarsforetag maste rakna med den eventualiteten att han kan komma
att forlora sitt kapital, for den handelse nagon fran borjan ej medkalkylerad omstandighet skulle intrafia.
'
En praktisk uppfinning ar vardefull men endast sa lange oeh i den
man nag~on ann'an an mera praktisk uppfinning av samma slag ej gores.
Vern tog hansyn t.ill alIa de manniskor s,om genom jarnvagstrafikens
genombrott for e:a 80 ar sedan forlorade icke endast ,sitt kapital utan
dartill sin eX'lstens?
Bar ieke den yrkesmassiga motortrafiken inom sig -oanade mojligheter till utforan,det av stora framtida kulturgarningar, vilka kunna bliva
minst lika betydelsefulla for nationen Hom dem jarnvagarna utfort~ Vad
har den i detta avseen,de ej redan utfort i olika fran kultureentra avHigset liggande delar av vart land, t. ex. BohThsHins fiskaredistrikt oeh
vissa omraden i ovre Norrland~ Sysselsatter ieke redan nu den yrkesIDf1ssiga motortrafiken i vart land di'rekt en tjanstemanna- oeh arbetarestab i det narmaste lika stor som statens jarnvagars, sarnt i'ndirekt i bilindustrier, reparationsverkstader, smafabriker for vissa tillbehor, ben~
sinforsaljningisbolag m. f1. ett antal per-soner, -sam vida overstiger det
antal som jarnvagarna indirekt iSysselsatta~
For de 21,600 lastbilforare oeh lasthjalp,are som aro engagerade i yrkesmassig lastbilst.rafik i Sverige beraknas den sammanlagda arslonen till
c:a 75,000,000 kronor. Vad betyder detta ur nationalek,onomisk synpunkt1
Och vad skulle det ur nationalekon'omisk synpunkt betyda om denna
arbetarkar genom re.striktiva atgarder fran myndigheternas sida skulle
forlora sin arbetsfortjanst. Vad skulle clet vidare betyda om dessa med
21,600 man skulle oka den redan jattestora kat.egori kraftiga., arbetsfora
man, vilka TIU sedan ett par ar tillbaka av Istat oeh kommuner erhalla
dagligt arbetsloshetsunderstod'
Jag viII darfor sluta med det pastaendet att n'ationalformogenhet.en
ieke endast bestar av pengar eller penga1'lS varde, det finnes aven en
annan viirdematare namligen medborgarens fasta vilja att av egen kraft
oeh arbete sig arligen oeh redligen forsorja.
Ser ett avsevart antal dylika stravsamma medborgare, att deras stravan i detta avseellde batar foga pa grun,d av arbetsforbud fran myndigheternas sida, sa forlora de tron. pa sitt existensberattigande oeh da, ja
dd loper nationen fara att forlora en m,oralisk tillgang, s,om ar betydligt
mycket dyrbarare an nagra miljoners minskat overskott av statens jarnvagars drift.
Inllan ja.g slutar skall jag be att fa bemota ett p'ar av gen'eraldirektor
Gran.holms uttalanden. Han sa.de bi. a., att »det lar val numera aldrig
kunna falla en fornuftig till jarnvagarn,as verksamhetsomrade knuten
kommunikation,sman in att soka verka for ett forkvavande av det forhltllandevis nya transportmedlets - motorfordonets pa landsvagen - utveekling». J a, jag skulle for min del kunna visa upp ett helt arkiv pa att
det tvartom ar just vad sam i deslsa dagar forsiggar. Jag viII samtidigt
framhAlla, att· initiativet till den strid, B-om tyvarr har uppstatt mellan
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jiirnvags- oeh lastbilstrafiken, har ieke tagits av lastbilstrafikens man.
Jag tror ieke jag sager for myeket, om jag sager, att man for narvarande soker rent ut dada lastbilstrafiken.
Ifraga om de forslag, som hittills ha framkommit till reglerande ,av
forhallandet mellan jarnvags- oeh lastbilstrafiken, skulle jag vilja siiga,
att jag tror, att saken i oeh for sig ar ganska enke!. Jag tror, att bade
kung!. jarnvagsstyr'elsen oeh styrelserna for de enskilda jarnvagarna ha
sett alldeles for pessimistiskt pa lastbilstrafiken" oeh jag tror, att de ha
inbillat sig en massa saker, Born faktiskt inte ex1stera. En stor del av den
lastbilstrafik, pa vilken man nu gor anmarkning fran jarnvagarnas sid a,
har helt siikert anskafiat godstransporter at jarnvagarna. Det ar endast
en viss del av denna lastbilstrafik, 80m man kan saga hava va,rit till
naekdel for jarnvagarna. Denna del, som ar den som faktiskt betyder
nagot for konkurren.sen, har emellertid ieke aIls den stora omfattning,
80m foregaellde talare ha namnt, utan ar tamlig·en liten. For narvaran'de
ar det exempelvis i Stockholm nastan omojligt att uppbringa erforderligt antal lastbilar for transporter till sa pass narbelagna orter Born till
exempel Jonkoping eller Boras. Det ar faktiskt ganska ont om anvandbara stora lastbilar.
Sedan ar det en ann,an sak, som jag ehurn icke fullt yrkesman~ men
linda narapa yrkesman pa lastbilstrafikens omrade skulle vilja namna~
ochdet ar den okynnestrafik, sam utfijres av vad man pa yrkesspraket
kallar for ,schabblare. Om dessa forsvunne fran landsvagstransportvasendet, oeh det hAlla de p.! att gora med hjiilp av bilindustrien och
statens myndigheter, aven kungl. jarnvags,styrelsen, yore det bara bra.
loch med att de forsvinna, atersta de ansvarskannande, de duktiga oeh
flitiga oeh palitliga lastbilsforarna, oeh dessa aro verkligen att rakn·a
med, ty de kunna atskilligt, aven om de kanske ieke kunna astadkomma
samma precision oeh samma disciplin utat -som statens jarnvagar. Kunde
man organisera lastbilstrafiken i Sverige med hansyn till ,de oerhorda
mojligheter, 80m en under ansvarsfull oeh affarsmassig ledning organiserad lastbilstrafik har, sa tror jag, att det hadanefter aldrig skulle bli
tal om konkurrensen mellan statens jarnvagar oeh lastbilstrafiken.
Professor B_ Ohlin: Sa,som nationalekonom ar det kanske passande, att
jag borjar med att saga, att jag icke ar alldeles overens med min kollega,
professor Brisman. J·ag viII dock for att undvika missforstand saga, att
jag gillade praktiskt taget alIt han sade i sjiilva fragani, men jag kan
inte ansluta mig till det han sade om att nar man ploekat bort det ovasentliga. blir det bara en mycket liten karna kvar. Jag har en kansla
utav ati dessa skal pA loken, som professor Brism'Rn mycket elegant
sliingde At sidan, mad ratta te sig for de narmast berorda parterna, och
IDanga andra, sasom varande icke alldeles utan betydelse.
J'ag skall for min del bland. de manga fragor, -B·om man skulle kunna
ga in pa, egentligen endast berora en enda principiell synpunkt, och jag
tvingas alltsa att avhaJla mig fran att ga in pa fragan om de enskilda
jarnvagarnas ekonomi och en hel del andra mycket bety,delsefulla
sporsmal.
Nar j'ag horde de bada inledarnas anforanden, Isatt jag oeh tiinkte pa
hur ·det var i Nationalekonomiska foreningen forett tiotal ar sedan~ dB.
15 -
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.professor Knut' 'Vicksell var med. Jag kunde icke lata bli att fo~e'Stalla
mig vad han skulle ha sagt, am han varit hal" i kvalI. Han skulle, tror
jag mig vag'a pasta, ha stigit upp oeh skakat pa sina gra lockar oeh sagt,
att hal" haherrarna' talat sa mycket om hur jarnvagarna skola forranta
sig ·oeh hur forfarligt det ar, att de icke gora det, men jag skulle vilja
fraga: Varfor i all varlden skola jarnvagarna forranta sig1 Lands.vagarna skola ju ieke bara sig! Generaldirektor Gran·holm beklagade, att
bilarna icke betala ranta pa vagkapitalet. Professor Brisman pastod
visserligen, att bilarna betala sa mycket i skatt, att man kan anse, at.t
det blir en sorts forriintning, men clet ansag han vara ett feI. ~Iedan alIa
tyeks vara overens om att vagkapitalet skall icke forrantas, utgar man
ifran sasom nag·ot alldeles sjalvklart, att jarnvag-skapitalet skall forTarrtas.
Man kan naturligtvi.s pa den,na fraga anHigga mang'a olika synpunkter. Jag skall t.aga upp en synpunkt, som forefaller mig vara en huvudsynpunkt, den namligen, som professor Wicksell alldeles sakert skulle
ha understrukit, att om man har kapitalforemal, hal" man dem for att fa
'sa mycket nytta av dem som mojligt. Hal" man jarnvagar, ar det for
