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NATION,ALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 26 januari 1938

Ordförande: Försäkringsdirektören l S j ö g r e n. "

Statsrådet E. Wigforss inledde aftonens diskussion med ett föredrag om

Den nya budgeten.
Det är som vanligt en smula besvärligt att veta vad som bäst lämpar sig såsom inledning till en diskussion om statsverkspropositionen,
eftersom dess innehåll är känt för åhörarna och en rekapitulering icke
kan ha något värde. Å andra sidan inrymmer denna statsverksproposition likaväl som de tidigare en sådan mängd av problem, som äro
icke blott omtvistade utan verkligen mycket tvistiga, och det är
därför svårt att välja ut vad man skall ta fram såsom underlag för
en diskussion. Emellertid finnas vissa huvudpunkter, som under alla
förhållanden måste komma fram vid diskussionen aven ny budget.
Det finns för närvarande särskilt två sådana 11uvudpunkter. l\{an
måste nämligen i nuvarande konjunkturläge vid uppgörandet av
budgeten taga hänsyn både till det aktuella läget och till framtiden.
Vad s'om sätter sin prägel på den nya bud,geten är,.låt mig säga, den
återhål~amhet, som av många skäl, .vilka jag sedan kommer tillbaka
till, tagit sig uttryck i fråga om utgifterna i den ordinarie budgeten.
Samtidigt innehåller den emellertid det kanske för många oroande
perspektivet, att om ett omslag i konjunkturerna skulle inträffa, skall
detta icke mötas med några radikala utgiftsbeskärningar utan tvärtom genom ökning av utgifterna. Jag skall alltså försöka samla diskussionen dels kring frågan om den framlagda budgeten och dess höjd,
dels kring den mycket diskuterade frågan om den riktiga krispolitiken.
I viss mening borde ju en diskussion just nu vara något lättare att
föra, därför att det anses, att vi befinna oss i en stilleståndsperiod.
1 -
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Under de föregående åren har budgeten inneburit ganska stora utgiftsökningar, men denna budget är den första, som håller sig inom
ramen av tidigare fattade beslut, och krispolitiken är ej heller aktuell
på det sättet, att man tänker sig omedelbara åtgärder. Vi ha alltså
för närvarande en förberedelseperiod, då man litet lättare kan lugnt
diskutera själva problemet.
Att meningsskiljaktigheterna skola behöva bli så stora, när det
gäller den del av den ekonomiska politiken, som kallas för krispolitik,
har naturligtvis sin grund i samma faktorer, som föranleda - jag
ber ekonomerna både av det akademiska och praktiska facket om ursäkt - att verklig enighet icke heller bland dem råder om dessa invecklade ekonomiska problem. Man skulle ju kunna fråga, varför
det icke finns någon. enighet på den punkten. Helt nyligen såg jag i
en nyutkommen engelsk ekonomisk framställning ett slutkapitel på
några sidor, där författaren eller rättare sagt författarinnan försökte
förklara, hur det kunde komma sig, att enighet icke föreligger, fastän
alla de problem, som behandlas, borde kunna objektivt bedömas och
slutsatserna dragas utan tvekan. Hon ansåg, att det berodde på fem
olika omständigheter. Den första var, att man icl{e har begripit varandra, d. v. s. icke förstått varandras mening. Detta bör dock
kunna övervinnas med litet tålamod från ömse sidor. Den andra
var, att den ene eller den andre eller bägge av de tvistande göra
logiska bockar. Det har ju åtminstone åhörarna eller läsarna möjlighet att rätta till även om de stridande själva icke kunna göra
det. Den tredje är, att var och en av de tvistande parterna har fått
syn på något som är riktigt, en faktiskt riktig förutsättning, och därav dra de sina slutsatser men glömma på samma gång bort, att det
också finns andra förutsättningar, som äro lika riktiga och varur
också kunna dragas riktiga slutsatser. Man har med andra ord icke
gjort en riktig avvägning mellan förutsättningarna. Den fjärde omständigheten är, att det på detta område i så stor utsträckning saknas säkra data, och så kommer den femte omständigheten, som i
grund och botten är den viktigaste, nämligen att bakom uppfattningen i en hel del ekonomiska frågor ligga så olika värderingar. Man.
kan helt enkelt icke komma överens, därför att man uppskattar olika
ting på olika sätt. Återskenet från dessa olika värderingar är det,
som, skulle jag tro, enligt författarinnans mening gör, att folk dra
slutsatser med stor bestämdhet på områden, där det saknas data,
och icke bry sig om att se den andra sidan av saken, som motståndaren företräder. Jag får anledning att i det följande ge exempel på
litet var av dessa olika anledningar till att man icke är så enig i den
del av den ekonomiska diskussionen, som rör finanspolitiken.
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Jag skall börja med det viktigaste, nämligen frågan om de olika
värderingarna, därför att den första fråga, som uppställer sig, när det
gäller den ordinarie budgeten, är själva höjden av utgiftsnivån'. I
centrum för hela diskussionen står i grund och botten frågan varför
vi ha en så hög utgiftsnivå för statens räkning, som vi ha, och varför
den icke är lägre. All kritik mot att utgifterna äro så höga bygger
naturligtvis på att de skulle kunna vara lägre, vilket i sin tur förutsätter, att vissa av utgifterna icke äro värda det pris, som medborgarna eller, låt mig säga, i sista hand 'skattebetalarna få erlägga.
Här är man naturligtvis framme vid den värdering, utan vilken en
förnuftig diskussion på denna punkt icke kan äga rum. Det är ju
ingen mening i att den ene säger, att den framlagda budgeten borde
egentligen vara 200 miljoner kronor lägre än den är, därför att där
finns utgifter på 200 miljoner, som jag tycker, att vi icke borde ha,
medan den andre säger, att han tycker, att vi böra ha alla dessa utgifter. Då står man bara och stampar på samma fläck.
Det är emellertid just för att möjliggöra en mera differentierad
diskussion om vilka utgifter man finner överflödiga och vilka sålunda
i onödan höja budgeten, som det i finansplanen finnes intagen .en liten
redogörelse för de poster, som under de sista åren ha bidragit till ätt
pressa upp utgifterna så mycket, som har skett. Jag skall endast i
allra största korthet erinra om vilka dessa punkter äro. Jag förmodar,
att praktiskt taget alla de närvarande känna till dem, men det k:;tn
kanske ändå icke skada att erinra därom.
Om man tar bort vissa formella ökningar o. s. v., kommer man
fram till en utgiftsökning från budgetåret 1931/32 till budgetåret
1938/39 av ungefär 259 miljoner kronor, fördelad på fyra huvudtitlar, nämligen försvars-, social-, ecklesiastik- och jordbrukshuvudtitlarl1a. Dessa huvudtitlar ha stigit från 444 till 703 miljoner krönor.
}'örsvarshuvudtiteln har stigit med 49 miljoner kronor, socialhuvudtiteln med 130 miljoner kronor, ecklesiastikhuvudtiteln med· 55 miljoner kronor och jordbrukshuvudtiteln med 25 miljoner kronor. Ecko:lesiastikhuvudtitelns stegring med 55 miljoner kronor förklaras till
allra största delen av löneregleringar, om vilka man ju kan ha mycket
delade meningar, likaväl som man kan ha delade meningar om· ök~
njngen av försvarsutgifterna. Av ökningen på jordbrukshuv'udtiteln'
förklaras 20 miljoner kronor av den nya margarinaccisen, som införts
för jordbrukets räkning. Även där kan man ju ha olika mening. Jag
kommer så till den kanske mest omstridda punkten, nämligen socialhuvudtitelns ökning med 130 miljoner kronor.· Hela denna ökning
motsvaras dock icke av vad man i mera inskränkt mening brukar
kalla för sociala utgifter. 17 miljoner kronor gå till luftskydd, polis-
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väsen, länsstyrelser och sjukvårdsstat. Arbetslösh'etskostnaderna ha
ökats med 8 miljoner kronor. Utgifterna för förbättrade bostäder,
fattigvård, barnavård, alkoholistvård och blinda ha stigit med 13
miljoner kronor. Sjukförsäkring och moderskapshjälp ha föranlett en
ökning med 16 miljoner kronor. Den sista och största posten faller
på folkpe'nsioneringen, som stigit med 67 miljoner kronor. Därvid har
ändå borträknats de 46,5 miljoner kronor,. som täckas av pensionsfonden, så att tillsammans ha dessa utgifter stigit med 113,5 miljoner kronor. Var och en kan ju här göra ett urval som han vill och
säga, att jag ty.eker, att det och det borde ha varit borta och då
skulle skatterna ha kunnat vara så och så mycket lägre.
Det förhåller sig emellertid så, att höjden hos den nuvarande budgeten är icke - jag upprepar det, fastän jag hade tillfälle att säga
det redan förra året - till någon del en följd av den krispolitik, som
har förts unde~ de förflutna åren. Denna höjd kan visserligen såtillvida indirekt vara en följd av krispolitiken, att vissa åtgärder, som
tillgrepos 'under krisen, blevo så populära ute bland folket och i riksdagen, att det sedan varit möjligt att få pengar till dem på d'en ordinarie budgeten, vilket kanske icke varit möjligt, ifall man icke hade
fått krisens erfarenheter, men det gäller dock genomgående permanenta och icke 'tillfälliga utgifter. Det är alltså icke krisutgifter i betydelsen av extra åtgärder till motverkande av krisen och icke heller
utgifter för .återbetalning av de lån, som togos upp under kristiden,
som ligga bakom dellna höjning av budgetens utgifter med 259 miljoner kronor.
Jag kanske bäst belyser omfattningen av denna nivåhöjning i budgeten med att framhålla, att om man utesluter alla frivilliga utgiftsökningar, som beslutats av riksdagen under de sista åren och som jag
försiktigtvis icke skall räkna till mer än cirka 200 miljoner kronor,
så skulle vi i nästa års budget ha kunnat sänka inkomst- och förmögenhetsskatten från 170 till 145 enheter, d. v. s. till läget år 1930/31,
,rj skulle ha kunnat taga bort den extra inkomstskatten, den särskilda
förmögenhetsskatten, höjningen av arvsskatten, höjningen av spritskatten, maltskatten och tobaksskatten samt höjningen av finanstullarna, t. ex. kaffetullen, d. v. s. vi skulle ha kunnat återföra alla
skatter till sarruna nivå sonl de hade år 1931/32 före krishöjningarna,
och ändå skulle vi ha kunnat samla ihop så pass mycket reserver,
att de skulle ha blivit större än de reserver, som funnas vid utbrottet
av den förra krisen.
Ingen skall sålunda förneka, att det har skett en mycket betydan-'
de höjning av utgifterna. Den, som vill säga, att jag anser, att de och
de 'ökningarna borde ha uteblivit och att alltså skatterna kunde· ha
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varit så och så mycket lägre, kan mycket väl göra det. Han behöver
icke stryl{a alltsa~nians utan kan gör.a ett urval, som han vill. I så
fall är man emellertid framme vid en värdering av de olika utgifterna, där jag icke tror det är mycket lönt att försöka övertyga varandra. Jag skall strax återkomma till vad som här skulle kunna göras
till föremål för en objektiv diskussion. Däremot kan man icke föra
elI rimlig diskussion med dem, som angripa budgeten för att· den är
så stor, Imen som samtidigt själva, om de hade möjligh!et att bestämma omfånget av densamma, skulle ha gjort lika stora utgifter,
fastän på andra punkter. Det är nog utan tvivel så, att de meningsskiljaktigheter, som ha ,rått rörande utgiftsökningen, ha varit av det
slaget, att om vissa av de utgifter, som ha beslutats, kunnat hållas
lä.gre på grund av att det funnits ett annat politiskt maktförhållande,
så skulle andra utgifter ha stigit och budgetens slutsumma skulle
därför ha varit ungefär densamma. Jag behöver icke exemplifiera
detta, ty det känner ju var och en tilL
Åtminstone under tre månader förra hösten har man ständigt. fått
höra fÖfimaningar om att vara sparsam i budgeten, även om det var
förmaningar, som de, som ha utsänt dem, icke ha trott på mycken
effekt utav, varför slutsatsen närmast har varit, att det blir riksdagens sak att spara på de punkter, där regeringen slösat alltför mycket. Med hänsYll härtill blir man ju ändå litet överraskad, när man
omedelbart efter riksdagens början finner samma personer, som ha
l)redikatdenna sparsamhet, väcka motioner om anslagshöjningar och,
lägg märke till, utan att man samtidigt anvisar på vilka punkter
nedskärningar skola vidtagas. Det är givetvis fullt lojalt, om man
säger, att vi vilja ha ökningar med så och så många miljoner på den
och den punkten, men till gengäld skola vi minska anslagen på andra
punkter.
I grund och botten får man nog erkänna, att budgetens nuvarande
böjd är icke tillkommen på grund av att det händelsevis funnits en
viss majoritet i riksdagen, ty med vilken majoritet, SOm än hade
funnits, förutsatt att man icke tänker sig den fullständigt radikalt
omkastad, skulle budgeten varit ungefär lika stor SOlm för närvarande. Det blir emellertid här endast. såtillvida en diskussion om värqeringar, 'att man kan säga, att vi kunna icke övertyga varandra om att
den och den utgiften egentligen icke är -så värdefull. Däremot måste
man naturligtvis, även om man är fullt medveten om att utgifterna
gå till värdefulla ändamål, som det i och för sig är berättigat att tillgodose, kunna diskutera inflytandet på vårt ekonomiska liv och därigenoln på hela folkets välstånd. aven så. hög budget. Man kan nämligenha rätt att säga, att hur värdefulla de utgiftsökningar, som ha
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beslutats under de senaste åren, än må vara, så ha de ändå varit för
stora för att kunna smältas av vårt näringsliv. Fastän dessa utgiftsökningar ha haft vissa värdefulla verkningar och fastän vederbörande
icke vill förneka, att sociala utgifter och försvarsutgifter och löneregleringar och jordbrukshjälp äro i hög grad önskvärda, ha de dock
kostat oss för mycket. Det är klart, att härom kan man föra en i viss
mån saklig diskussion, förutsatt nämligen, att man skulle kunna peka
på vissa skadliga följder av de beslutade utgifterna på låt mig säga
medborgarnas egen förmåga att utföra nyttigt arbete och näringslivets förmåga att klara sig självt. På den punkten hör man många
påståenden, men verkliga försök att visa upp var vårt svenska 11äringsliv skulle ha lidit skada eller på vilka punkter enskilda medborgare skulle ha kommit i ett alltför ogynnsamt läge genom den
förda politiken, har jag åtminstone icke sett några konkreta exempel
på. Jag kan därför endast erkänna, att här finns möjligheter till en
saklig diskussion. Det kan ju hända, att vi i kväll kunna få höra
exempel på dessa skadliga verkningar.