att de skola anvanda.s. Dr nationalekonomisk synpunkt kan saken ut~
tryckas sa, att am man haren vis.s grupp av trans-porter, som dra med
sig vi-ssa extra eller rorliga kostnader for landet, sa skola dessa transporter betala minst dessa kostnader, ty i annat fall ar det forlust for
landet att dessa transporter komma till stand, men a andra sidan ar det
ieke nodvandigt, att denna grupp av transporter betalar mer an dessa
kostnader. Ar det sa, att en grupp av transporter aro villiga att betala
mera an de kostnader de fororsaka, ar det forlust for landet, om man
hal" sa hoga frakttariffer, att transporterna ieke kunna komma till stand.
Om alIt-sa en 'viss grupp av transporter fororsaka statens jarnvagar
extra kostnader pa 40 kronor per styck oeh trafikanten ar villig betala
60 kronor per styck., men staten.s jarnvagar halla en tariff av 100 kronor,
sa att transporten omojliggores eller drives over till nagot annat transportmedel, dar den extra kostnaden blir storre an 40 kronor, ar det uppen·bart, att detta medfor forlust for landet. Det val" darfor med stor tillfredsstallelse, sam jag kon,staterade, att generaldirektor Granholm just
betonade, att man kan icke uppstalla forrantningskravet sasom en sjalvklar sak. Han sade namligen" att det kan vara rimligt att med skattemedel halla laga taxor o. s. v. Om man staller upp den synpunkten., att
jarnvag,skapitalet ar till for att utnyttjas, ar till for att skapa storsta
mojliga nationalinkomst, blir principen den, att varje transport, sam ar
villig betala den extra kostnad som den fororsakar skall tillatas.
Nu finns det naturligtvis ocksa andra synpunkter. Jag viII, icke blatt
for att forekomma doktor Akselsson, sam jag sag begara ordet, utan
ocksa av andra skal, tillagga, att om man skulle ga in for att tillampa
bara denna princip, ar det klart, att de fasta kostnaderna skulle icke aIls
bli taekta. .A.yen om principen skulle nagot modifieras, skulle en mycket
stor del av de fast a kostnaderna icke bli tackta. Att ieke strava efter
full forrantning kan vara ganska allvarligt ur synpunkten av jarnvagsforetagens ekonomiska skotsel. Dppger man namligen kravet pa forrantnin,g av kapitalet, oppnar man t. ex. slussarna for hoga 10nean,sprAk.
Det finns alltsa manga praktiska synpunkter, sam man i detta samman-
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hang kan anHigga. Jag har endast for min del velat 'betona, att denna
synpnnkt, att man anda forst och sist hal' kapitalanHiggningar for att
utnyttja dem, maste vara en huvudsynpunkt.
Jag skulle ha.r inom parentes vilja stalla den fragan: Aven am man
ansel', att jarnvagarna skala forranta sig, ar det verkligen sa sjalvklart,
att de skala forranta sig' aven unde'r daliga tider~ Det verkade nastan..
80m onl generaldirektor Granholm sasom chef for statens jarnvagar val'
forfarligt ledsen over detta, att statens jarnvagar icke forranta sig, nar
det ar Isa daJiga tideI'. (Generaldirektor Granholm: Ja, det ar jag.) Ja,
jag skulle for min del vilja s'i=.i.ga, att am generaldirektor Granholm forde
en ,sadan p,olitik, att ,staten,s jarnv:agar forrantade sig under de daliga
tiderna, skulle det innebara, som jag sel'" saken, att han vore en mindre
framgangsrik foretagsledare i:in han ar. Nar de .daliga tiderna foror-saka
minska'd trafik, ar det klart, att skall man aven dB. ha forrantning, varken mer eller mindre, likisom under de gada tiderna, bet.yder det hogre
tariffer, hogre fraktsatser under de dalig'a tiderna och lagre under de
gada. Jag hal' mycket svart att se, att detta ur allman naringspoliti,sk
synpunkt skulle kunna vara rationellt. ViII. man halla nagorlunda fasta
fraktsatser i goda oeh daliga tider, sa att man over en Hingre tidsperiod
far forrantning, IDa$te man fa mer an forrantning under de gada tiderna
och mindre :i.n forrantning> under de daliga. Man kanmycket val diskutera, huruvida man icke skulle ga annu langre och saga, att under daliga
tider, nar naringslivet hal' det svart, skala vi ha lagl'e fraktsa.tser, men'
under goda tideI', nar n.aringslivet kan betala mera, skola vi ha hogre
t.axar. Det kan valla pra.ktiska svarigheter ur anclra syn,punkter, men ur
synpunkten av a.tt halla naringslivet i gang yore det rationellt. Det innebar ett rakt mot-satt resultat mot att uppna full forrantning under daliga
tideI'.
Nar generaldirektor Graniholm talade am samhallets kastnader och
sade, att kostnaden for ,samhallet for biltransp.orterna utgor icke blatt
vad sjalva biltransporten kostar utan dartill skall laggas ocksa den forlust, sonl vallas jarnvagarna., :sa ar det klart, att det ligger en mycket
viktig och mycket riktig synpunkt dari, men jag skulle vilja f'raga: Varfor far man okad forlust for state1ns jarnva.gar, da en del trafik fores over
fran statens jarnvagar till bilarna~ Jo, det ar darfor, att for en hel del
gods ligga jarnvagen'S fraktsatser over de rorliga ko.stnaderna dessa
transporter fororsaka. Det ar alltsa denna marginal mellan fraktsatser
och rorliga kostn·ader, sam berovas statens jarnvagar och som fororsakar forlusten. Om alltsa statens jarnvagar skulle ga in for den prineipen att ej begaramera utover de rorliga omkostnadern'a an man kunde
fa utan att forlora transp,orlen, 'skulle statens jarn,vagar kunna behalla
denna trafik.
Direktor Nerell namnde, att jarnvagarnaha faktiskt mycket lagre
rorliga kostna.~er an bilarn'a. For bilarna ar nastan alltsammans rorliga
kostnader, men for jarnvagarna ar en mycket vasentlig del fa-sta kastnader. Det ar sannolikt, att - vid en trafikv'Qrriaition alV den sto1'lek varom har ar fraga - de rorliga kostnaderna for jarnvagarna aro mindre
an hii.lften av totalkostnaderna. Hal' kommer jag fram till direktor Gab-
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rielsson,s synp·unkt, att frakterna bora sattas efter sjalvkostnaderna.
Forsta gangen jag horde det tankte jag: Hurra, n,u kommer har i alIa
fall en praktisk indu,striman, som visserligen ar myeket bekant med
nationalekonomiell men anda i fo~sta rummet »praktiker». Han vagar
i alIa fall fora fram denna radikala ·syn,punkt, att har skall man taga
hansyn till de rorliga kostnaderna. Sedan blev jag emellertid ledsen·
igen, ty det vis.ade sig, att direktor Gabrielsson menade med sjalvkostnader ieke blott de rorliga kostnaderna utan oeksa ell' efter vanliga grll n ...
der beraknad andel av de fasta Dmkostnaderna, eVe rantorna franraknade. Skulle jarnvagarna ga in for den prineipen, skulle det naturligtvis
betyda ett aVisteg i rakt motsatt riktning mot den vag, som statens jarnvagar nu, efter mitt formenande med full ratt, slagit in pal Tag t. ex. en
transport, for vilken statens jarnvagar skulle behova fa 100 kronor for
att fa sina rorliga omkostnader oeh en efter vanliga grunder beraknad
andel av de fasta omkostnaderna taekta, oeh antag, att bilarna kunna
ta denna transport for 90 kronor. ·Da sager direktor Gabrielsson, att
i sa fall ar det endast sunt oeh riktigt pa lang sikt, att hilarna fa ta
han·d om tr.ans.porten, men ar det verkligen sa ~ Om av dessa 90 kr,onor
85 krOll'Or maste hetraktas som rorliga kostnader - vid en hetyaande
variation av trafikvolymen i landet - medan de fasta kostnaderna bara
aro 5 kronor, men om for jarnvagens del av de 100 kronorna bara 40 kronor aro rorliga kostnader oeh 60 kronor fasta omkQlstnader, sa betyder
det ju,' att denna transport kan jarnvagen utfora for en kostnad for lan~
det, SOIU ar bara 40 kronor - de fasta omkostnaderna har man anda medan bilarna utfora transporten for en kostna'd for landet av 85 kronlor. Jag kan ieke fo,r min del finn:a annat an att om man verkligen
st.ravar efter storsta mojliga nationalinkomst oeh efter att. fa basta