I detta sammanhang kanske jag kan få säga några ord om det
förslag till skattesänkning, som i år har framlagts i motion i riksdagen. Förslaget skulle naturligtvis vara motiverat därav, att beskattningen nu är så hög, att t. o. m. en ganska liten sänkning skulle vara
värdefull. För två -år sedan lade jag själv fram ett förslag om sänkning av inkomstskatten tmed 20 och icke som nu är föreslaget med endast 10 enheter. Från diskussionen av budgeten i Nationalekonomiska föreningen vid det tillfället kan jag icke erinra mig, att någon
fann denna skattesänkning vara särskilt värdefull för näringslivet.
Tvärtom ansåg en framstående ledamot av riksdagens andra kammare, att det var bättre att spara dessa pengar till svårare tider. Han
blev också mycket uppskattad för denna ståndpunkt i denna församling.
Jag tror icke heller, att de nu föreslagna 10 enheterna kunna bet~rda så mycket. 10 enheter motsvarar 1/17 av skatten. Eftersom man
för nästa budgetår räknar med en sammanlagd skatt för bolagen av
75 miljoner kronor, .:motsvarar alltså den föreslagna sänkningen icke
mer än 4,5 miljoner kronor. Att detta belopp icke kan spela någon
större roll för bolagen synes mig tydligt framgå av den diskussion,
som har förts om det nya skatteförslaget, vilket ju innebär betydligt
mer våldsamma omkastningar i de enskilda företagens beskattning.
Överg~ngen från progressiv till proportionell beskattning kommer
ju i de enskilda fallen att än betyda utgiftsökning, än utgiftsminsk·ning av helt annan storleksordning än det här kan bli tal om.
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Vad enskilda skattebetalare beträffar är jag fullt medveten om att
även små belopp kunna betyda ganska mycket. Jag hade aldrig år
1936 riktig förståelse för argumentet mot skattesänkningen, att det
blir så litet på var och en; att det spelar ingen roll, särskilt när man
kommer ned till de små inkomsterna. Den nu föreslagna sänkningen
av inkomstskatten med 10 enheter motsvarar dock för ett beskattnings.bart 'belopp av 6.000 kronor, vilket för en familj betyder
10.000 kronor i inkomst före avdragen, ej mer än 18 kronor. För ett
beskattningsbart belopp av 10.000 kronor, d. v. s. 13.000 a 14.000
kronors inkomst, motsvarar sänkningen 30 kronor och för ett beskattningsbart belopp av 20.000 kronor, d. v. s. en statsrådsinkomst, blir
det 70 kronor. Med dessa 70 kronor kan man nog »keinen Hund vom
Ofen locken» som tyskarna bruka säga. Om man däremot hade föreslagit, att budgetöverskottet skulle användas för att slopa den extra
inkomstskatten, kanske det satt några strängar i dallring också i
mitt syndiga skattebetalarhjärta, ty det skulle ju ha betytt något,
och hade man föreslagit en nedsättning av kaffetullen med 30 öre,
så hade det kunnat betyda en del även för de små inkomsttagarna.
Man .är här framme vid frågan om vad som skall anses vara hög
eller låg beskattning. Jag tror icke, att man därvidlag kan påvisa,
var gränsen för en alltför hög beskattning egentligen går. Man kan
ju se på våra samlade skatter och deras utveckling under de sista 25
åren. 1936 års skatteutredning har gjort vissa försök att räkna ut, hur
stor del av nationalinkomsten som tages ut i skatt. Jag tror, att man
:för år 1913 kom till 10 % av den samlade inkomsten. Jag har själv
gjort en beräkning, där jag kommit till 12 % år 1913, till mellan 14
och 15 % år 1i930, alltså före den sista krisen, då man alltså hade det
idealtillstånd, som man nu talar om, och kanske till mellan 16 och
18 % för närvarande. Jag har härvid räknat med alla skatter till stat,
kommuner och landsting o. s. v. Skattebelastningen skulle alltså för
närvarande i alla fall icke vara mer än några procent högre än år
1930. De nationalinkomstberäkningar, som blivit gjorda, äro emellertid mycket osäkra. För säkerhets skull har jag därför icke utgått
från de högsta siffrorna utan har genomgående reducerat dem med
20 %.
Nu är det klart - det skulle jag knappast behöva tillägga - att
även om man medger, att beskattningens storlek i förhållande till
nationalinkomsten är relativt låg, så kan man ändå klaga över
skattebördans fördelning. Man kan göra gällande, att man tar ut
alldeles för mycket av vissa medborgare. Vi äro här åter framme vid
en punkt, där det icke är så lätt att få en fast utgångspunkt för en
diskussion. Det vill dock förefalla mig, som om ändringarna i skatte-
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trycket icke,ha varit så väsentliga, att man har anledning 'att liksom
räkna med en helt ny situation nu jämfört med läget, låt mig säga, år
1930.
Vad kan 'man emellertid ,finna för hållpunkter för bedömande av
frågan, hur beskattningen har, verkat. Jag har aldrig funnit någon
klar terminologi på detta område, men det finns, såvitt jag kan se,
två helt olika slag av verkningar. En beskattning, som går hårt ut
över stora inkomster och 'över företagens inkomster, l{an naturligtvis
h'a den verkan, att den minskar, låt mig säga, de belopp, som för den
enskilde eller för företagen lämnas fria till kapitalbildning. Man har
här en verkan på kapitalbildningen, som är rent ekonomisk eller låt
oss kalla den mekanisk. En sådan verkan måste beskattningen alltid
ha i större eller. mindre grad., Den andra verkan,' som beskattningen
!{an ha, är, att den minskar sparviljan och viljan till företagsamhet,
d. v. s. att använda sparmedlen. En sådan' verkan kan icke utan vidare förnekas. Det enda, man i detta ögonblick kan säga är, att var~
ken i vårt land eller i vissa andra länder, som äro jämställda med oss,
d. v. s. ha likartad ekonomisk och politisk struktur, förefaller det,
som om man kunde tala om att beskattningen hade pressat ned de
tillgängliga källorna för sparandet på ett sätt, som gör, att man kan
säga, att vi nu skulle vara' sämre ställda än vi voro tidigare. Man
skall naturligtvis icke alltför mycket fästa sig vid allmänna talesätt,
men det måste väl ändå ha legat något i de bestämda påståenden,
sc~m man fått höra, att vårt näringsliv för närvarande är bättre rustat för en' kris än det någonsin tillförne har varit. Om detta är fallet
trots, den beskattning, som vi haft under dessa år, så bör man åtnlinstone kunna dra den slutsatsen, att denna beskattning har icke
satt oss i ett sämre läge än vi voro tidigare. Man kan naturligtvis
mot detta invända, att vi skulle ha haft det ännu bättre, om vi icke
h,aft så höga skatter, men det är åter att resonera om vad som kunde
Ila varit, vilket icke är vidare lönande. Senast i går påstod professor
Cassel i Svenska Dagbladet, att beskattningen nu är så hög, att den
hindrar svenska näringslivets normala och rimliga utveckling. Någon
siffra, som kunde belysa riktigheten av detta påstående, vore nog i
Ilögsta grad önskvärd. Hittills har man, såvitt jag kunnat finna, icke
kunnat komma fram med n.ågon sådan.
En annan fråga är, var gränsen går för den beskattning, som kan
tålas av enskilda. Jag skall säga ett par ord också om den saken.
Jag gjorde ett försök att klarlägga den saken i remissdebatten, ehuru
man på många håll tycks ha missuppfattat mig. Det händer ibland,
att när man själv tycl{er, att man talar alldeles för enkelt, så att man
nästan förolämpar sina åhörare, så får man nästa dag i alla fall läsa
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om finansministerns »luftiga dialektik» o. s. v.Vad jag ville ha fram
var ingenting annat äll att när man diskuterar vad vi ha råd till i
fråga om sociala utgifter eller över huvud taget utgifter för nya ändamål, så måste man akta sig för att bedöma det allmännas utgifter
på samma sätt som en enskild persons. När man säger, att vi ha icke
råd till det och det, så menar man olika saker, när det gäller samhället resp. den enskilde. Den otrevliga innebörd, sonl man. tänl(er
på, när man säger, att en .person gör något, som han icke har råd till,'
överföres annars utan vidare på samhället, där betydelsen icl(e blir
densamma. Om den enskilde lever över sina tillgångar, gör han. utgifter, som han icke har råd till, men såvitt jag förstår lever icke
svenska folket som helhet över sina tillgångar för närvarande. Vi leva
icke på lån från främmande hushåll och icke heller på uppsparade
kapital, och vi hålla icke heller kapitalbildningen under vad som är
rimligt.
Om så är fallet, vad kan då menas med slöseri från det allmännas
sida? Man kan endast mena samma sak, som när den enskilde fördelar sina utgifter på ett olämpligt sätt, åtminstone efter andras
uppfattning. Han ger ut så mycket på vissa ting, att han icke har
tillräckligt kvar för andra saker, som betraktaren anser vara viktigare. Det är klart, att i den betydelsen kan man mycket väl ha olil(a
mening om samhällets och statshushållningens disposition av sina inI\:omster. JVIan kan säga, att vi ha fördelat våra utgifter oriktigt, därför att vi ha använt så och.så många tiotals miljoner kronor för folkpensionering, vilka pengar vi istället borde ha lagt ned på försvaret
eller på statstjänstemännens löner. Här kan man alltså ha delade meningar, men det är dock icke fråga Oln att slösa bort pengarna. Den
ene tycker, att pengarna äro använda på ett riktigt sätt, den andre
att de äro använda på ett dåligt sätt.
Framför allt, och här kommer jag fram till det,. som är det 'väsentliga, kan man icke hålla denna diskussion inom ramen för redan utgående statsutgifter. Vi måste mer och mer närm::;t oss den insikten·,
att det allmännas utgifter äro en del av medborgarnas utgifter. Svårigheten är stor, därför att det kan icke i statshushållningen bli tal
om, att varje enskild individ skall genom statsutgifterna få tillbaka
lika mycket, som han ger ut i skatter. Vissa enskilda intressen måste
i stor utsträckning gå stick i stäv mot det allmännas intressen. lYIan
kan som exempel' ta krispolitiken. Lika uppenbart som det är, att de
stora statliga utgifterna för offentliga arbeten måste ha gagnat såväl
de enskilda, som dir~kt sattes i arbete, som även alla de industriföretag, som. fingo bättre affärer tack vara statens utlägg av dessa
IIlånga miljoner, lika klart är det, att det icke är lika säkert, att när
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det sedan gällde att betala räntor och 'amortera de upptagna 'lånen,
just de personer eller näringsföretag, som hade haft den största fördelen av krismiljonerna, också fingo betala mest. När man på detta
sätt har ett folkhushåll splittrat på olika intressen, måste det bli ett
besvärligt problem att försöka behandla det såsom ett verkligt hushåll.
Om man emellertid bygger på den uppfattningen, att det allmännas utgifter äro gemensamma utgifter för alla medborgare, så måste
ständigt och jämt den frågan ställas: Varför skola vi ha just den
ram för statsutgifterna, som vi nu ha? Varför ha vi nu kommit fram
till som det heter en bristningsgräns? Varför kunna vi icke gå vidare?
Detta kan endast bero därpå, att de ytterligare utgifter, som det allmänna eventuellt skulle vilja göra, anser man icke vara lika nyttiga
som de utgifter, som den enskilde skulle göra, om han fick behålla
pengarna själv. Var gränsen emellertid går för vad som är rimligt
att låta det allmänna göra med skattebetalarnas medel, det kan aldrig
en gång för alla fastslås, och därför finns det icke någon bestämd
gräns. Jag tror icke, att man behöver slå av det ringaste på det påståendet, att frågan om statsutgifternas höjd och om beskattningens
höjd till sist är en psykologisk fråga och ingenting annat. Det är en
fråga om hur mycket man uppskattar de utgifter, som göras av det
allmänna, i jämförelse med de- utgifter, som man själv skulle göra.
Det måste därför till slut bli ett avgörande med det grova medel,
som heter !majoritetsbeslut, såvida man icke tycker det är bättre att
finna sig i minoritetsbeslut. Svårigheten för den statliga finanspolitiken, både när det gäller det ena slaget av utgifter eller det andra,
ligger just i att avgöra vad medborgarna för ögonblicket tycka är
rimligt att avstå av sina egna privata utgifter.
Jag är härmed framme vid svaret på den enda fråga, som har ställts
rörande den framlagda budgeten, frågan varför man icke i densamma tagit upp nya utgifter och nya skattehöjningar. Svaret är helt
enkelt, att man inom regeringen och jag skulle tro även inom riksdagen har den uppfattningen, att det för ögonblicket är bättre att
låta medborgarna känna på det skattetryck, som för närvarande
finns, och känna efter om de anse, att det är det högsta, som kan tålas, eller om det så småningom kommer att arbeta sig fram nya
önskemål av sådan karaktär, att man är villig att offra något för deIlas realiserande. Det har redan visat sig, att det inom riksdagen komnlit fram önskemål, vilka kanske icke för ögonblicket äro så stora
men som säkerligen i fortsättningen icke kunna tillfredsställas utan
att man skaffar ökade inkomster.

DEN NYA BUDGETEN

11

Med dessa ord skulle jag egentligen ha kunnat sluta vad jag har
att säga om den del av budgeten, som gäller nästa år, för att gå över
till den bebådade beredskapsbudgeten och krispolitiken. Den sistnämnda hänger såtillvida samman med den framlagda budgeten, att
i den senare vidtagas vissa åtgärder, som skola utgöra en förberedelse
för en ny krispolitik. Jag syftar på de s. k. konsolideringsåtgärderna.