mojliga utnyttjande av landets produktiva relsurser, ar det rationellt,
att jarnv:agarna fora en sadan prisdifierentieringspolitik, att de fa
sadana transporter 180m uppenbart kunn,a utforas billigare av jiirnvagarna an av bilarna. Prissattning efter sjalvkostnaderna fore faller
alltsa mig vara 'det riktiga, men det skall vara en pris,sattning, dar man
fast'er huvudvikten vid de rorliga omkostn,aderna Deh sedan for olika
slags transporter lagger pa tilHigg efter vad dessa transp,orter kunna
bara,. under hansynstagande till det genom bilarnas framtradande forandrade konkurrenlsHiget. Skulle man verkligen kon,sekvent tillampa' en:
sadan princip, far man icke jarnvagarna att forranta sig under depressionerna, men detta stela forrantningskrav kan icke fa loy att vara det
ensamt avgorande.Darenlot tala de av prof. Brisman papekade forhallandena for uppfattningen att forrantning for Ist.atens jarnvagar kan'
uppnas under normala k1onjunkturel'.
Jag skall till slut bara gora det lilla tillagget utan narmare motivering, aft jag har pa kann, .att om man tar upp aven de andra synpunkter, 8·om har ha berorts av olika talare och yager dessa synpunkter
mot den av mig ,berorda synpunkten om det basta mojliga utnyttjandet, kommer man antagligen fram till en kompromiss, som innebar
ett vidgat samarbete mellan jarnvagar oeh bilar. Jag skall ieke inga pa
fragan, om just den linje, som direktor Nerell antydde, kan vara lamplig, men jag tror for min del, att detta samarbete mellan ett mycket
stort antal parter endast kan komma till ;stand under statens medverkan.
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." Ombud.sID:annen i LasttrafikbiHigarnas riksforbund Anton W_ Anderson:
Nar man arrepresentant for den yrkesmassiga lastbilstrafiken men"
sasom herr ordforanden meddelat, endast far femminuter pa sig, ar det
nastan iute lont att stiga upp. Det vore emellertid oartigt oeh jag skall
darfor forsoka sag-a nagra o'rd pa de fern minuterna. Jag skall samtidigt
be. att fa papeka, att en foregaen·de talare for lastbilarna icke representerar nagon organisation utan ar egen foret.agare, vilket kanske kan forklara nagot.
Ja, mina arade damer -oeh herrar, jag ·skulle vilja saga, att alIa de foregaende talarna ha haft ratt, mer eller mindre. Man skulle kanske tanka
sig, att jag nn skulle vilja hamra pa generaldirektor Granholm oeh
direktor Nerell, men det amnal" jag ieke gora, ty jag forstar, att jiirnvagarna maste befinna sig i ett hekymmersamt lage. For min del maste
jag beundra de man, Hom nu sa att saga pa spillrorn.a forsoka bygga upp
battre forhallanden. Manga aver skulle kanske vara fardiga att saga,
att jarnvagarnas nuvarande svarigheter heIt hero pa mina yrkeskollegel", men det ar icke aIls forhaJlandet, utan felet ligger hos de tillstandsgivande myn.digheterna. Eftersom jag hal" ser flera representanter for
1932 ars trafikutredning, viII jag sarskilt stryka under den saken·. Hur
har det i sjalva verket hal" gatt till~ Pa en plats·, dar det forr i tiden
fanns 10 hastakare, blev det for,st lika manga lastbilagare, oeh de-ssa
kunde taga hand om alIa de transporter, som behovdes. Trots a.t.t det
sedan blev samre tider, okades emellertid antalet lastbilar, sa att man
i stallet fick 20 hilar. De kunde da icke Bingre fa tillrackligt med transporter i samhallet utan~ maste ge sig ut utanf'or ·detsamma. Nar sedan
flera arbetslosa i detta sa.mhalle begarde oeh fingo lastbilsrattigheter,
fick man borja ta transporte.r pa 30 eller 40 mil for att fa nagot att gora.
Pa en sadan plats, dar det alltsa behovdes 10 bilar, har man nu i stallet
fatt 30 eller 40 bilar, oeh det ar klart, ati dessa for att fa .sysselsattning
ha mast borja kora till Ystad och Haparanda. Om myndigheterna hade
fatt halla pa ett ar till, hade man mast borja kora till Finland oeh
Tysklan·d.
Sasom exempel pa hur liberala myndigheterna ha kunnat vara, kan
jag namna, att i ett Ian lansstyre1sen bifoll 100 % av alIa inkomna ansokningar, oeh vad foljden skulle bli kan var oeh en forsta. Det hande
dar, att en person hade lastbilstrafik ·mellan sin hemstad oeh en stad
4 it 5 mil darifran. Han maste avskeda sin ehauffor, darfo.r att denne
varit onykter ,och ieke kunnat redovisa, men denne ch·auffor fick da ny
rattighet for yrkesmassig lastbilstrafik av lanlsstyrelsen oeh borjade
konkurrera. Nar vi papekade det orimliga haruti for lansstyrelsen, svarade man, att man hade trott, att nagra restriktioner icke skulle tilllampas gentemot lastbilar utan ,endast mot omnibusar oeh personbilar.
I detta fall in,grep s·edan kommunikationsministern" sa att rattigheten
blev indragen, och lans:styrelsen skrev da verkligen ett par rader till DoSS
och meddelade, att fr. o. m. ,den 20 februari kommer lanslstyrelsen att
iakttaga bestammelsen i motorf·ordons·forordnin·gen· am »behovlighet oeh
lamplighet».
Jag viII med det nu sagda endast ha p,ltpekat, .att felet till det nuvarande tillstandet ieke ligger has den yrkesmassiga biltrafiken utan hos
myndigheterna, 8,om ha givit trafiktilLstltn.d till alIa. Har en perso.n
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emellertid fatt loy att kora, tyeker jag, att han Dc~sa skall ha ratt att
forsorja sig, och nar det icke finns arbete p,a nara hall, far han boria
kora till Haparan,da.
Nu efterlyser man har nag"ot fOT-slag till hur det hela skall ordn·as. Det
ar klart, att om j.ag kunde Higga fram ett bra reeept, skulle generaldirektor Gran1holm ge mig 100,000 kronor i morgon. Gen·eraldirektor
Granholm sade, att han tvivlade pa framtrad,andet av nagon undergorare
ur »Tusen oeh en n:att». Jag skall emellertid ieke forsoka vara en sudan,
men har Himnas 'andit en anvi.s.nin!g. Hur skulle det vara, DID de tillstandsgivande myn,digheterna fro o. m. uu slutade upp att utlamna nya
lastbilsrattigheter, intill dess vi ater kommit in i normala for,haI1anden,
oeh DID jarnvagarna oeh laJstbilagaTn,a delade upp stycke- och partigodset pa ett for alIa parter basta satt, varvid naturligtvis allmanhetens
intressen i forsta hand skulle fa gora sig gallande, samt om representan~
ter for jarnvagarn-a oeh bilarna gemensamt utarbetade en plan for samarbete i fraga om godstrafiken med bestamda minimi- oeh maximitaxor~
Nu ar det faktiskt pa det s,attet, att nar e.n lastbilaga.re skulle behova 200
kronor for att kunn'a ataga sig en transport, sa kO.r han for 75 kronor.
FiL doktor G.. Dalen: Generaldi:r-ektor Granholm har framhallit, att vi
har i landet ha en alldeles for dyr oeh stor t.ra,fikapparat, oeh det ar ju
alldeles upp·enbart, att sa verkligen ar fallet, sarskilt med hansyn till de
ha.pn-adsvackande stora siffror, som direktor Gabrielsson sedan anforde
om hur start kapital, som ar investerat i bilar, ·oeh hur manga p,ersoner,
,som dar aro sysselsatta. Utgifterna for alIt detta skola vi trafikanter
betala.
Liksom professor Ohlin skulle ja.g oeksa vilja framhalla-, att jarnvagarnas sjalvkostnader aro enda.st ~ eller % av totalkostnaderna,
medan biltra:nsportens sjalvk,ostnader aro vasentligt storre an jarnvagarnas, forutsatt att man i bftda fallen endast raknar med de rorliga
kostnaderna. Det ar ju alldeles uppenbart, att det mast.e v,ara nationalekonomiskt oriktigt att anvanda det transportmedel, som har storre rorliga sjalvkostn:ader, i stallet for det, som har de lagre kostnaderna. Trafikanten far visserligen tr,an!sporten 10 eller 20 % billigare, -om han tar en
lastbil, men samtidigt far jarnvagen minskade inkomster pa 3 it 4 ganger
denna besparing, oeh det far sedan allmanheten igen pa debetsedlarn,a.
Det kan omojlig'en vara national,ekon·omiskt riktigt.
For min del ser jag icke nagon' mojlighet att ha full frihet pa detta
omrade pa annat :Batt an att man far lag~ga pa lastbilarna en extra avgift