Jag vill först och främst dock framhålla, att den konsolidering, som.
sker i den nu framlagda budgeten för 1938/39, är mycket liten. Det
överskott på 20 miljoner l{ronor, som framkommit, är icke större än
att det över huvud taget icke skulle ha framkommit, om icke den
nya riksstatsuppställningen hade införts, varigenom man så att säga
gör det till regel att tala om hur stort överskott som uppstår. Hade
man istället haft en budgetuppställning av den tidigare typen, skulle
man kanske icke ha lirkat på utgifterna - det var dock förr en vanlig metod, att man rättade utgifterna efter de inkomster, man kunde
påräkna - men man skulle ha räknat ned vissa inkomstposter. Det
hade omöjligen kunnat bereda någon svårighet att plocka bort 20
miljoner kronor, när lIllan har en total inkomstsumma av 1.228 miljoner kronor. Man skulle i alla fall ha kunnat säga, att det var ungefär riktigt. Det är för övrigt icke alls omöjligt, att några av inkomstposterna äro räknade för högt, för den händelse nämligen det
ogynnsamma alternativet av ett bakslag redan på våren skulle inträffa. Det finns åtminstone en inkomstpost, som man då borde ha
räknat ned ganska kraftigt, nämligen tullmedlen. Huruvida Statens
järnvägar, som är den andra ömtåliga punkten, skulle kunna röna
någon starkare inverkan är mera osäkert.
Den konsolidering, som jag syftar på, har alltså icke skett därigenom, att !IDan sparar 20 miljoner kronor till ett annat år, utan konsolideringen består helt enkelt däri, att man konstaterat, hur stora
överskott man haft under de sista åren och hur mycket man därför
kan använda för att betala skulder eller skriva av oräntabla investeringar för att därigenom göra oss bättre rustade att möta en ny kris.
Jag vill genast bemöta en invändning, som har framkommit från
flera håll, nämligen att det skulle vara oriktigt, när det i finansplanen
uttalas, att vi äro icke sämre rustade nu inför en ny kris än vi voro
år 1930 inför den kris, som då inträdde. Detta yttrande i finansplanen är emellertid försett med en reservation. Det syftar endast på det
rent statsfinansiella läget sådant det kommer till uttryck i statens
förmögenhetsställning. Eftersom saken påtalats i pressen p~ flera
håll, skall jag be att få läsa upp vad som är skrivet om saken i finansplanen:
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»Vill man göra en jämförelse mellan detta läge», d. v. s.' det som
uppstår efter föreslagna skuldavbetalningar, »och det som rådde före
utbrottet av senaste kris, torde slutsatsen böra bli, att i den mån de
budgetmässiga förhållanden, som pläga uttryckas i formeln statens
förmögenhetsställning, äro av betydelse för omdömet om vår motståndskraft vid krisartade påfrestningar, vi icke stå sämre rustade
nu inför eventualiteten av ett bakslag i konjunkturen, än vi gjorde
vid 1930-talets början inför den svåraste kris vårt moderna 11ärings~
liv haft att genomgå».
Uttalandet begränsar sig alltså helt, och hållet till ett omdöme om
statens förmögenhetsställning och är därvidlag, såvitt jag kan förstå,
fullt hållbart. Vad man anfört gentemot finansplanens uttalande är,
att vi stodo, bättre ,rustade år 1930, därför att vi hade en väsentligt
lägre beskattning och dessutom stora uppsamlade fonder att tillgripa.
Det ~r verkJigen riktigt roligt att se, med vilkell glädje folk vänder
tillbal{a till 'de uppsamlade fonderna år 1930, ty det är ofta saJmma
personer, som l{laga över att skatterna varit alldeles för höga under
de sista åren. Det har nämligen varit nödvändigt att ha dem så höga
för att kunna göra avbetalningarna å krislånen. Om vi hade fonder
att tillgå år 1930, så berodde detta på samma sätt därpå, att m.an
under 1920-talet höll besl{attningen högre än som hade varit' nödvändigt för att täcl{a de löpande utgifterna. Vi sänkte inkomstskatten från 175 till 145 enheter under 1920-talet, vi toga bort hela sockerskatten, vilken gav ej mindre än 32 miljoner kronor, och vi sänkte
kaffetullen med 20 öre. Detta var egentligen de skattesänkningar,
som gjordes. Däremot stodo alla de under krisåren 1920-1922 ge-:nomförda skattehöjningarna på spriten kvar. Dessa pengar tillfördes
i 'betydande utsträckning fonderna, vilket var anledningen till att
man år 1930 hade så pass stora reserver.
Jag har låtit göra upp en liten balansräkning för den l juli 1930
och gjort en jäimförelse med motsvarande uppgifter för den l juli
1938. Jämförelsen är ganska intressant och ser ut på följande sätt:
År 1930 hade man i kassafonden närmare 79 miljoner kronor, man
hade en amorteringsfond av spritpellgar på 57 miljoner kronor och en
rusdrycksmedelsfond på 100 miljoner kronor. Vidare ,hade man avsatt
31 miljoner kronor för att möta förluster på Kreditkassan av år
1922, och slutligen fanns det liksom nu 44 miljoner kronor i riksban!{ens avbetalningslållefond. Sammanlagt utgjorde dessa och andra tillgångar 315 miljoner kronor. Detta var alltså tillgångarna, rmen vad
hade man å skuldsidan? Om man på skuldsidan tar upp icke blott de
då formellt konstaterade utan de verkligt gjorda förlusterna, så får
man följande poster: Av Statens järnvägars oräntabla kapital av 140
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miljoner kronor fanns det efter en liten avskrivning kvar ungefär 138
miljoner kronor. Förlusten på Ostkustbanan, som ju ingen lcunde
tvivla på, var år 1930 något över 32 miljoner kronor. Förlusten på
Kreditkassan uppgick till 74 miljoner kronor. Vidare hade man äldre
försvarsförskott på 17 miljoner kronor och över 10 miljoner kronor
för sparbanksinsättare. Vattenfallsstyrelsen hade ett oräntabelt lånekapital på 15 miljoner kronor, och dessutom fanns det en del andra
saker på sammanlagt cirka 70 miljoner kronor. De samlade skulderna
eller icke räntabla investeringarna uppgingo alltså år 1930 till 357
miljoner kronor. Eftersom på tillgångssidan endast fanns ett belopp
av 315 miljoner k:ronor, förelåg faktiskt en brist på 42 miljoner kronor, förutsatt att vi icke räkna med de s. k. skattemedelsreservationerna, alltså överskott å reservationsanslag. Detta överskott utgjorde
vid den tidpunkten över 51 miljoner kronor, varigenom underskottet
l)å 42 miljoner kronor förvandlas till ett överskott på 9 miljoner
kronor.
Gör man samma operation för den beräknade ställningen den 1
juli 1938 kommer man till följande resultat: Kassafonden 'k:oanmer
enligt riksräkenskapsverkets beräkning att innehålla 67 miljoner
kronor, och drar jag bort vad som icke är betalt av Statens järnvä. g'ars oräntabla kapital, vad som nämligen skrives bort utan täckning,
som det heter, i det föreliggande budgetförslaget, får jag ett underskott på 55 miljoner krollor. Om man även i detta fall tar hänsyn
till skattemedelsreservationerna, uppstår emellertid ett positivt saldo
av 24 miljoller kronor.
Det faktiska läget är alltså, att man den l juli 1930 hade ett saldo
på 8 miljoner kronor och den l juli 1938 kom,mer att få ett saldo på
24 miljoner kronor. Detta är nog ett mycket gott läge, och vid jämförelse med andra länder får det nog betecknas rent av såsom lysande.
Såtillvida har man alltså rätt att säga, att vi nu befinna oss i ett
lika gott läge i fråga om statens förmögenhetsställning som vi gjorde
år 1930, d. v. s. vi böra ha lika goda förutsättningar att börja upplåning, som vi hade år 1930/31. En annan sak blir naturligtvis, hur man
sl{all bedöma den skillnad i läget, som beror därpå, att vi nu ha högre
beskattning. Det är dock mycket svårt att diskutera, i vad mån vår
ställning hu kan vara svagare, därför att vi icke ha samma lätthet
att höja skatterna, som vi hade åren 1931 och 1932. Man kommer
l1är in på frågan om huruvida vårt näringslivs läge med den skattenivå, som vi nu ha, är svagare än det var år 1,930. Besvarar man den
frågan jakande, då är det också riktigt, att vi befinna oss i ett sämre
utgångsläge, men', svarar man nej och säger, att näringslivet är lika
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bra ställt som då, tror jag man kan uppehålla satsen, att vi gå mot
en eventuellt ny kris med lika goda förutsättningar som förra gången.
Jag kommer sedan över till frågan OfIn den utjämningspolitik, som
mera målmedvetet inaugurerades år 1933. Vid de tidigare tillfällen,
då jag haft nöjet redogöra för budgeten i denna församling, har jag
understrukit, att brottet med en tidigare finanspolitik var år 1933
mycket mindre skarpt i praktiken än i teorien. Man hade visserligen
tidigare i mycket stor utsträckning diskuterat önskvärdheten av att
radikalt skära ned statsutgifterna för att möta kriseil, men detta
hade i mycket ringa utsträckning tagit sig uttryck i praktiskt handlande. Den budgetpolitik, som inaugurerades år 1933, innebar därför
endast, att man mera medvetet slog in på en politik, som man tidigare
hade praktiserat i mindre skala och med dåligt samvete. Den nya
riksstatsuppställningen innebär ej heller något annat än att man har
skapat former för att utan att blygas och utan att det betraktas såsom något smussel och ännu mindre såsom trolleri skall kunna underbalansera budgeten vissa år, under förutsättning att man överbalanserar den under andra år.
På denna punkt skall jag be att få säga några ord med anledning
a.v professor Cassels artikel i Svenska Dagbladet i går. Professor Cassel framför där den höga beskattningen såsom ett argument mot
denna utjämningspolitik. Han gör sålunda ingen skillnad mellan, låt
mig säga, åtgärder mot böljegången i det ekonomiska livet, vilken
ä,ren tar sig uttryck på det statsfinansiella området, och den permanenta nivån hos statsutgifterna. Om det skall vara någon mening
i professor Cassels kritil{, måste den innebära, att en konjunkturutjämnande finanspolitik över huvud taget icke kan föras, när man
har kommit upp till en viss nivå i fråga om statens inkomster och
utgifter. Denna slutsats drar han icke, ty jag tror, att om han hade
dragit den, skulle han ha förstått, att den icke var hållbar. En konjunkturutjämnande politik, som innebär, att staten genom att underbalansera budgeten under dåliga' år försöker hålla uppe köpkraften
inom landet, bör, såvitt jag förstår, kunna föras vid vilken permanent
nivå hos statsutgifterna och skatterna som helst. Jag kan i varje fall
icke se, att det ännu har framförts något argument för att denna
politik skulle vara mera effektiv i ett läge med låga skatter och låga
statsutgifter än i ett läge med höga statsutgifter och höga skatter.
Detta kan kanske också vara en punkt, där diskussionen i kväll
sl{ulle kunna ge vissa upplysningar.
Om man vill säga, att den nu förda utjämningspolitiken lider a,r
den bristen, att överskottet under de goda åren varit för litet, d. v. s.
att förutsättningen för att en sådan politik. skall kunna föras med
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effekt är, att vid en viss skattenivå utgifterna böra vara lägre under
de goda åren än som nu varit fallet, så vill jag icke förneka, att det är
en sak, som tål att diskuteras, men å andra sidan borde det icke
vara främmande, allra minst för professor Cassel, att ,man kan tänka
sig en vågrörelse samtidigt med en ständigt stigande långtidstrend.
Emellertid· återstår här en fråga, som också har dragits fram av
professor Cassel, och han har icke varit den förste. Det har sagts
många gånger under de förflutna månaderna och åren, att det kan
nog vara bra, att man på detta sätt gör staten bättre rustad för en
kris, antingen det nu består i att man har vissa fonder att disponera
eller att man har betalt så mycket skulder, att det icke möter någon
svårighet för staten att få låna pengar o. s. V., men, säger man, vore
det icke mycket bättre, om denna konsolidering finge ske hos de enskilda medborgarna själva, d. v. s. hos skattebetalarna och de enskilda företagen? Vore det icke bättre att stärka deras ställning istället för att stärka den statsfinansiella ställningen? Detta' kan naturligtvis diskuteras, men hela denna diskussion om en utjämnande konjun1{turpolitik från statens sida har ju gått ut ifrån en förutsättning,
som man icke tidigare har tänkt skulle behöva rubbas, nämligen att
en sådan krispolitik icke kan föras på hur lösa boliner som helst.
Jag skall visst erkänna, att man kan säga, som professor Cassel i
varje fall antydde i sin artikel, att det är icke så farligt att öka statsskulden med 50 miljoner kronor, ty detta innebär ju icke mer än en
ökning av ränteutgifterna i budgeten med 1,5 miljoner kronor per
år. Ja, man skulle kanske t. o. m. kunna låna upp 500 /IDiljoner kronor, ty det blir ju icke mer än 15 miljoner kronor i räntor. Vi ha dock
tidigare alltid ansett en sådan finanspolitik vara mycket olämplig.
Ur en synpunkt skulle den verkligen kunna vara motiverad - det
är för övrigt den enda punkt, där det förefaller mig att folk skulle
ha anledning att resa hit för att se på de underliga människor, som bo
här - den nämligen att vi ha en så utomordentligt lugn och förtroendefull kapitalägarklass i Sverige, som icke låter oroa sig av
något, vilket alltså skulle göra, att man icke i vårt land skulle behöva
föra en finanspolitik, som annars anses nödvändig för att bevara förtroendet. Om statens finanspolitik emellertid skötes på det sättet, att
man lånar till löpande utgifter utan att bry sig om att betala igen
lånen, så uppstår det nog oro i näringslivet. Även om detta icke är
den högsta utgångspunkten liksom icke heller frågan om statens förmögenhetsställning kan vara den högsta och viktigaste riktpunkten,
så tror jag likväl icke, att man utan vidare bör gå ifrån hittillsvarande grundsatser. Under sådana förhållanden bör man icke heller
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låta 11ela konsolideringen ske hos de enskilda, förrän staten betalt sina
gamla skulder.
Sedan blir det en annan fråga, om man skall gå vidare, d. v. s. om
mall skall stärka statens ställning före en ny kris så mycket, att det
då går att låna ur en budgetutjämningsfond, eller om man skall säga,
att förhållandena äro sådana, att vi kunna mycket väl låna under
l{risen och uppskjuta "återbetalningen till närmast därpå följand"e
goda konjunktur. --Jag tror emellertid icke, att det just nu är så mycl{et att resonera om den saken, ty det enda, som just nu skulle kunna
användas för att stärka de enskildas ställning, skulle ju vara det lilla
överskott på 20 miljoner kronor, som blivit upptaget i budgeten och
varav motionärer ur högern nu föreslå, att 13 miljoner kronor skola
allvändas till skattesänkning.
Emot det allmänna talet om att man icke under högkonjunkturen
skall konsolidera statens ställning genom att hålla beskattningen
högre än som är nödvändigt för att täcka de löpande utgifterna, kan
dock anröras, att utgångspunkten för denna konjunkturutjämnande
politik just har _varit, att man under krisen skall sätta i gång i viss
mening en inflationsprocess, d. v. s. en utvidgning av krediten o. s. v.
i prisstegrallde riktning, och att det därför bör vara riktigt att sedermera istället rörsöka i någon mån lägga hämsko på högkonjunkturen.
Denna hämsko måste i så rall naturligtvis bestå däri, att man tar ut
större skatter än som är nödvändigt för de löpande utgifterna. Risken
för den s. k. inflationens fortsättning är ju, att rolk har rör mycket
pengar att lägga ned antingen på konsumtionsartiklar eller på investeringar. I den mån skatterna bestå i konsumtionsskatter, lägger man
emellertid en hänIsko på konsumtionen, och likaledes kan det under
vissa förhållanden tänkas, att man genom att hålla skatterna högre
under en högkonjullktur kan hindra vissa investeringar, som icke äro
önskvärda. Vad roll detta kan spela vet man dock icke. Jag är ganska övertygad om att här skulle man nog återigen kunna säga, att
storleksordningen av de siffror, det gäller, är så liten, att det icke är
mycket lönt att riva upp en praktisk strid om saken. Under vissa
rörhållanden är det dock klart, att även det principiella" avgörandet
skulle kunna ha stor betydelse.
Med dessa ord har jag kommit fram till det sista, som jag ämnade
säga. Jag är emellertid ganska osäker om hur det skall formuleras.
Om man bortser ifrån de enstaka tvistefrågorna och håller sig till
det, som är det centrala i vårt nuvarande läge, när det gäller den
statliga finanspolitiken i trängre bemärkelse och över huvud taget den
ekonomiska och sociala politiken, så är det uppenbart, att vad många
människor äro rädda för är, att en rortsatt socialpolitik, som medför
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ökade statsutgifter och stigande skatter, skall kanske icke så mycket
direkt som indirekt' gör'a företagarna mindre ivriga att företaga nyanläggningar och över huvud taget att utveckla våra ekonomiska
resurser. När till denna risk för en fortsatt socialpolitik med stigande
skatter dessutom kommer faran för direkta statsingripanden i det
ekonomiska livet,- vilken fara man ju icke kan vifta bort helt och
hållet, när riksdagens starkaste parti är socialistiskt och utan tvivel
har en allmän politisk linje, som går i riktning mot ytterligare statsingripanden, så måste detta - jag vill icke använda starka ord verka på något sätt nedsättande på den enskilda företagsamhetens
förmåga att utveckla näringslivet till al!a medborgares bästa. Det
gäller här ett problem, som är gemensamt för oss alla, ty så mycket
är ju l{lart, att en utveckling av näringslivet, d. v. s. en ökad och förbättrad produktion och ökad effektivitet på alla områden, så att
människorna med det arbete de utföra skola kunna åstadkomma största möjliga resultat, måste vara ett gemensamt mål för alla. Såtillvida råder icke någon meningsskiljaktighet. Frågan är emellertid, hur
utvecklingen i vårt land skall gestalta sig, när det på detta sätt finIls,
som det tycks, skarpa motsättningar mellan å ena sidan det fria
lläringslivet, där vissa allmänna ideer äro härskande, och å andra sidan vissa politiska maktfaktorer som jag här har sammanfattat under
uttrycket dels de socialpolitiska tendenserna och dels i allmänhet de
socialistiska tendenserna. Att dessa båda sistnämnda faktorer kunna
utöva ett ogynnsamt inflytande på näringslivet, kan ingen dölja för
sig. Även om jag litet skämtsamt talat om våra förtroendefulla kapitalägare, så måste man ändå vid betraktande exempelvis av förhållandena i Frankrike och Förenta Staterna förstå, att här verkligen
föreligger ett allvarligt problem.
Jag kan för min del icke se, att i vårt land detta problem kan lösas
på det sättet, att vare sig den ena eller andra sidan försöker göra motståndaren knockout. Om man vill bevara det gemensamma målet att
försöka steg för steg förbättra vårt ekonomiska läge, tror jag enda
rnöjligheten ligger däri, att man försöker på något sätt finna en modus vivendi. Om jag skulle våga göra en jämförelse med utrikespolitiska förhållanden, skulle jag vilja peka på, hurusom man trots tendenserna till frontbildning mellan demokratier och diktaturer och
mellan olika ideologiska system, där ;motsättningarna ju äro uppenbara, dock i allmänhet kommit till det resultatet, att man måste försöka leva tillsammans. Man kan icke tänka bort vare sig den -'ena
eller den andra sidan. Vad som på det internationella området gör
problemet så svårt är, att man ibland verkligen föreställer sig, att
den ena sidan ämnar slå den andra knockout. Inom vårt land kan
2 -
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nlan icke tänka bort hela den folkrörelse, som bär upp de socialpoli~
tiska kraven. Hur mycket vi äJ? må säga, att vi för ögonblicket ha
kommit till en grälls, där vi måste fundera över, om vi skola gå vidare, så tror jag icke man skall dölja för sig, att kraven på bättre
levnadsställning för mycket vida folklager komma att tränga sig
fram, vilket säkerligen på ena eller andra sättet kommer att taga sig
uttryck däri, att man vill lägga ytterligare bördor, som det heter på
näringslivet. Lägg märke till att i denna s. k. reformpaus, då det
egentligen icke kräves något nytt i fråga om statsutgifter av olika
slag, förberedes likväl en synnerligen långtgående reform i fråga
om lagstadgad semester, vilken reform, om den skulle ha tagit sig
uttryck i en skattehöjning, vilket tankeexperiment gjorts i ett avgivet utlåtande, skulle innebära en höjning av inkomstskatteprocenten
för bolagen från 170 till 560, sålunda en skattehöjning av ett slag,
som ingen under de förflutna åren kunnat tänka sig. Ändå har denna
reform, jag får säga till min glädje, mottagits med visst lugn på de
flesta håll.
Jag tror alltså icke, att man kan tänka bort de krafter, som driva
fram dessa socialpolitiska strävanden, och jag tror icke heller, att
man kan tänka bort hela den socialdemokratiska rörelsen. Lika litet
kan man emellertid tänka bort det fria näringslivet med de faktiska
ekonomiska maktresurser, som där finnas, och icke heller de ideologier, som där härska. Man kan i en dragkamp så att säga göra varandra maktlösa, men "det finns naturligtvis en annan väg, nämligen
att försöka olika former för ett samarbete. Man skulle alltså godkänna
varandras existensberättigande och godkänna varandras förkastliga
iaeer men säga, att förverkligandet av dessa förkastliga ideer ligger
ka-nske ändå ett litet stycl{e fram i tiden och om vissa saker kunna
v~kanske i alla fall komma överens. Vi kunna ge dem andra namn
~ch så kunna vi komma överens, även om vi bibehålla vår allmänna
uppfattning. När mall talar om att tillvaron av dessa socialpolitiska
och socialistiska tendenser rubbar förtroendet inom näringslivet och
därigenom försvagar företagsamheten och sänker det möjliga välståndet, så skulle jag vilja ställa den frågan, om man icke "skulle
kunna göra en skillnad mellan den oro, som finns i fråga om utvecklingen på lång sikt, och oron för den närmaste framtiden. Den förra
kan man naturligtvis icke komma ifrån. Den, som ser de starka tendenserna till socialpolitik och till statsingripanden i näringslivet såsom en process, som kommer att göra näringslivet stelare och till sist
mindre livsdugligt, kan naturligtvis icke komma ifrån dessa farhågor
på lång sikt, men det" är väl ändå icke dessa farhågor på .lång sikt,
som påverka den enskilde näringsidkaren i hans handlande, utan det
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är väl ändå tanken på vad som kan ske under en mera näraliggande
framtid. Jag vill icke påstå, såsom jag hört en framstående ekonom
en gång yttra, att affärsmännen tänka bara sex månader framåt i
tiden, men deras planer gälla dock en någorlunda näraliggande fram-:tid. Den rädsla, som finns, bottnar väl ändå· i oro för att det
skall ske något oöverlagt och icke genomtänkt, som på_ något
sätt rubbar själva grundvalarna för de enskilda företagens nuvarande arbete. Jag tror, att på den punkten skulle man med·
litet god vilja från ömse sidor kunna komma fram till en modus:vivendi, som icke gjorde det omöjligt för någondera parten att
arbeta på lång sikt för sitt -mål och att försöka få folkm~ningen
med sig, men som för den tid, som vi kunna överblicka, när vi planera
kapitalinvesteringar eller andra åtgärder i det ekonomiska livet, bevarade ett sådant förtroende, att den enskilda företagsamheten, grun-dad på det enskilda kapitalägandet, skulle ku~na samverka med -de
statliga organen till det mål, som ändå är gemensamt för oss alla.
Härefter yttrade sig:
Generaldirektör K_ Bergendal: Jag skulle gärna vilja se en smula på den
nya finanspolitiken även ur en annan- synpunkt än den statsrådet Wigforss
här har anlagt, en synpunkt, som förefaller mig ha blivit väl mycket tillbakaskjuten -i den allmänna diskussionen. För att göra detta tror jag det
är nödvändigt att gå något tillbaka i tiden och jämföra den finanspolitik,:
som man förde under 1920-talet, med den finanspolitik, som har förts un~
der de senaste åren.
Det är alldeles självklart, att finanspolitikens inriktning icke är beroen:de på den ena eller andra budgetuppställningen, utan att det är andra och
mera reala faktorer, som ligga bakom. Ytterst kommer det naturligtvis
an på de män, som ha ledningen av finanspolitiken om hand, och på de
strävanden och intentioner, som ta sig uttryck i deras handlande, samt
icke minst på den allmänna mentaliteten inom riksdagen och hos allmänheten.
I dessa avseenden tror jag man kan säga, att förhållandena under 1920-'
talet voro helt annorlunda än nu. Vad som vållade denna olikhet i denallmänna inställningen är kanske ej så gott att veta. Naturligtvis spelade
traditionerna härvidlag en viktig roll. Sedan gammalt var den svenska
riksdagen sparsamhetsvänlig. Framför allt det på sin tid dominerande
lantmannapartiet vände på slantarna och gjorde icke några onödiga utgifter. Man ville till varje pris hålla skatterna nere. Denna sinnesinriktning satt ännu kvar rätt mycket vid krigets slut. Därtill kom, att man då
haft stora utgifter för kristidsanstalter av allehanda slag, vilket allt nuskulle avvecklas. Det blev ett allmänt .rop på sparsamhet och -återhållsamhet i finanspolitiken.
Men franuör allt fanns det under denna tid kraftfulla män på ledande
platser inom alla partier, som verkligen gingo in för en restriktivhushåll~
ning. Jag nämner som de mest framträdande exemplen F. W. Thorsson
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för det socialdemokratiska partiet, K. J. Beskow hos högern, som var finansminister i två ministärer, och C. G. Ekman för de folkfrisinnade.
De voro på ifrågavarande område, var och en på sitt sätt, tongiv'ande inom sina partier. I varje fall satte deras uppfattning i mångt och mycket
sin prägel på den finanspolitik, som då bedrevs.
Även andra omständigheter kunna anföras, exempelvis det förhållandet,
att det' socialdemokratiska partiet gick in för nedrustning bland annat
med argumentet, att landets bärkraft icke tålde vid de dryga rustningsbördorna. Det var inför det argumentet naturligt, att man sökte iakttaga
en viss utgiftsbegränsning även på andra områden.
Den - man skulle nästan kunna säga - sparsamhetspsykos, som sålunda på 1920-talet fattade sitt tag om svenska riksdagen och svenska
folket, gick så långt, att den grep t. o. ID. dåvarande finansminister Wigforss, vilken, - som han' själv i kväll erinrat om - vid mitten av 1920talet framlade en sparsamhetsbudget med skattesänkningar. Detta skedde
strax efter det att nedskrivningen av försvaret beslutats, vilket beslut
onekligen - vad man än må tycka därom i övrigt - medförde reella besparingar och åstadkom en verklig retardering i den allmänna utgiftsstegringen. Statsrådet Wigforss gick i sin sparsamhetsiver rent av ända därhän, att han föreslog nedsättning av skatterna i förskott. Han satte nämligen ned dem längre än det aktuella läget medgav, därför att man visste,
att det under följande år skulle inträda en successiv utgiftsminskning på
grund av försvarsbeslutet.
Denna sparsamhetsment~litetsatt i under hela 1920-talet. Varje finansminister med självaktning - och det ha finansministrarna alltid, åtminstone då de börja - ville tillskapa sin särskilda lilla besparingsutredning.
Svenska språket räckte knappast till för att giva namn till alla de olika
besparingsorgan, som då kommo till. Det var »besparingssakkunniga» ,
» besparingsnämnden» ,
»ekonomisakkunniga», »organisationsnämnden»
och »granskningsnämnden» och dessförinnan hade det funnits ytterligare
flera. Det .var ett fasligt sjå för den, som råkade vara statssekreterare i
finansdepartementet, att vid varje finansministerskifte skaffa en splitter
ny motivering för det alldeles särskilt värdefulla och nödvändiga uppslag
till nya besparingar, som just den finansministern hade funnit på.
Man frågar sig då: Hade alla dessa besparingsutredningar någon verklig
effekt? Den direkta verkan måste jag säga var skäligen minimal. Man
sparade en byråchef i det ena verket och en amanuens i det andra samt
minskade expensutgifterna med så och så många tusentals kronor o. s. v.