per tonkilometer, varigenom staten ,skllile fa n-agon inkomst for att taeka
den forlust, som uppstar for statens jarnvagar. Ja.g kan namligen icke
·dela profeRsor Ohlins standpunkt, a.tt det Ira.pital, som ar n,edlagt i jarnvagarna, ieke skall oeh bor forrantas. L-ade man alltsa pa lastbilarna en
extra avgift, 'sa finge trafikanterna betala nagot hogre pris for biltran.g..
porterna, men allmanheten slap;p att fa igen forlusten for andra trafikmedel pa -sin-a debetsedla.r. Enligt min uppfattning maste det som sagt
.vara ek-onomiskt oriktigt att a.nrvanda ett tr.afikmedel, som har vasentligt
storre rorliga kostnader an vad jarnvagarn-a ha. Manga ganger kan det
vara praktiskt att fa godset forsla.t fran dorr till dorr, men da bor man
ocksa betala. det ho,gre pris, 80m detta i sjalva verket ko,star. Pa detta
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satt skulle jarn·vaganla och bilarna kunna fa utveckla sig fullkomligt
fritt. ViII ja.g betala -det hogre priset for biltransport, har jag ratt att
gora det. Det nuvarande systemet foref"aller mig daremot synnerligen
opraktiskt.
Professor Ohlin ·sade ocksa, att i daliga tider bora jarnvagarna, sar..
skilt staten·s jarnvagar, ga med forlust. I annat samm,anhang har professor Ohlin sagt, att i daJiga tider borde vi sanka skatterna. Om emel~
lertid jarnvagarn.a skola ga med forlust, nar det ar daliga tider, fa vi ju
igen det i form av hojda skatter.
Generaldirektor Gil Ma!m: Under diskussionen ha ett par talare berort
en utredning, .sam gjorts av 1931 ars va.g- och brosakkunniga, for vilken
kommitte jag sitter s.asom ordforande. I den omnamnda utrednin.gen har
pavisats, att biltrafiken betalar en skalig andel av kD,stnaderna for vagvasendet. Generaldirektor Granholm sade, att det kunde gor.as vis.sa
erinringar mot kommitten,s' resultat, men han gick icke narmare in' pa
saken. Profess·or Brisman ans'ag daremot, att bilarn'a voro for hart be~
lastade genom helskattning, och han menade, att ma.n i sina bera.kningar
icke horde ha tagit me-d mera an ran.t.an pa vagbyggnadskostn:adern!a. Vi
ha daremot, sasom direktor GabrieIsson riktigt refererade, raknat med
att bilarna skola betala % av de kOlstnader, slam la.gg,as n'ed pa nya
viigar. Ma.n skriver med a.ndra ord av kapitalet omedelbart. Sa ha vi i
alIa tider gjort i vart land. Vi ha aldrig bokfort vara vagar till nagot
kapitalvarde, ut.an anlaggningskostnaderna ha undan for undan skrivits
bart. For min del tror jag, att det ar riktigt att fortsatta p,a detta satt.
Om ett nytt trafikmedel, t.. ex. flygvasendet, i framtiden skulle minska
vardet pa vag.arna, yore det ett allvarligt hinder for en anpassning att
ha vagarna bokforda med sitt kapitalvarde. Sa.nnolikt kommer atskillig
kritik att framf9ras m·ot vart betankanlde, men tills vidare raknar jag
med att Val" utre-dning ar sa riktig s·om en sadan utredning for narvarande ka.n bIL
Jag skall helt kort berora aven an,dra delar av detta amne. Jag skulle
fOl'lst viIja framhalla att biltrafiken alltjamt hal" stora annu ieke- utnyttjade mojligheter. Vi veta ju, att hela bilparken befinn'er sig i utveckling. Man kommer fram till nya myeket andamallsenligare oeh mera
rantabla konstruktioner, bilar battre anp·assade efter vagarna och battre
konstru1erade. Det laggs ocksa undan for undan ned pen,ga.r i nya vagal",
varmed foljer nya. oeh okade mojligheter for motortrafiken. Till sis.t,
vilket kanske ar allra viktigast, maste man komma ihag, att for narva.rande ar hela biltrafiken ilIa organiserad. Genom en battre organisation ·skulle biltrafiken enligt min mening helt sakert kunna bli annu
mycket mera konkurrenskraftig an den redan are Jag tror darfor, att
man mruste riikna med att mot.ortrafiken kOlnmer att bli i stan.d till en
alIt skarpare konkurrens i fraga om Iandtrafiken.
Sjalv,a huvudproblemet ar ju att soka astadkomma en rationell fordelning av trafiken mellan jarnvagarna oeh lastbilarn·a. Jag lamn,ar alitsa
hal" sjotrafiken asi.do. For att darvidlag ha en fast utgan~spunkt maste
man n,aturligtvis bestamma, ·om man skall rakna rued forriintning eller
ej oeh vilket kapitalvarde man skall rakna med. For min del kunde jag
icke folja med profess1or Ohlin pa hans flykt i rymden. Sam van/lig enkel
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.affarsman anser jag, att man maste rakna med forrantning av kapitalet.
Forst oeh fram18t aro ju alIa enskilda jarnvagar tvungna att gora det,
oeh statens jarnvagar _skala ocksa gor.a det enligt sina direktiv. Man
skulle i annat fall forlora den fasta hallpunkten forverkets ledning.
Sas,om ansvarig for ett .annat av statens affarsdrivande verk maste jag
verkligeu fraga mig vad jag, am jag ieke hal" den utgangspunkten, egent7"
ligen skall ha for utgangspunkt for ledning avmitt verk. Jag tror, att
stravan efter forrantning maste v,ara en ovilikorlig falst prineip. Att
man sedan ieke under alIa konjunkturforhallanden kan astadkomma forrantning utan far finna sig i vissa ·svangningar ar ju en helt n,aturlig sake
De vagal", pa vilka ma.n skall kunna astadkomma denna rationelia fordelning mellan jal"nvags- oeh biltrafiken, ar ju just vad 1932 ars kommitte skall for.soka utreda. Tills vidare ha vi egent.ligen endast ett
medel, savitt jag forstar, namligen koneession.sgivningen. Jag tror for
min del, ',att koneessjonsgivningen skulle kunna utnyttjas pa ett mera
'effektivt .gatt an hitti11s skett oeh aven pa ett mera en·hetligt' ,satt, varig·enom man oeksa skulle fa ett battre resultat. Att.man vid koneessionsgivnin.gen avenledes far lov att utfarda lampliga taxeforeskrifter forefaller oeksa vara riktigt. Det sker i mang,a fall for n·arvarande ieke pa
ett tillfredsstallan;de satt, oeh for ovrigt ar det s·a, att de koneessionsgivande myndighetern,a, d. v. :8. lanJsstyrel1serna, ha mycket litet reda pa
grundern,a for taxesattningen,. Det borde finnas tillgang till sakkunskap
eller i varje tall en viss vagledning. I det s,ammanhanget viII jag meddela, att 1931 ars vag- oeh bros,akkunniga redan utfort vissa bel"akningar,
som aro aVIsedda att ge en dylik vagledning ,oeh .sam vi hoppa,s skola
kun,na bli till nytta i detta avseende.
Direktor L, Akselsson: Jag skall gladj,a p·rofessor Ohlin med att inte
nu tala om, ,att det ar synd om de stackars iskattebetalarn.a, om man
frangar kravet p·a forrantnin.g .av statens jarnvagars kapital. Jag skall
i !stallet be att fa an·fora ett par andra skal, som foref.alla mig vara ganska gada, for att man alltjamt bor bibehall,a den gammalmodiga forestallningen om att kapitall' sam investeras, bor ge ranta. Den WieksellOhlinska teorin, att man kan avsta fran kapitalforrantning, kan vara
riktig oeh an·vandhar vid ett foretag i stationart stadium (med konstant
storlek pa rorelsen), vilket tillika al" ett monopolfol'etag, men den ar ieke
;riktig, nar man hal" att gora med ett foretag under utveekling oeh i kon'kurrens.
Ett foretag under utveckling kraver standigt nya kapitalinvesteringar,
s8;som oeksa for narv,arande sker i statens jarnvagar. Slapper m,an rantabilitetskravet, innebar det, att man i ena and,an standigt stoppar in
nytt kapital men i den andra andan sa att saga skar av korven oeh later
bitarna ramla pa golvet (d. v. s. skriver bort k,apitalet). Jag far pa det
sattet myeket latt en felaktig kapitalinvestering. Ty kapitalinvesteringen
skulle mahanda, om .man avvagde totaliteterna mot varandra oeh ieke
hara tog med en del,av kalkyI.el1, lampligare kunna insattas i en annan·
del .av produktionen, i detta fall av tranlsp·ortvasendet. Det ar icke bara
sa, som professor Ohlin sjalv framholl, att am man slapper rantabilitetskravet, kunn.a vilka loneansprak som heIst komma fram oeh kanske bli
uppfyllda, uta.n a,n mer galler, att ett eftergivande av rantabilitetskravet