I stort. sett blev det dock endast droppar i havet. Men man måste komma
ihåg en sak - och jag sade det på den tiden många gånger till mig själv nämligen att besparingsarbetet hade en stor indirekt betydelse, eftersom
det liksom höll det allmänna sparsamhetsintresset vid makt. Under åberopande av den besparingsutredning, som just för tillfället arbetade, avvisades det ena nya, utgiftskrävande projektet efter det andra. När man i
belysning av nuvarande förhållanden ser tillbaka på dessa år, måste man
nog också erkänna, att man då levde i en sparsamhetens och utgiftsbegränsningens gyllene tidsålder.
Vad jag nu sagt om sparsamheten får emellertid ej överdrivas. Det
fanns. då, liksom i alla tider, så oändligt många krafter, som driva på i
motsatt riktning. Herrarna skulle vara med på budgetberedningarna mel-
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lan finansdepartementet och de andra departementen på' höstarna, när för.;,
slaget till den nya riksstaten skall göras upp. Det finns knappast en fackminister, som är besjälad aven levande inneboende önskan att för sitt
departements vidkommande minska utgifterna och iakttaga sparsamhet.
Alla skola ju visa, hur duktiga de äro, och komma därför med nya och
åter nya utgiftskrav. Den, som i de situationerna håller igen, är finansministern. Jag är övertygad om att det i det avseendet är likadant i denna
regering som i alla de regeringar, där jag haft tillfälle att från sidan blicka
in i arbetet.
Det är som sagt på finansministerns auktoritet och prestige och på hans
förmåga att stå emot sina kolleger som det först och främst beror, om
utgiftsstegringarna ska kunna hållas inom rimliga gränser. Men därvid
behöver finansministern blott alltför väl stödet av allmän och vaken' opinion, som inser nödvändigheten av sparsamhet med statens medel.
Härvid tillkommer emellertid en omständighet, som är av största betydelse, och som under 1920-talet - i motsats mot vad nu är fallet förelåg i utpräglad grad, nämligen den att man med rätta kunde hänvisa
till att man hade allenast strängt begränsade inkomster till förfogande.
Det finns - såvitt jag kunnat finna på grundval av min rätt långa erfarenhet på detta område - ingenting som är en bättre hjälpare åt finansministern i hans besparingsarbete än att kunna säga, att det finns icke
inkomster att bestrida de ökade utgifterna med, om vi icke skola bli nödsakade att höja skatterna. Det var på den tiden ett verkligt återhållande
moment, men det argumentet kunde användas endast' därför att varje
budgetår måste bära sina egna utgifter och att man icke kunde för utgiftstäckningen draga växlar på framtiden, d. v. s. man kunde - enligt
de budgetprinciper, som då höllos för heliga - icke ta lånemedel i anspråk för löpande utgifters finansiering.
Nu vet jag, att det har anmärkts och kommer att anmärkas mot mig
något, som i den allmänna diskussionen blåsts upp utomordentligt, nämligen att man i slutet av 1920-talet och de första åren av 1930-talet hade
vissa hopsamlade fonder, till vilka man tog sin tillflykt, och som man enligt vad finansministern nyss ville påstå - anlitade liksom med en viss
skamkänsla. Det där med skamkänslan tror jag icke mycket på. Åtminstone har jag ej kunnat förmärka någon känsla av det slaget. Snarare
tvärtom. Dessa pengar voro ju syndapengar, som hade tagits in på rusdryckerna och som en förvänd nykterhetspolitik under 1920-talet hade
gjort tabu genom att lägga dem i en särskild fond, som sedan delades
upp i två fonder, rusdrycksmedelsfonden och' amorteringsfonden. När det
så blev svåra tider, kommo ,dessa medel väl till pass. Men man kunde
icke ta »rusdryckspengarna,> direkt - det hade varit ett alltför stort brott
mot den politiska etiketten - utan man stack in små rör här och var i
den stora reservoaren för att mera omärkligt leda ut penningströmmen.
Nu säga nationalekonomerna att det är i realiteten ingen skillnad mellan
att anlita fonder och att ta i anspråk lånta pengar. Detta är ju riktigt
från teoretiska utgångspunkter. Men i praktiken ter sig saken något annorlunda. Politiskt och folkpsykologiskt sett är det dock icke detsamma
om man för bestridande av sina utgifter använder hopsparade tillgångar
eller om man drager växlar på framtiden och dessutom får man ej glömma
bort den omständigheten, att fonder alltid äro ganska begränsade, i regel
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t~ O. ID. mycket begränsade, under det att - så länge vi ha goda statsfinanser och god statskredit här i landet - lånemedelstillgångarna bilda
liksom' ett' stort hav, ur vilket man länge nog kan ösa hur mycket man
vill.
Den besparingsmentalitet, varom jag nyss talade, förblev vid liv rätt
länge, och tog sig på sistone ett nästan monumentalt uttryck i den skrivelse, som den sista besparingskommitten, organisationsnämnden, avlät jag tror det var år 1932 - däri nämnden förklarade, att nu är skattebelastningen så hög i detta land, att det ej går att driva den längre, utan
nu är det nödvändigt att sätta i gång en ny besparingsaktion, kraftigare
än någon av de föregående. Det är efteråt en smula tragikomiskt att betänka, att detta uttalande fälldes allenast vid pass ett halvt år - innan
Barrabas släpptes lös!
År 1933 inaugurerades i vetenskapliga former den nya finanspolitiken.
Då skulle gunås svenska 'statens budgetpolitik visserligen icke dirigera
konjunkturutvecklingen men i varje fall väsentligen påverka densamma.
Med de skattemedelsresurser, som stodo till buds, och då man i dåvarande
'konjunkturläge ej kunde ytterligare draga åt skatteskruven, gick· det
emellertid helt enkelt icke att nå' detta syfte på annat sätt än genom anlitande av lånemarknaden. Jag vill för min del icke fördöma denna politik.,
Den kan ha varit mycket riktig, men jag tror, att dess betydelse högst
väsentligt överdrivits. Smakar det, så kostar det också.
Den nya politiken innebar, att man satte i gång mycket stora offentliga
arbeten för tiotals och hundratals miljoner kronor, och att de summor,
som' h~rför erfordrades, anskaffades lånevägen. Detta kostade staten dryga
pengar och pengarnas återbetalning sköts över på framtiden. Sen är det
visserligen sant - och det bör med synnerlig tacksamhet erkännas - att
finansminister Wigforss sett till, att de lånemedel, som på nu angivet sätt
förbrukats, under de efterföljande goda åren vederbörligen återbetalats.
Härigenom har på lång sikt uppehållits vad man brukar kallastatsfinansernas sundhet. Men den förda' politiken har nödvändiggjort upprepade
och kraftiga skattehöjningar, och dessa skattehöjningar ha, trots det att
de goda tiderna återkommit och nu varat ganska länge, alltjämt blivit
bestående. Detta sammanhänger med att under kristiden' även den »normala» utgiftsramen för statens hushållning vidgats, bl. a. beroende på att
lånemedel börjat användas även för vissa utgifter, husbyggnader m. m.,
som tidigare bestritts av 'skattemedel. På så sätt ha tiotals miljoner så
att säga frigjorts och kunnat förbrukas för nya fortbestående utgiftsända..
mål, antingen det nu' varit för bättre tillgodoseende av socialpolitiska syften, för försvarets stärkande eller för annat.
Risken med den nya finanspolitiken är alltså enligt min mening den,
att man icke rättar mun efter matsäcken utan matsäcken efter munnen~
Därigenom att man bestämmer utgifterna utan att samtidigt tvingas
skaffa täckning för dem slappas sparsamhetskänslan och ökas rundhäntheten och när k'ristiden är över, och skulderna återbetalda, står man där
med' en ökad utgiftsstandard och ökade skatter.
Med vad jag 'nu har sagt vill jag icke förneka, att den nya finanspoli- ,
tiken i· vissa lägen - särskilt när man ,eljest på andra vägar måste sörja
för arbetslöshetshjälp o. dyl. - kan vara riktig, men jag har icke velat
underlåta att fästa uppmärksamheten vid de ,risker och följdverkningar,
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so"m kunna vara förenade med en sådan politik. När förra året särskilda
sakkunniga tillsattes för att utreda frågan om en förändrad uppställning
av riksstaten - varvid utgångspunkten var att budgeten alltjämt borde
strängt balanseras, fastän icke år från år utan över en längre tidsperiod
- var jag för min del överens med de sakkunnigas majoritet om att det i
nuvarande läge var tämligen ofrånkomligt, att man skaffade en ny ram
för budgeten. Jag erkände nämligen, att det under vissa krisperioder är
nödvändigt att tänka sig en underbalansering av budgeten, d. v. s. att
anlita lånemedel för löpande utgifter, vilka sedan snart nog skola betalas
igen, men jag gjorde mig samtidigt till tolk för den uppfattningen, att den
nya finansieringsmetoden icke borde användas som en generell regel,' utan
att man i tider, då budgeten var i jämvikt, alltjämt borde hålla på' det
hittillsvarande systemet med ettårsbalansering och spara flerårsbalanseringen till verkliga kristider. Om man under en krisperiod tvingas underbalansera budgeten, borde man enligt min mening så snart som möjligt
åter bringa den i" jämvikt, men när man åter kommit i jämvikt, borde
man, nöja sig med detta och icke då börja med att lägga upp »fonder» d. v. s. överbalansera budgeten - i avvaktan på en ny krisperiod.
Att jag, trots det att jag alltid hållit på statsfinansernas sundhet,
i alla fall för min del är rädd för en för långt driven överbalansering,
varigenom skattemedel så att säga samlas för framtida användning,
beror därpå, att det enligt min erfarenhet innebär en utomordentligt farlig
frestelse för regering, motionärer och riksdag att ha liksom kalla pengar
liggande oanvända. De liksom glänsa alltför mycket i ögonen. Det skall
bli intressant att iakttaga, hur många bud som under denna riksdag
komma att avges av beställsamma motionärer på »nyttiggörande» av de
20 miljoner kronor, som enligt det föreliggande budgetförslaget skola tillgodoföras budgetutjämningsfonden, och det skall också bli intressant att
se, om icke regeringen själv kan bli frestad att anlita något av dessa miljoner för ett eller annat ändamål.
Om finansministern i stället hade föreslagit, att detta överskott skulle
tas i anspråk för en skattesänkning, då hade i varje fall han och regeringen känt sig bundna att icke använda pengarna för nya utgifter. Nu har
högern föreslagit att skatterna skola nedsättas med användande av större
delen av de 20 miljonerna, vilket sannolikt gör det onda etter värre, ty när
förslaget' kommer från det "hållet, lar "det' knappast förbättra utsikterna
till skattelindring.
, Jag vill ~illägga, alt allt bottnar ju till slut i den uppfattning man har
om önskvärdheten eller icke öns~värdheten av höga skatter över huvud
taget.' Om man anser, att hög beskattning är önskvärd - och jag tror
nästan, att finansministern lutar åt den uppfattningen, naturligtvis inte
för de höga skatternas skull i och för sig utan därför att de ge staten möj-·
lighet att tillgodose olika behov - då är man ej rädd för en finanspolitik
som tvingar fram sådana skatter och hindrar skattesänkning. Om man
däremot anser, att det är fördelaktigare, att tillgångarna finnas kvar på
skattebetalarnas händer, ser man saken på annat sätt. Det hela blir alltså
ytterst beroende på i vad mån man menar, att staten eller de enskilda använda pengarna på det ur samhällets och allas synpunkt riktigaste och
mest effektiva sättet, och på den punkten kan man naturligtvis ha delade meningar.
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Till sist vill jag gärna, framhålla, att· det ju är. synnerligen glädjande,
att den nu föreliggande budgeten är uppgjord med så stark återhållsam"
het som fallet är. Detta visar, vilket starkt. grepp finansministern har om·
regeringens utgiftspolitik. Jag vill emellertid påpeka, att tack vare den
utgiftspolitik, som förts under lågkonjunkturen, och tack vare de nya
skatter, som då lades på, höjd arvsskatt, extra förmögenhetsskatt, höjd
kaffetull o. s. v., ha vi kommit upp ej' blott till en högre beskattning utan
ock till en högre utgiftsstandard. Finansministern nämnde själv, att den
faktiska stegringen av de verkliga utgifterna på fem, sex år varit ej mindre
än omkring 250 miljoner kronor. Det är dock en verkligt enorm stegring,
vilket jag säger utan att därmed uttala något omdöme om de ändamål,
för vilka utgifterna gjorts. Jag konstaterar blott faktum, att genom den
förda finanspolitiken ha vi kommit upp i detta läge. Nu skola vi i år avsätta 20 miljoner för att möta nästa kris. Om emellertid den krisen blir
lika svår som den föregående, komma vi säkerligen att behöva låna upp
200· eller 300 miljoner kronor eller mera, vilka sedan skola betalas igen.
Det blir då säkerligen mycket· svårt att sedan driva tillbaka den höga
skattenivån. Hittills - det måste jag· erkänna - har det gått bättre att
klara den höga beskattningen än åtminstone jag för min del trodde, men
det är därför icke säkert, att det kommer att gå lika bra, när man skruvar åt skatteskruven ännu ett varv. En sak kan man under alla förhål~
la.nden utgå ifrån som ett faktum, och det är, att' har man en gång
kommit upp i en viss utgiftsnivå, går det icke att varaktigt komma ned
igen.
Slutligen blott ännu en, sak.' Det har i finanspolitiken insmugit sig en
osed, som enligt min mening är ytterst bekymmersam - och det skulle
mycket glädja mig, om den uppfattningen delades av finansministern en osed, som består i att riksdagen - även då så ej alls är nödvändigt beslutar reformer och 'nya utgifter litan att vid samma riksdag taga de
ekonomiska konsekvenserna därav. Beslutet får helt enkelt träda i kraft
ett år senare. På det sättet får man principbeslutet först och binder sig för
utgiften, och påföljande år - när man ej längre kan säga nej utan redan
är bunden - måste man skaffa de behövliga pengarna, eventuellt genom
att höja skatterna.
Professor Bit Ohlin: Diskussionen har ju kommit att röra sig om så
många allmänna frågor i stället för enbart om den föreliggande budgeten,
att det har' blivit utrymme för mera diskussion än vad jag för min del
trodde, när jag gick hit. Jag skall därför be om tillåtelse att få beröra
några av dessa mera allmänna synpunkter, som framförts dels av inledaren, dels av den siste talaren. Jag förmodar nämligen, att det delvis är en
diskussion, som kommer att fortsätta under de närmaste åren.
Statsrådet Wigforss talade bl. a. om att man mycket ofta hör påståen~
den göras om skadeverkningarna av den höga beskattningen, men att man
mera sällan därvid preciserar, vari dessa skadeverkningar för näringslivet
egentligen bestå,. Han nämnde själv, att man så där mera allmänt talar
om faror för kapitalbildningen, därför att sparförmågan eller sparviljan
minskas, och att man även brukar säga, att initiativlusten hålles tillbaka
av mycket höga skatter. Jag instämmer för min del med statsrådet Wigforss såtillvida, att jag själv ofta har längtat efter att få litet precisering'
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av 'vad ,det 'är politici och affärsmän och tidningar och andra egentligen
mena, när de tala om farorna för näringslivet o. s. v. Jag har därför fak..
tiskt väntat på att statsrådet Wigforss en vacker dag skulle tillsätta en
kommitte, som skulle invitera näringslivets män - alla kunna ju icke
bli medlemmar av kommitten men man skulle ju kunna använda den amerikanska metoden med »hearings» - att belysa de skadeverkningar, som
ha uppkommit genom den nuvarande beskattningen. Om det är så, som
det står i statsverkspropositionen, att vi nu skulle få en relativt lugn period, då vi så att säga skulle stanna och tänka efter var vi befinna oss
med avseende å finanspolitiken, skulle en del av denna lugna period kanske kunna 'användas för en sådan allmän men något mer än hittills preciserad diskussion rörande denna onekligen ganska avgörande fråga. Jag
tillhör ingalunda dem, som mena, att det icke finnes sådana skadeverkningar. Just med hänsyn till det aktiva, riskbärande kapitalet har man
vissa saker att tänka på. J ag' skall emellertid icke här taga upp saken i
hela dess sammanhang utan skall endast vidröra en speciell fråga.
Det brukar sägas, att våra affärsföretag ha i allt större utsträckning
börjat taga sociala hänsyn, och det förefaller mig lika uppenbart som glädjande, att så verkligen är fallet. Man tänker icke längre blott på att skaffa
aktieägarna maximal utdelning och ännu mindre på att själv få maximalt
tantiem. I de allra flesta bolag, åtminstone i de relativt stora, tänker man
numera i hög grad på sina arbetares, på företagets och på landets intressen. Om det emellertid nu säges, att den omständigheten, att staten genom
den höga beskattningen tar en alltför stor del av vinsten, avskräcker folk
från att ta nya initiativ, så är väl detta helt enkelt detsamma som att
säga, att den, som överväger ett nytt initiativ, räknar bara kallt på det
sättet, att om jag gör en förlust, får jag bära alltsammans själv, men gör
jag en vinst, så tar staten hälften eller tredjedelen ifrån mig. Inom parentes sagt är detta dock oriktigt i fråga om existerande företag, ty en eventuell förlust på en ny tillverkning får ju dragas av från vinsten på rörelsen i övrigt, och staten får därför faktiskt bära sin andel även av förlusten. Staten är alltså icke bara en »sleeping partner», som tar del av vinsten. Man må emellertid ställa upp kalkylen hur man vill, så skall man i
alla fall icke glömma bort, att den företagare, som verkligen bedömer pro..
blemen även ur sociala synpunkter, har anledning att säga sig, att här
har jag ett fruktbart produktivt initiativ, som jag kan prestera, och om
det går bra, så tjänar landet på det, det ger landet mera sysselsättning
och ökade inkomster.. ,Ingår verkligen icke en sådan tanke alls i kalkylen,
när det gäller dessa nya initiativ? Ingår den, så förefaller det mig, som
om det icke skulle vara så förfärligt farligt, att företagaren vet, att staten
genom beskattningen kommer att taga en del a,v vinsten. Är det icke en
från sociala synpunkter alltför frigjord kalkyl, som man lägger upp, om
man icke i sitt resonemang tar någon som helst hänsyn till den omständigheten, att det ur allmänna synpunkter är mycket bra, att landets ekonomi och statens finanser stärkas? Jag kan icke riktigt förstå, att det
skall vara så avskräckande, att staten får en del av vinsten, om initiativet
lyckas.
Nu har jag med vett och vilja, herr ordförande, något förenklat problemet, men det är dock en sak, som jag föreställer mig vid närmare utredning skulle kunna i liög grad preciseras till upplysning för alla parter.
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Om man vidare vill anlägga denna sociala synpunkt också på en annan
sida av det statsfinansiella problemet, så undrar jag, om icke finansministern skulle kunna bidraga till social upplysning genom att göra litet
»skattereklam». När man betalar skatt, gör man sällan klart för sig, att
pengarna icke kastas i sjön, utan att dessa pengar användas för alla möjliga sociala ändamål, med vilka man kanske- i grund och botten livligt
sympatiserar. Hur skulle det vara, om man ordentligt framhölle för svenska folket, att den, som har 5.000 eller 10.000 eller 15.000 kronor i beskattningsbar inkomst och betalar så och så mycket till staten, täcker därigenom så och så stor del av de sociala utgifterna till sjukvård, som är
gratis för stora delar av landets invånare, till tilläggspensioner åt de gamla
o. s. v. Den som betalar stor skatt, skulle rent av kunna säga sig, att det
är ju riktigt trevligt, att jag har sådana ekonomiska resurser, att jag kan
vara med och bidraga till gratis sjukvård, till tilläggspensioner åt de gamla
och allt detta. Skulle vi icke kunna få några kortfilmer, i fråga om vilka ju Svensk- Filmindustri utvecklar en imponerande förmåga, icke blott när
det gäller för de olika politiska partierna att efter bästa förmåga taga ifrån
varandra äran för de initiativ, som ha gjorts, utan även för att något belysa vad dessa penningslukande sociala åtgärder verkligen innebära och
vad det är för resultat man uppnår ur allmänt social synpunkt? Jag undrar, om man icke_ därigenom skulle kunna komma därhän, att fol_k skulle
b~tala sina _skatter -med litet bättre humör. Eftersom här har talats så
mycket om -de psykologiska verkningarna av beskattningen, icke min~t i
anledning av högerns motion om skattesänkning, undrar jag, om icke även
denna psykologiska verkan skulle vara förtjänt av beaktande. Kanske
skulle just den reducerade initiativlusten ökas, om man tänkte oc~så på
dessa sociala- sidor av problemet.
Statsrådet Wigforss talade bl. a. om skattebördans -storlek. Jag var något förvånad över den låga siffra på 15 a 16 0/0, som han nämnde. De
beräkningar, som professor Lindahl har utfört, ligga som bekant något
högre, men det spelar ju i och för sig icke så- stor roll, om man höjer talen
med ett par procent. Jag skulle emellertid vilja begagna tillfället att. något
understryka en sak, -som förefaller mig- personligen mycket viktig och som
statsrådet Wigforss snuddade vid i förbigående, -nämligen att det finns i
princip två helt olika slag av statsutgifter, vilket har den allra största
och avgörande betydelse för innebörden av sådana beräkningar över hur
stor del av nationalinkomsten, som staten tar i- anspråk.
Vissa statliga utgifter innebära nämligen endast, att man flyttar
pengar från Andersson till Pettersson men -innebära icke alls att man
minskar den nationalinkomst, som medborgarna i egenskap av privatpersoner tillsammans kunna konsumera. Om vi exempelvis taga ut genom
skatter avena eller andra slaget -50 miljoner kronor och ge dessa pengar
i form av tilläggspensioner till de gamla, så blir ju icke konsumtionen i
landet mindre därför. Vi flytta endast över pengarna från den ene till den
andre. Det är intet nationalekonomiskt slöseri och innebär ingen användning av landets produktiva resurser för något speciellt offentligt ändamål,
utan det innebär endast, att istället för att Andersson kan konsumera
och- eventuellt spara något av det, så kan Pettersson konsumera' eller
eventuellt spara något av det. En hel del av de sociala utgifterna äro
av detta slag. Jag- undrar, om man ick~ skulle bli -något mindre skrämd
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over de sociala utgifternas stegring, om man betänkte, att en mycket väsentlig del, jag tror jag vågar säga mer an 50 % av de sociala utgifternas
ökning består i sådan överflyttning av pengar från Andersson till Pettersson.
'En helt annan nationalekonomisk verkan måste det däremot anses innebära, om man beslutar att taga pengar från vissa skattebetalare och
istället för att ge dem till andra medborgare, köper varor och tjänster, som
staten såsom sådan behöver disponera och konsumera. Försvarsutgifterna,
äro ett exempel härpå. När staten köper kanoner, bygger kaserner, an~
ställer värdefull arbetskraft till officerare och underofficerare o. s. v.,
bindas en del av landets produktionskrajter för detta ändamål, och det
blir mindre nationalinkomst över för medborgarnas privata konsumtion.
Jag kan icke uppehålla mig vid att gå närmare in på denna sak. Jag
vill endast understryka, att om man ställer upp kalkylen för 11ur stor del
av landets produktionskrafter, som staten verkligen tar i anspråk för sådana kollektiva ändamål som försvar och sådant, skulle man komma till
en helt annan och lägre procentsiffra än om man slår ihop under ett
yad som egentligen är två principiellt skilda saker, nämligen det som innebär en verklig nationalekonomisk kostnad, eftersom man disponerar produktionsfaktorer, och det, som endast innebär en överflyttning av pengar
från vissa grupper av människor till andra.
Emelle.rtid måste jag göra en reservation till vad statsrådet Wigforss
sade, när han talade om vad vi ha råd till. Han yttrade, att hur mycket medborgarna tycka är rimligt att använda för sådana kollektiva ändamål får man avgöra genom majoritetsbeslut, om man icke vill göra det
genom minoritetsbeslut, vilket senare han förmodligen ansåg vara orimligt. Detta yttrande verkar ju mycket klokt och förnuftigt, men man bör
ju betänka, att besluten om hur mycket skall användas för det ena eller
andra blir en smula beroende på hur utgifterna finansieras, ur vems fickor
pengarna skola tas. Om pengarna skola hämtas uteslutande från en liten
minoritet, blir kanske majoritetens beslut annorlunda än om majoriteten
visste, att alla skola vara med och betala för de stegrade utgifterna. I
fråga om vad som är rimligt, i avseende å sådana kollektiva utgifter skulle
det nog vara av sto.r betydelse, om man på något sätt kunde få fram
hur ol~ka samhällsklasser reagerade, ifall de själva skulle i form av höjda
skatter betala utgifterna i den mån fördelarna därav tillföllo dem. Man
skulle alltså, med frånseende av synpunkten om önskvärdheten av att
eventuellt ändra inkomstfördelningen, renodla frågeställningen om· hur
mycket som bör överlämnas åt den kollektiva hushållningen i landet och
hur mycket som bqr överlämnas åt de enskilda individerna själva.
Det är möjligt, att en hel del sociala reformer, som för närvarande äro
mycket populära, skulle bli vida mindre populära, om de icke kopplades
ihop med en sådan ändring av inkomstfördelningen, som kommer till
stånd, om man i huvudsak låter endast de välsituerade betala. Därmed
har jag icke sagt, att jag är motståndare till tendensen att utjämna inkomstfördelningen. Jag anser tvärtom, att det är önskvärt, att man icke
blott har gjort, vad som hittills gjorts, utan att man även mycket, mycket försiktigt skall försöka att så småningom gå ännu något längre. Rent
principiellt kan jag nämligen icke finna, att man har något skäl att säga,
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att den inkomstfördelning, ,som vi nu ha i landet, är så jämn' söm vi
kunna våga ha den. Detta är emellertid i praktiken ett utomordentligt
svårt problem, där man icke kan taga ställning annat än i det aktuella
fallet. Det andra problemet, om hur mycket kollektivhushållning vi skola
ha, skulle man däremot under den paus för ett eller annat år framåt, som
vi ha att motse, möjligen kunna få belyst genom att undersöka, hur
nlycket de olika samhällsklasserna skulle vilja vara med om, ifall de
själv~ skulle betala för det.
Beträffande frågan om fondbildningen tyckte jag statsrådet \Vigforss
intog en enligt lnin mening väl konservativ ståndpunkt. Att det skulle
kunna spela någon väsentlig roll, om vi ha 8 eller 24 miljoner kronor bok'örda i vissa fonder år 1930 ~esp'. år 1938, har jag mycket svårt att-förstå,
ty därvid bortser man ju från alla, de statliga tillgångar, som icke äro
bokförda såsom fonder. Det enda verkliga kriteriet på statens förmögenhetsställning måste väl vara nettoförmögenheten, d. v. s. skillnaden mellan värdet av statens samtliga tillgångar och storleken av dess skulder.
Om sedan en del är' bokfört såsom kassafond eller icke, ändrar ju -alls
icke ställningen. Jag medger emellertid gärna, att hela detta fondtrolleri
har varit den förnämsta metoden att så vilseleda' 99,9 % av de i diskussionen deltagande, att man därigenom kunnat förmå dem' - däri ger jag
generaldirektör Bergendal rätt - till ett handlingssätt, som man icke annars skulle ha kunnat åvägabringa.
Jag skall icke 'komma in på frågan om den statliga versus den enskilda
konsolideringen. Enligt generaldirektör Bergendal är det farligt att uppsamla fonder. När man efter en depression kommit tillbaka till den gamla
förmögenhetsställningen, skall man därför vara nöjd med detta och icke
börja samla ihop fonder för att bereda sig till de dåliga tider, som kunna
komma. Det gladde mig att höra detta, ty generaldirektör Bergendal anses väl i allmänhet representera den konservativa inställningen till finans..
problemen, och där har man ju under många år så länge jag kan minnas
alltid sagt, att den nya finanspolitiken innebär endast, att ni vill låna upp
pengar, men det är mer än ovisst, om de någonsin bli återbetalda. Det
enda naturliga vore, har man framhållit, att först samla upp pengar och
sedan använda dem under lågkonjunkturen. Generaldirektör Bergendal
har här motiverat ett motsatt förfaringssätt. Man skall icke samla upp
några fonder, ty det är farligt, säger han. För min del är jag något mer
konservativ. Jag tycker, att det finns rätt starka skäl för att samla under
goda tider, om dessa räcka så länge, att man först hunnit med att täcka
de gamla hålen. Det avgörande härvidlag är icke den tumregel, som statsrådet "Vigforss kallar att hålla statens förmögenhetsställning konstant,
utan det avgörande är, att man försöker bidraga till en viss konjunkturutjämning genom att hålla ett överskott under goda tider, som bromsar
konjunkturen, och genom att låna pengar under dåliga tider för att hålla
uppe köpkraften.