JARNVAGAR OCH 13ILAR

205

for ett ,statsforetag latt kan leda till k,apitalinvesteringar, som icke aro
objektivt berattigade. Over huvud taget aro vi manniskor s,a beskaffade,
att vi maste ha vissa normer for vart handlan1de. Vi aro inga overmannis.kor, som kunna se med gudomligt fri sikt.
Vidare ar det kla~t, -att nar vi icke ha mon,opol utan fri konkurrens,
leder principen att avsta fran rantabiliteten till en konkurren,s, som drives till mordandets yttersta grans, till »cut throat competition». Det ar
namligen uppenbart, att ,om man faststaller princip,en, att det endast ar
de rorliga kostnaderna, som behova tackas, Isa kommer mycket snarl den·
ena parten i konkurrensen att saga att »i detta speciella fall» aro beklagligt'vis de fasta kostnaderna precis pa pricken 100 % och de rorliga
iiro == 0, d. v. s. nlan k·an ga ned hur langt som heIst i prissattningen.
Detta ar ingen fri konstruktion, som jag har framfor, ty ungefar det
argumentet har nyligen framforts. Men un·der sadana omstandigheter
blir det omojligt att fa en sunt fungerande konkurrens.
Enligt min uppfattnin.g ar direktor G,abrielssons standpunkt i princip
alldeles riktig, att man maste halla pa sjalvkostnadsprincipen. Det ar
som bekant for jarnvagarna pa grun,d av de stora fasta kostnaderna
svart att tillampa del1n,a princip, men jag tror, Htt man skulle komma
mycket langt, om man atminstone forsokte fasthalla d·enna princip som
en ledstjarn.a, som man stravar att na till och da atminstone s.kar bort
sadan trafik, som icke ens tacker de rorliga kostnaderna.
Jag viII till sist understryka professor Ohlins uttalande om att ·man
maste tanka sig ett vidgat samarbete. Jag tror, att i detta vidgad,e sam~
arbete bor inga, att man gor klart for sig, att pa nagon punkt maste man'
sluta med den alIt uPPlslukande priskonkurrensen. Konkurrensen kan
jcke arbeta pa det sattet har i varlden, att den drives till »the bitter en,d».
Jag tror det ar ungefar samma sak, som direktor Falkman sagt i samband med den sista taxereformen, att pressar man fran alIa konkurrenters sid,a priserna ned i det oan·dliga, blir re18ultatet, att ingen part i
Hingden kan besta.
7

Landshovding A,. WtI Ttl von Sneldern: Jag skall icke har taga upp fragan ur 1932 ars trafikutrednings synpunkt utan endast saga nagra ord
i anledning av den kritik, som har blivit riktad mot de licensgivande.
myndighetern,a.
'
Direktor G·abTielsson sa,de i sitt inledningisanforande, att jarnvagarna
fingo lagga ned myeket arbete pa ett guerillakrig mot bilarna, utovat p'a
sa satt att de skulle intrigera h·os de licensgivande myndigheterna for att
hindra dem att tillfredsstalla dem, som onska fa licens. Ja.g skulle vilja
sv,ara hanom - och det svaret hal" for ovrigt redan kommit fran annat
hall - att ha.n darvidlag icke talade som repre.sentant for bilismen i dess
helhet utan endast for bilfabrikanter oeh for-saljare av bilar. I sjalva
verket tiro namligen nU'de Iicensgivande myn,digheterna lika myeket oeh
k,anske mera papassade av trafikbiHigarna an av jarnvagsmyndigheterna. Darom fingo vi aven en paminnelse genom den representant for lalstbilagarna, som nyss hade ordet. Det ar en gemensam onskan saval fran'
jarnvagarnas som biIagarn.as sida, att m,an skall yara ytterIigt sparsam
med beviljandet av licenser och att man ,heIst bor un,dvika att ge nagra
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nya licenser aIls. Daremot finnes den sammanhallning mellan biliigarna
att de ej yrka pa, att det sker nagon in-dragning av licenser.
Nu ar det alldeles riktigt, att un,der den gangna tiden har det ratt stor
ojamnhet i licens,givningen. Det ,hal" aven papekats i ett yttrande, 80m
forra aret avgavs.av den kommitte jag tillhor, vilket yttrande gay anledning till den andring av motorfordonsforordningen, som blev beslutad
vid arets riksdag men :sam av anledning, slam jag icke kanner till, genom
.riksdagens beslut icke skall trada i kraft forran den 1 jan·uari 1934.
Emellertid ha atskilliga, ja, kanske flertalet lansstyrelser under sista
aret med stod ·av den diskretionara myndighet, 8·om de ha aven enligt den
nuvarande forordningeu, hallit tillbaka mycket mera an tidigare med
lieensgivningen. Att de kunnat gora detta hal' mojliggjortls genom det
stod, som de fatt ·av den nuvarande kommunikationsministern oeh Kungl.
Maj :t. Un-del' arens lopp har det namligen blast mycket olika vin·dar i
detta avseende pa hojderna, vilket medverkat till att astadkomma en
vaeklande tillampning av foreskrifterna for lieen,sgivning. Nu kan man
emellertid konstatera en istorre aterhallsamhet betraffande Iicensgivn'ingen, oeh jag hoppas, att denn.a aterhallsamhet kommer att besta aven·
i fortsattningen.
1\fetoden med koncessionsgivning for att astadkDmma en lamplig avva.gning mellan bil .och andra kommunikationsmedel ar den vag, som
flertalet andra Hin,der ha slagit in pit. Naturligtvis kan man ieke pa den
vagen komma sa langt, som kunde vara onskvart, me·n hur fragan sedermera skal1 ordnas ar ett langt vidlyftigare kapitel, som det ieke torde
vara Himpligt att i detta ogonblick ge sig in ·pa.
Direktor Ail Gabrielsson: I anledning .av landshovding von Sneiderns
anforande viII jag framhalla, att man just i fraga om det av mig forut
omnamnda guerillakriget om bilrattighetern.a kan gora en myeket rolig
och intressant erf.arenhet, namligen .att den installning, som en lastbilagare hal' till fragan om huruvida det fin,ns .tillrackligt manga rattigheter eller ej, an,drar sig samma dag han erhallit rattighet. Sa lange han
annu viII h.a rattighet men icke fatt den, iii- han fullt overtygad om att
det behoys en utokning av bilbestan-det, men sa fort han fatt sin rattighet oeh kommit in,n'anfor murarna, anser han, att det icke behovs en enda
rattighet till. Denna installning behaller han sedan, till dess han behover
en storre bil, ty da hal' han upptackt behovet igen. For mig ar det emellertid icke pa nagot satt utslagsgivan;de, att jarnvag.arna pa detta satt fa
stod av den yrkesmaslsiga biltrafiken.
Det forefoll mig, som om professor Ohlin, oeh aven d-oktor Dalen med
detta tal am de rorliga kostnaderna sasom basis for fraktsattningen
mera hade tankt p,a det enskilda konkurrensfaIlet an pa fragan om Upprlaggandet av en allman taxeniva for jarnvagstrafiken. D'et ar uppenbart,
:att om jag har 100 tranlsporter oeh med dem kan tacka alia mina fasta
kost.nader, oeh om jag sedan far tillfalle att gora en 101:a transport, kan
jag pa den transpJorten noj,a mig med att bara tagaut det lilla, sam just
den·na transport kostar extra. Nar man -skall faststalla fraktsatserna for
hela trafiken, kan m,an emellertid ieke garn.a noja sig med att taga ut
bara vad varje transport kostar extra, ty man hal' ju i varje fall vissa
f,ast,a k·ostnader, 80m maste tackas, i form av underhalI, gemensam fo1'-
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valtning, vars loner maste ·deIas ut pa alIa transporter, o.
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.B. v. Det enda,
som i detta fall skulle kunna diskuteras, vore val rantan. Generaldirektor
Granholm namude i sitt inledningsanforande, ,att for ar 1932 uppgiek
rantekostnaden for statens jarnvagar till 23,2 miljoner kronor, medan
ovriga kostnader utgjorde 164 miljoner 'kron-or. Rantan representerar
,alltsa i runt tal 14 % av totalkostnaderna. Om man saledes skulle ga in for
att statens jarnvagar icke skulle behova forranta sig, skulle i alIa fall
86 % av totalkostnadern.a vara de rorliga kostnader, som under alIa forhallanden ·skulle ,anses utgora den sjalvkostnad, sam skall laggas som
grund for taxesattningen.
Jag viII garna till slut ge en liten gliring till direktor NerelI. Nar han
talade om den -ofantliga kapitalforstoringen i transportvasen·det, aecepterade han min siffra for totalvardet av alIa bilar i Iandet, men nar han
-sedan skulle visa, hur liten del det var, som konkurrerade med jarnvagarna, tog han bara med den yrkesmassiga lastbilstrafiken dar kapitalinvesteringen bara ar 45 a 50 miljoner kronor. loch med detsamma
faller jn emellertid pastaen,det -om hur onodigt 'stor transportapparaten
blivit.
Direktor Nerell beredde mig en liten besvikelse, nar han talade om ett
tvangsaktenskap med bilismen. Jag vet, att han har kopt bilar av olika
slag, oeh jag hade alltid forestallt mig, att nar han kopte en bil, vlar ·det
ett inklinationsparti.
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LAGERCRANTZ, C., kapten.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor, IOlrenin,qens ordforande, Djurshohn 1.
I.JAGERCRANTz~

M., herr.