Härtill kommer, att det för näringslivet är nyttigare med en stabil
skattenivå än med låga skatter under högkonjunkturen och höga skatter
under lågkonjunkturen. Alla måste ju vara överens om att under dåliga
tider är det farligt med ett högt skattetryck. Om man emellertid går in
för den politik, som generaldirektör Bergendal förordar, medför detta, att
just mot slutet av högkonjunkturen kan man sänka skatterna for att
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sedan tvingas höja dem igen under lågkonjunkturen, försåvitt man icke
vill uppge tanken att på lång sikt bibehålla statsfinansernas sundhet.
Jag undrar, om icke de psykologiska hänsyn, som generaldirektör Bergendal har så stor erfarenhet av, ,också kunna anföras till förmån för den
ståndpunkten, att man icke först skall inge folk den föreställningen, att
de kunna få låga skatter, om man sedan under en depression, då folk i
alla fall äro decouragerade, tvingas att på nytt höja skatten och höja
den till en nivå, som är högre än annars skulle behövt h~ blivit fallet.
Till sist vill jag endast vidröra en sida av vad generaldirektör Bergendal yttrade i övrigt om sparsamhet. Ordet sparsamhetsvänlig har så
många olika betydelser. Generaldirektör Bergendal fattar ordet sparsamhetsvänlig så, att envar, som vill, att staten skall ge ut litet pengar, är
sparsamhetsvänlig. Jag tror för min del, att detta är ett något förenklat
betraktelsesätt. Vi kunna ta ett sådant fall som en omfördelning av inkomsterna genom att några välsituerade betala en viss sumlna, som staten i sin tur lämnar till de gamla i form av tilläggspensioner. Om man beslutar att upphöra med att lämna tilläggspensioner till de gamla och att
lämna tillbaka pengarna till de mer eller mindre välbärgade, så kan väl
detta knappast adekvat betecknas såsom en sparsamhetsåtgärd. Jag måste 'bekänna, att jag tycker det icke. Är det vidare under en depression
riktigt att säga, att det är sparsamhet, att man skär ned de statliga utgifterna på sådant sätt, att man skapar ökad arbetslöshet och skärper krisen? Är det sparsamhet, om man, såsom förekom här i landet för fem,
sex år sedan, skär ned anslagen till biblioteken, så att böckerna bliva liggande olästa hos förläggarna istället för att flyttas över till biblioteken,
där de kunde bli lästa? Är det riktigt klargörande att säga, att allt detta
är sparsamhet? Om man under en depression håller uppe de statliga utgifterna med hjälp av lånemedel, så att de människor, som staten därigenom sysselsätter, kunna få inkomster, varigenom de i sin tur kunna köpa
varor och tjänster från andra, och man alltså ökar de inkomster, som medborgarna få tillgängliga för konsumtion, förefaller mig detta så långt ifrån
vara motsatsen till sparsamhet, att en sådan politik, eftersom den förbättrar landets ekonomiska läge, innebär en i högsta grad produktiv medels'användning.
Då återstår det i huvudsak en invändning från generaldirektör Bergendals sida mot de finanspolitiska grundsatser, som ha praktiserats under de senare åren, nämligen hans framhållande utav att vad som håller
igen utgiftsstegringen är, att riksdagen endast har begränsade inkomster
att röra sig med, men att man genom den nya politiken har i hög grad
förlorat denna begränsning, eftersom staten kan låna upp hur mycket
pengar som helst. När man följde den gamla politiken, kunde man icke
låna och »låta framtiden betala», men det kan man göra nu. Ja, låt oss
först se på det läge, vari vi befinna oss i dag, vilket ju skulle diskuteras
i första hand i kväll. Det är ju ändå så, att den återhållande verkan på
utgifterna är för närvarande mycket starkare än om vi hade haft den
gamla finanspolitiken. Om vi hade haft den kvar, skulle vi med dessa
19 miljoner i överskott ha kunnat säga, att nu ha vi gott om pengar och
kunna alltså öka utgifterna eller eventuellt sänka skatterna. Nu däremot
har finansministern varit tvungen att saga, att nej', det är högkonjunktur för närvarande och vi måste, utjämna ,budgeten på lång, sikt, och där-
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för måste jag nu ha ett överskott och måste säga nej till utgifter, som i
annat fall skulle ha kunnat accepteras. Det är ju därför vi ha fått denna
stramhet i utgiftsbeviljandet. Generaldirektör Bergendal erkände också
själv, att finansministern har varit ytterligt återhållsam i år. Det är endast mellan 4 och 5 miljoner kronor för nya utgifter, som ha föreslagits.
Man ser alltså, att det återhållande trycket måste bli starkare, när man
är skyldig såsom nu att prestera ett överskott. När man ser, att den nya
finanspolitiken har verkat på detta sätt, måste man då icke också medge,
att det förhåller sig så, att tvånget att ha ett överskott är ett återhållande
moment, som håller utgifterna nere just· under den tid, då utgifterna annars mest skulle hota att stiga, nämligen under de goda tiderna?
Kan någon verkligen förorda, att vi endast skola eftersträva budgetbalansering för ett år i sänder? Mina damer och herrar, vad skulle vi säga
om en person, som i år tjänar 100.000 kronor men nästa år tjänar kanske
bara 20.000, och som i år utan vidare gör av med sina 100.000? Skulle vi
icke säga, att den mannen handlar förfärligt oförnuftigt, som icke anpassar sin utgiftsstandard efter vad han kan förvänta att förtjäna i genomsnitt under en följd av år? Är det då icke klokt, att också staten förf.ar
på samma sätt och anpassar sin utgiftsstandard efter det man kan förvänta få i inkomster i genomsnitt under en följd av år? Måste vi icke,
när staten såsom nu har särskilt goda inkomster, insistera på att det
skall bli ett överskott, och måste vi icke i detta krav på ett överskott se
just ett moment, som tenderar att hålla utgifterna lägre än de annars
skulle ha varit?
Det skulle vara mycket att tillägga, men jag skall sluta med att säga,
att naturligtvis äro alla dessa frågor i mycket hög grad psykologiska pro- .
blem. Just därför att de äro det i så hög grad, är det också av yttersta
vikt, att de ordentligt utredas. Det har skett mycket stora framsteg på
den punkten, särskilt sedan statsrådet Wigforss blev finansminister, jag
menar år 1932, tack vare de utredande diskussioner, som ha förts i budgeten och annorstädes. Under året.s remissdebatt i första kammaren satt
en person bredvid mig, som när han hörde finansministern utreda vad vi
ha råd till eller icke råd till yttrade: »Det är bra ibland att ha en pedagog
till finansminister». Eftersom det här gäller psykologiska problem, där så
mycket missförstånd skulle kunna undanröjas, skulle jag för min del mycket gärna se, om vi under nuvarande relativt lugna period kunde få en
fortsättning p.å det utredningsarbete, som kom till stånd under den föregående depressionen.
Direktör L.. Akselsson: I motsats till i fjol är det i dag så mycket att
diskutera, att vi skulle kunna hålla på hela natten. Trots den sena timmen kan jag icke underlåta att med ett par ord gå tillbaka till 'själva
kärnpunkten i problemet, särskilt som denna kärnpunkt för mig direkt
till finansministerns slutord angående möjligheten att uppnå en modus vivendi. Arets budget har väl egentligen icke intresse i och för sig utan endast såsom ett led från det förflutna till det kommande. Både den tillbakablick och den framåtblick,. som man kan göra, förefaller mig ha stort
intresse.
Jämfört med den föregående konjunkturtoppen 1929/30 ha de verkliga
utgifterna i budgeten ökats från 700 till 1.200 miljoner kronor, alltså med
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500 miljoner eller omkring 70 % på nio år. Det är en stegring, som saknar
tidigare motstycke, försåvitt vi' icke gå tillbaka till själva inflationsperioden under kriget. När finansministern talade om en ökning med 259 mil-o
joner· kronor, så hänförde sig dels denna ökning till en något kortare tid;
och dels har den framkommit efter den på senare tid vanliga subtraktions-o
metod, som innebär att man först plockar bort en hel del saker, innan
man börjar analysen.
Vi ha för närvarande en glänsande konjunktur, och budgeten är beräknad under förutsättning, att denna konjunktur skall stå sig. Vi ha bibe-:
hållit alla de direkta och indirekta extra skatter. som infördes under krisen och som i år ge över 1/4 miljard. Praktiskt taget varje öre, som vi få
in genom dessa exceptionella omständigheter, den lysande konjunkturen
och det våldsamma extra skattetrycket, bindes nu fast vid löpande utgifter. Professor Ohlin var nyss inne på vad detta i själva verket betyder,
dock utan att draga någon slutsats. Han sade, att en person med ojämna
inkomster, som har 10.000 kronor i inkomst i år och lever upp vartenda:
öre, är en urusel ekonom. Jag behöver ju icke fullfölja liknelsen. Var och
en, som ser på saken, måste säga sig, att om vi under dessa exceptionella
inkomstförhållanden ligga med utgifterna upp i toppen, så är läget av
sådan beskaffenhet, att det är synnerligen berättigat att betrakta det
som allvarligt. D·et överskott på cirka 20 miljoner kronor, som finns i
budgetförslaget, kan man frånse, ty det är i förhållande till det hela
ett mycket oansenligt belopp.
Vad kommer nu att hända härnäst? Jo, så småningom få vi en kon..;
junkturavmattning. Då skola vi enligt programmet varken sänka utgifterna eller höja skatterna, utan vi skola snarare bibehålla skatterna vid nuvarande' nivå och öka 11tgifterna samt i behövlig omfattning finansiera
dem med lånemedel. Hur mycket vi måste låna upp vet man icke, men
jag skulle tro, att vi för en normal lågkonjunktur på ett par tre år måste
låna en miljard. Kanske det dock stannar vid en halv. När sedan tiderna
åter bli bättre, skola dessa upplånade medel snabbt återbetalas. Det
torde väl då ligga i öppen dag, att eJ;l sådan återbetalning icke kan äga
rum, när utgifterna redan förut äro bundna, på annat sätt än genom en
skattehöjning. Denna kommande ökning av beskattningen finner jag vara
det väsentliga i dagens situation, men därom underlåter man att diskutera.
Eftersom finansministern varit älskvärd nog att i Nationalekonomiska
föreningen till offentlig debatt framlägga budgeten, skulle jag vilja fråga
honom: Var, när och hur ha skattebetalarna att vänta den nya skattestegring, som utlovats icke skola komma under en ny depressionsperiod?
Icke annat jag kan räkna ut måste den komma efter depressionen, såvida vi icke få en så exceptionellt kraftig högkonjunktur igen, att iil..
komststegringen öv;erträffar den automatiska utgiftsstegringen. Denna
skattestegring kan med största sannolikhet ingalunda stanna vid de s. l{.
rika - ty det är så litet pengar man kan få ut av dem - utan man -måste
återigen gå ned i folkets djupa lager med brännvinsskatter och andra indirekta samt jämväl direkta skatter för att få in den behövliga summan.
Professor Cassel har framhållit, att man icke kan föra en konjunkturutjämnande politik på det sättet, att man under högkonjunkturen binder
praktiskt taget alla inkomster vid löpande utgifter. Detta påstående är
oriktigt, säger nu finansministern, därför att en utjämning kan göras på
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vilken nivå som helst. Jag kan ·dock för min del icke förstå annat än att
om man binder sig vid högkonjunkturens "inkomster, kan man icke få till
stånd en utjämning. Förutsättningen för en sådan utjämning måste väl
vara, att man skär av vågorna både upptill och nedtill. Det, som skäres
av på vågtopparna, användes att fylla i vågdalarna.
Finansministern framhöll, att de båda parter, som tänka fundamentalt
olika, å ena sidan det enskilda näringslivet och å andra sidan den socialdemokratiskt färgade politiken, böra söka finna en modus vivendi för ett
samarbete. Jag kan icke bedöma, huruvida detta kan uppnås, men om
det skall vara möjligt, måste förutsättningen vara, att vi få till stånd en
sådan öppen debatt, som är naturlig i ett demokratiskt samhällsskick.
Vi måste få klart besked om vilka de sannolika framtidsperspektiven, närmast i skattehanseende, äro. E-ftersom vi leva i en värld, där en stor del
av nationen tror, att skatterna ha stor betydelse både för dem själva
och för samhällsutvecklingen, måste vi få någorlunda klara linjer om vad
som åsyftas, i första hand i skattepolitiskt avseende. För närvarande få
vi emellertid icke i den offentliga debatten några klara uppgifter, utan
vi tvingas att läsa texterna med särskilda tolkningsbesvär, ungefär som
man läser bibeln. Ur det tal, som hölls av finansministern i Uppsala i november, kan man med mycket noggrann granskning medelst mikroskopet
möjligen få fram en del av riktlinjerna.
Varken professor Ohlin eller finansministern ville precis förneka, att en
hög beskattning kan vara skadlig, men båda tyckte det skulle vara mycket lyckligt, om man kunde få några konkreta exempel härpå o. s. v.