IJAGERGREN, H., avdelningschef.
LAMBERTH, C., notarie.
JJAl\fBERT-MEULLER, F., direktor.
LAMM, E., vice riksbankschef.
LANDBERG, C. E., kommerserad.
I..JANDEN, O. 'V., f. d. landskanlrer, Linkoping.
JJANDGREN, G., fil. magister.
LARSSON, G., lojtnant.
LARSSON, 0., borgarrad.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarrad.
LAURELL, E., bankdirektor.
IJAURIN, 1., aktuarie.
LAURIN, P. J. G., f. d. overdirektor,
Djurshohn 1.
IJAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LAVAL, G. DE, fil. och jure kandidat.
JJEFFLER, H., direktor, Goteborg.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEIJONMARCK, G., t. f. assessor.
JJIJjIENBERG, A., fil. doktor, forste
aktuarie.
LILIENBERG, A., stadsplaneingenjor.
LILJA, C. B., bankdirektor, Djursholm 1.
JJINCK, W., grosshandlare, Djursholm 1.
IJINDAHL, A., advokat, Djursholnl 1.
LINDAHL, E., professor, Goteborg.
J..JINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., forlagschef.
LINDBERGER, A., redaktor.
J..JINDBLAD, A., fil. doktor, Djursbohn 2.'
J..JINDEBERG, E., t. f. byrachef.
LINDER, TYRA, anlanuens.
LINDERS, F. J., professor) Uppsala.
J..JINDMAN, A., konteramiral.
IJINDNER, J., major, Djursholn1 2.
J..JINDQUIST, OL., direktor.
LINDQUIST, ~~., grosshandlare.
LINDSTEDT, Ao, f. d. president.
JJINDSTROM, O. W., direktor.
J..JINDSTROl\i, Y., bal1kdirektorJ Vanersborg.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, Eo, direktor, Goteborg.
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LJUNGBERG, 0., kammarrattsrad.
LJUNGDAHL, eL., major, Djursholm 3.
LJUNGGR~N, A. A., revisor.
LJUNGGREN, H., direktor.
LJUNGLUND, L., chefredaktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
J..JOOSTROM, B., t. f. kanslisekreterare.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor, Saltsjobaden.
LUNDGREN, TH., konsul.
I..JUNDQVIST, E., bankdirektor.
LUNDVIK, V., handelsrad.
LUBECK, S., landshovding, GaYle.
LYBERG, E., direktor.
LYBERG, S., sekreterare.
LOFGREN, S., jure kand.
LOWGREN, J. G. F., landskan1rer, Saltsjobaden.
MAGNUSSON, G. S., civilingel1jor.
MALM, P. I.J., f. d. stadskan1rer.
MALl\IFORS, No, t. f. byradirektor.
MALMSTROM, S., bankdirektor.
MANNERFELT, C., statssekreterare, Stocksundt
~1ANNHEIMER, G., bankdirektor.
MARCUS, M., fil. doktor.
MARIN, So, radnlan, Gavle.
MATTON-SJOBERG, N., bankdirektor.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor.
MATZ, S., juris doktor, kOll1merserad.
MELIN, H., byrainspektor.
MODIG, E., envoye, Lima, Peru.
MOLANDER, S., banktjansteman.
MOLIN, R., direktor.
MONTGOl\iERY, A., professor.
MONTGOMERY, B. G., fil. doktor, Djursholm.
MORALES, J., grosshandlare.
MORSSING, 1., advokat.
MYRDAL, G., professor.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, K., direktor.
MORNER, K. A. G., greve, landshovding,
Halmstad.
NACHMANSON, H., lojtnant.
NANNESON, L., professor, JJidingo.
NEHRMAN, A. W., bankdirektor.
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NERELL, A., direktor.
NIAL, H., juris doktor, docent.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORDENDAHL, E., civilingenjor.
NORDENFELT, P., civilingenjor.
NORDENSON, H., fil. doktor.
NORDIN, J., chef for arbetsradet.
NORDSTROl\I, A., ingenjor.
NORD'VALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., kamrer.
NOREN, H. L., disponent.
NORRl\IAN, S., byrachef.
NORSTROM, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYIJANDER, E., direktor.
NYSTROM:, B., fil. doktor, t. f. byrachef.
NYSTROl\I, E., sekreterare.
NYSTROM, H., bankdirektor.
NYSTROl\I, H., civilingenjor.
NAI.lSEN, F., bankdirektor.

ODELBERG, E. A., bankdirektor.
ODELBERG, V., hovjagluastare, Gustavsberg.
ODEN, S., sekreterare.
ODHE, 'r., redaktor.
OHLIN, B., professor.
OHLIN, H., direktor.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON) I., bergsingenjor.
OLSSON, IC., t. f. forste kanslisekreterare,
Morby.
OTTERSTROl\I, N., revisor, Vasten1s.

P ALl\IE, G., direktor.
P ALME, INGEGERD, froken.
P ALME, .S. T., direktor, ledamot av styrelsen.
P ALl\II, S., kapten.
PALMQVIST, G. R., fiI. doktor, aktuarie.
P ARMENT, G., stadskanlrer, Goteborg.
PAUES, E. V., direktor.
PEHRSSON, A., riksdagsluan, Socl!'a A.by.
PERSSON, E., direktor.
PETREN, V., hovrattsrad.
PETTERSON, E. K., korrespondent,
Goteborg.
PETTERSON, H., professor.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor.

PHILIPSON, W., v. haradshovdin"g.
PHRAGM:EN, E., f. d. professot, direktor.
PIHLBLAD, N., banktjansteman.
PLANTING-GYLLENBAGA, E. J. C., regeringsrad.
PONSBACH, E., fondmaklare.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, G., juris doktor, sekreterare.
PRAWITZ, H., fiI. licentiate
PRIPP, L., V. haradshovding.
PRYTZ, B. G., overdirektor, Goteborg.

RAAB, S.} friherre, bankornbudslllan.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, E. H:SON, polissekreterare.
RABE, G., bankombudsll1an.
RAPPE, O. L., friherre, f. d. bankdirektor.
REGNSTRAND, J. 0., revisor.
REUTERSWARD, G., kapten.
RIBEN, K. A., v. haradshoyding.
RICHERT, A., utrikesrad.
RICHERT, J., aktuarie.
RICHERT, S., e. o. hovrattsnotarie.
ROBERG, T., konsul.
RODLING, E., overingenjor.
ROHTLIEB, C., juris doktor, forst.e kanslisekreterare.
ROOTH, I., bankofulhnaktig.
ROOTH, 0., direktor.
ROSl\fAN, H., fiI. doktOf) direktor.
ROSWALL, A., riksgaldskonlmissarie,
Sodertorns villastad.
RUDBERG, I., advokat.
RUDENST.A.M, G., jUl'. kandidat.
~UNEl\{ARK, P. S., t. f. byrachef.
RYDBECK, 0., f. d. bankdirektor, Djursholm 1.
ROING, E., grosshandlare.
SACHS, J., generalkonsul.
SACHS, R., direktor."
SACHS, T., redaktor.
SAMUELSSON, 0., organisationschef.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDEBORG, G., e. o. assessor.
SANDLER, R., utrikesminister.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHENKE, N., undervisningsra<l.
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SCHULZENHEI:M:, H. VON, byrachef.
SEDERHOL1tf, G., landshovding,
Nykoping.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redaktor, Goteborg.
SELMER, H., direktor.
SETH, P. VON, justitierad, Djursholm 1.
SETTERGREN, G., v. auditor.
SETTERWALL, A., kapten.
SIDENVALJJ,. K., kommerserad.
SIDWALL, S. R., t. f. byradirektor,
Lidingo 1.
SIEURIN, E., civilingenjor.
SILFVERSTOLPE, G., e. o. hovriittsnotarie.
SILFVERSWARD, E., revisor.
SILLEN, '0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. professor.
SILVERSTOLPE, If., disponent, Surahammar.
SrMoNssoN, IC. G., statistiker.
SJOGREN, E., forvaltare, Uppsala.
SJOGREN, G. 'V., fil. licentiat, forste
kanslisekreterare.
SJOGREN, 1., forsakringsdirektor.
SJOGREN,!. W., juris doktor, docent.
SJOGREN, P. At, ingenjor.
SJOSTEDT, C. H., f. d. bankdirektor.
SJOSTROl\f, I., direktor, Hoganas.
SJOAKER, T., revisor.
SKOGH, S., amanuens.
SMERI~ING, G. 'V., v. haradshovding.
SMITH, 0., fil. doktor, Karlshan~n.
SOHL1tfAN, R., kommerserad.
SOl\:ll'tIARIN, E. F. K., professor, Lund.
STAEL VON HOLSTEIN, l\iATHILDA,
advokat.
STEFFENBURG, R., forste byrainspektor.
STEN, H., bankdirektor.
STENBECK, H., advokat.
8TENDAHI" 0., civilingenjor.
STERRY, C. E., krigsrad.
STERNER, B., kapten.
STERNER, R., amanuens.
STIEBEL, B., forsakringsdirektor.
STIERNSTEDT, 'V. G., friherre, direktor.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKl\-IAN, S. IC., forste aktuarie,
Storangen.
STOLPE, H., til. kandidat.
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STREYFFERT, Th., docent.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYRMAN, G. A., direktor.
STALFORS, H., f. d. professor.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjansteman.
SWARTLING, J., bankdirektor.
SVENSSON, C. E., overdirekU)r,
Stocksund.
SVENSSON, S., revisor.
SYDOW, O. VON, landshovding,
Goteborg.
SALLFORS, T.} overingenjor.
SODERBERG, E., hovrattsnot., Uppsala.
SODERBERG, G. 'V., bankdirektor.
SODERBERG, K. G., fil. doktor.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, G., direktor.
SODERMARK, P. G., f. d. generaldirektor.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., arbitragor.
TAMM, H. S., bankdirektor, riksgaldsfullmaktig.
THIEL, R., bankir.
THOlVISON, A., undervisningsrad.
THOREN, S., overstelojtnant.
THORSTENSON, .A. G., statskomnlissarie.
THRONE HOLST, H., disponent.
THULIN, C. A., herr.
TIGERSCHIOLD, H., f. d. kanslirad.
TONDEN, A., byrachef.
TOTTIE, H. K. H., statskommissarie,
Lidingo.
TRANCHELL, C. F., ingenjor, l\lahno.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholnl1.
TRYGGER, C., bankdirektor.
TRYGGER, ·C. E., kaInrer.
TRAGARDH, R. O. E., bankdirektor,
Goteborg.
TORNEBL.ADH, C., bankosekreterare.
TORNQVIST, G., docent.
ULl\fGREN, P., forsakringsdirektor.
URVARN, H., kamrer.
VENNBERG, E., t. f. forste aktuarie.
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W ADSTEIN, T., f. d. bankokommissarie.
WlERN, F., direktor, Djursholm"
W ..tERN, 0., advokat.
WAHLBERG, G., e. o. hovril.ttsnotarie.
W AHLIN, C. A., kanslirad.
W ALDENSTROM, M., direktor.
W ALDENSTROM, 0., sekreterare.
'V ALL, S., professor.
\VALLENBERG, J., bankdirektor, leda,not
av styrelsen.
W ALJ.JENBERG, K. A., bankdirektor.
WALLENBERG, M., Y. haradshovding.
WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLER, H., regeringsrad.
'VALLGREN, T., revisor.
'VALLNER, J., aktuarie.
\VANBERG, T., f. d. kamrer, Storsjokapell.
'VENNERHOLlVI, E~, kapten.
VVENNERHOLM, G., advokat.
WERNER, CR., direktor, Djurshohn.
WESTERBERG, S., f. d. generalkonsu1.
'VESTIN, E., bankkamrer.
WIDEN, P. G., f. d. kammarrattsnld.
'VIDI~UND, S., statistiker.
'VIGFORSS, E., statsrad.
'VIJKANDER, T., direktor, Goteborg.
'VIJKl\£AN, A., landshovding, Harnosand
'VIKSTRAND, Y., kamrer.
'VIKSTROlVI, C., grosshandlare.
'VII.JHELMSSON, E., kanlrer.
"TILLGREN, C. G., t. f. taxeringskonunissarie.
'VILLNER, N. G., direktor.
\tVILLNERS, H., bergsingenjor, Langshyttan.

N., grosshandlare, Mahn6.
K. K:SON, ombudsman.
WOHLIN, N., generaltulldirektor,
Lidingo.
WOLONTIS, J., fil. Inagister, skrift.stallare.
WAHLIN, P., bankdirektor.

\-VINKLER,

WISTRAND,

V. VON, ombudsman.
E. <.i., f. d. bankdirektor.
ZIELFELT, A., bankdirektor.

ZEIPEL,

ZETHELIUS,

froken.
C. 0., friherre, jure kan~

ABERGSSON, ANNA,
AKERHIELM,

didat.

G'., direktor.
G. R. J.., generallojtnant.
A.KER~IAN, J. G., professor~ G.oteborg.
.A.KERl\fAN, J. H., docent, Lund.
.AKESSON, 0,. A., :til. doktor, chef for
forsakringsinspektionen.
A~IARK, 'K., fit doktor, kanslichef.
AQVIST, T., disponent, Orebro.
.ASTRAND', I., fil. kandidat, Y stade
.ASTROM, A. M., juris kandidat.
AKERLINDH,
A.KERl\fAN,

A., banktjansteman.
S., ombudsman, SaltsjoDuvnas.
OHMAN J:OR, E., bankir.
ORNE, A., generalpostdirektor, ledanwt
av styrelsen.
OSTERBERG; S. E., t d. statssekreterare.
OSTER~REN, A., f. d~ statskonsulent
OSTERGREN, T., t. f. sekreterare.
OSTERLOF, A., haradshovding.
OSTRAND, D., byrachef, Stocksund.

OBERG,

ODlVIARK,