Detta förefaller mig dock i grund och botten vara samma sak som att
fråga, om prisbildningen över huvud taget har någon effekt i det ekonomiska livet. Skattetrycket är ett ekonomiskt tryck, som sättes in på
vissa punkter, och kan man över huvud taget antaga, att det skulle vara
utan verkan? Frågar man efter konkreta exempel och bevisning, har man
två vägar att gå. Man kan göra någon slags statistik för att se, om företagsamheten är mindre nu än förr. I fråga om ny företagsamhet, nybildande av bolag o. s. v., tror jag, att en sådan statistik mycket väl låter
sig göra och att den kommer att visa, att den ståndpunkt är riktig, som
jag för min del tror på. Ett annat sätt att undersöka saken är att räkna
ut, hur saken ställer sig för den enskilde företagaren, om han förfar på det
ena eller andra sättet. Professor Ohlin talade om att företagarna skola
tänka på, att nya initiativ äro så utomordentligt bra för staten och att
de därför icke behöva 'bry sig så mycket om, ifall de själVl,a vinna eller
förlora på dem. Om det gäller att exploatera en bombsäker ny uppfin..
ning, kan resonemanget bli sådant, men i allmänhet är det väl så, att nya
uppfinningar icke äro säkert vinstgivande utan vad som kommer till
stånd sker efter en mängd försök på många olika håll, och mian måste
därför väga vinst- och förlustchanserna mot varandra. - Vad skattebelastningen innebär för en investering i ny företagsamhet kan illustreras
med ett exempel. Om en storkapitalist sparar 100.000 kronor och investerar dem i ett nytt företag, som ger 4 % avkastning, så får han 4.000 kronor, men därav får han betala 3.200 kronor i skatt och får endast behålla
800 kronor. För nöjet att ha sparat och investerat dessa 100.000 kronor
får han alltså 800 kronor om året, om företaget nu verkligen lyckas och
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ger 4 %, och detta skall samtidigt täcka övriga förlustrisker. Detta är i
varje fall ett konkret exempel bland många.
Det är naturligtvis icke sant, professQr Ohlin, att vissa sociala åtgärder
endast innebära en överflyttning av pengar från den ene till den andre.
Folkpensionerna utgöra· ett speciellt renodlat e:xempel, såtillvida att där
llppträda i ytterst ringa mån alla dessa komplikationer, som eljest alltid
äro förenade med penningutdelning.De förefinnas även där, ehuru i ganska ringa grad. På de flesta andra punkter förekomma emellertid sådana
komplikationer mycket kraftigare. Jag kan såsom exempel anföra en sak,
som i och för sig är mycket bra, nämligen den praktiskt taget avgiftsfria
sjukhusvården.. Den betyder icke blott, att jag flyttar över de pengar,
den kostar, från de rika till de fattiga, utan den betyder också, att folk,
därför att man tagit bort priskänsligheten på prestationen sjukhusvård,
kan komma att ligga på sjukhus mer än som behövs. Jag får därmed in
ett element av icke-ekonomi i denna vård. Samma är förhållandet på
andra håll. Jag tror icke, att man bör försumma att observera också den
sidan av saken.
Professor Gli Bagge: Från flera håll i kväll har en motion om skattesänkning, söm bl. a. jag har väckt i riksdagen, blivit föremål för någon
uppmärksamhet och har klandrats ur olika synpunkter. En talare sade
t. o. m., att det var för eländigt; att just högern hade väckt denna motion,
ty då var det klart, att yrkandet om skattesänkning aldrig kunde leda till
något resultat. Under detta uttalande ligger väl den tanken, att det
skulle vara så retsamt, att högern hade väckt denna motion, att höga
vederbörande på den grund skulle ha ännu mindre anledning att gå med
på förslaget. Det är i alla fall så, när man står i opposition, att man får
driva en sorts »philosophie als ob». Bland annat måste man tänka sig, att
höga vederbörande ta hänsyn till de goda skäl, som man möjligen kan
förebringa - och även 'om man icke är så naiv, att man tror, att de all..
tid göra det, är en motion i alla fall en möjlighet att få fram dessa goda
skäl till en större allmänhet och att hålla en fråga levande på ett sätt~
som annars icke skulle gå för sig. Detta om politiken. För den politiska
delen av saken får jag väl emellertid svara inför annat forum.
Här skola vi väl närmast tala om huruvida en skattesänkning är rik..
tig eller icke. Förra året förekom också en motion om skattesänkning av
ungefär samma 'on1fattning som nu blivit föreslagen. Den gången gick mo..
tionen ut på att slopa den extra inkomstskatten bl. a. med den motive..
ringen, att denna ur alla synpunkter är en synnerligen oriktigt lagd skatt.
Jag skulle tro, att även de, som anse, att den är principiellt lämplig,
måste medge, att den tekniskt sett är synnerligen otymplig och orättvis
på alla vis. Då svarade finansminist~rn; att vi icke kunde tänka på att
sänka den skatten, bl. a. därför att en sådan sänkning skulle beröra ett
så litet fåtal skattebetalare, att den icke spelade någon roll. Han kunde
väl icke mena, att det icke spelade någon roll, om man är orättvis mot
ett fåtal, utan att det i alla fall icke var något att bråka om. Om förslaget istället hade lagts på -det sättet, att sänkningen kommit ett större
antal människor till godo, kunde han däremot möjligen ha reflekterat på
saken. Dessutom framhöll han, att han ic~e ville vara med om en sänkning av den anledningen, att den var olämplig \lr konjunktursynpunkt.
B-
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Sänkningen skulle nämligen' kunna ytterligare stimulera den högkonjunktur, som rådde föregående år.
Nu skulle jag för min del knappast tro, att en i förhållande till allt
det andra så pass obetydlig sak skulle kunna i och för sig ha något nämnvärt inflytande på högkonjunkturen, men alldeles frånsett detta är ju läget ett helt annat i åt. Nu kan finansministern rakt icke anföra detta
motiv mot en sänkning, ty är det så, att en skattesänkning har någon
som helst inverkan, blir denna i nuvarande synnerligen labila konjunkturläge uteslutande gynnsam. Det kan t. o. m. hända, att en så pass relativt liten sak som detta kan vara nyttig i nuvarande osäkra konjunkturläge, där också småsaker kunna göra sitt till för att hålla kuraget uppe
och över huvud taget hålla uppe en känsla av att det kanske ändå är
möjligt att någon gång,få en sänkning av skatterna till stånd i detta land.
För att icke i år utsätta oss för den anmärkningen, att skattesänkningen
bara skulle tillfalla ett fåtal, ha vi nu föreslagit en sänkning av den vanliga inkomst- och förmögenhetsskatten, vilken ju drabbar ett stort antal
människor. Men då säger finansministern, att det blir så litet på var och
en, att den tjänar rakt ingenting till. Ja, det är icke så gott att ha lagom
med flugor i kålen i fråga om dessa olika motiveringar.
Jag kommer så över till frågan, huruvida en sänkning kan vara oriktig
ur finansiell synpunkt. Jag kan icke förstå, att den kan vara det. Den
stora konsolideringen av statsfinanserna, vilken vi alla äro glada och belåtna över, är ju gjord genom avskrivningar, vilka visserligen delvis innebära en rent bokföringsmässig åtgärd, men vilkas själva kärnpunkt är en
konsolidering över huvud taget. Även om man skulle taga bort hela överskottet på 19 miljoner kronor, kommer man i alla fall att dessutom ha
kvar ett belopp i utjämningsfonden, som hittills ansetts vara det normala
och riktiga, nämligen mellan 70 och 90 miljoner kronor.
Jag kan sålunda icke se, att det ur någon av dessa synpunkter kan
finnas någon invändning att göra mot den föreslagna skattesänkningen.
Naturligtvis kan man säga, som jag tror professor Ohlin har sagt i en tidningsartikel, att man bör visa så högt belopp som möjligt i utjämningsfonden för att få den psykologiska bakgrunden för så stora utgifter som
möjligt under en kommande depression. Ja, om man har den inställningen, förstår jag mycket väl, att då bör man ej sänka skatten, men om
man icke har den uppfattningen, och det har icke jag, tror jag det är klokare att lämna dessa pengar till skattebetalarna. Jag tror också det vore
nyttigt ur den synpunkten, att det är bra att ibland visa flagg, d. v. s.
visa vad man verkligen vill, även om beloppet icke är så stort.
Finansministern talade i början av sitt inledningsföredrag om det
riskabla i att föra allmänna resonemang om dessa saker, därför att man
så lätt gör sig skyldig tilll blottor både i fråga om logik och fakta; man
blandar ihop sin egen subjektiva mening med vad man objektivt kan stå
för o. s. v. Det tror jag han har ganska rätt i, och jag skulle därför för
min del vilja avstå, i synnerhet som klockan nu blivit så mycket och man
talat åtskilligt om sådant förut~ från att nu orda om den offentliga hushållningens och sparandets sanna natur och andra dylika saker och ting,.
Jag skall i stället begränsa mig till en, låt vara, detalj men i alla fall en
betydelsefull sida av saken, som jag tror finansministern lovade, att han
skulle komma in på men som han aldrig kom in på, nämligen beredskaps-
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budgeten och de offentliga arbetena. Jag tror, att detta är en mycket
viktig del av problemet, viktig också ur den synpunkten, att den ligger
bakom en hel del av de frågor, som vi här syssla med. Där kan man också
på ett mera påtagligt sätt komma fram till faktiska förhållanden, varför
det kan bli lättare att undvika de logiska och andra blottorna, för' vilka
finansministern varnade. Jag kan också härvidlag använda den metoden
att granska de olika skäl och de olika ståndpunkter, som på hösten 1932
framfördes i en diskussion här i Nationalekonomiska föreningen om just
denna sak, och därefter försöka att i all korthet se efter, om vi icke något
så när objektivt l{unna konstatera i vad mån den ena eller andra uppfattningen varit riktig eller ej. Därav kan man möjligen också lära något
,
för framtiden, ,vilket väl är det viktigaste.
Vi diskuterade vid det tillfället de offentliga arbetena med anledning
av den berömda motionen nr 90 vid 1931 års riksdag, där socialdemokra..
terna fört fram de synpunkter, som sedermera legat till grund för 'deras
politik under de därpå följande åren. Det var närmast professor Heckscher och jag, som voro talesmän för den ena sidan, under det att professor Ohlin talade för den andra sidan. Finansministern tror jag befann sig
bland åhörarna, men han yttrade sig icke den gången.
Vi framhöllo från vår sida, att en invändning, som man måste göra mot
att använda offentliga arbeten i syfte att skapa en motkonjunktur är, att
de icke kon1ma att inskränkas under en uppåtgående konjunktur, utan
att i stället den offentliga verksamheten kommer att undan för undan
utvidgas, varför resultatet i längden endast blir, att man ökar de offentliga arbetenas omfattning i längden. I betänkandet av 1936 års utredning
angående beredskapsarbeten återfinnes nu en liten statistik över hur det
i verkligheten har gått" Det är visserligen svårt att få fram en riktig statistik angående denna sak, ty man räknar de olika anslagen på så besynnerligt olika sätt, men denna statistik borde väl kunna anses tillförlitlig. Man har räknat tillsammans anslagen för de statliga arbetena under
de olika budgetåren 1933/34-1937/38 och kommit till följade resultat:
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37
1937/38

114,8 milj. kronor
123,0 ~>
»
100,0»
»
149,9»
»
181,4»
»

Jag vet icke, om jag vidare behöver kommentera dessa siffror. Endast
år 1935/36 kan man spåra någon minskning, i övrigt går det hela tiden
uppåt. Under lågkonjunkturåret 1933/34 var det 114,8 miljoner kronor
men under högkonjunkturåret 1937/38 181,4 miljoner kronor. Därvid äro
de k.ommunala arbetena icke medräknade. Vi ha nämligen en. så utmärkt
kommunal statistik, att det icke lär finnas några färskare uppgifter härom än från 1933. Jag tror emellertid, att den, som känner förhållandena en
liten smula och har på känn, hur det gått till i kommunerna, måste säga,
att de kommunala arbetena ha säkerligen snarare förstärkt denna tendens
hos de offentliga arbetena att följa konjunkturerna än motsatsen.
Vad vi kunna lära oss av detta är således, att det går icke av olika skäl;
som jag icke. nu skall gå in på, att minska de offentliga arbetena, när det
blir bättre konjunkturer, utan att om man ökar de offentliga arbetena
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under depressioner får man en permanent ökning undan för undan. Man
må tycka, att detta är bra eller illa - finansministern tycker-förmodligen,
att det är bra ur hans synpunkter --- men man måste konstatera de faktiska fqrhållandena och, att det är. ytterst sannolikt, att dessa komma att
fortsätta även i framtiden.,
.
Professor Heckscher och jag framhöllo vidare, att en omständighet, som
gör det svårt att använda de offentliga arbetena, är att man icke vet var
man över huvud taget befinner sig på konjunkturkurvan, och att det därför är besvärligt att avgöra, om man skall sätta in en ökning av de offentliga arbetena vid en viss tidpunkt eller ej, eller om man skall minska
dem vid en annan tidpunkt. På den punkten frågade professor Ohlin:
»T.ror professor Heckscher icke, att om det återigen blir sådana tider som
1926-1929, vi allesammans skulle vara överens om att i jämförelse med
år 1932 ha tiderna blivit 'avgjort förbättrade'? Det är allt som behövs.»
Ja, år 1934 var det fråga Om stora ele"ktrifieringsarbeten vid järnvägarna,
och jag hade då en diskussion i riksdagen med dåvarande kommunikationsministern herr Leo om detta, varvid jag påpekade, att det i alla fall
nu häde blivit bättre tider, och att m.an därför icke borde fortsätta att
utöka de offentliga arbetena ur konjunktursynpunkt. Men, vad fick jag
till svar? Jo, kan herr Bagge påstå, att det är goda tider, när vi alltjämt
ha så många arbetslösa? Nu veta vi emellertid allesammans, att det 'då
var avgjort förbättrade tider. Men det ena efter det andra' av anslagen till
offentliga arbeten har motiverats med att det alltjämt rådde arbetslöshet,
vilket skulle visa, att det fortfarande var dåliga tider. Jag vill minnas, att
man ännu år 1936 vid något tillfälle anförde det argumentet för att tiderna voro dåliga ur konjunktursynpunkt. Så snart det över huvud taget
varit fråga, om ett, anslag, so.m var litet osäkert eller svårt att motivera,
har man nästan alltid motiverat anslaget med att det rådde dåliga tider
och därför skulle vara så bra mot arbetslösheten. Jag har en och annan
gång själv haft ett sådant anslag, som jag varit mycket intresserad av
o'ch Som motiverats på detta sätt - jag har varit glad över att jag icke
behövde lämn~' det argumentet men icke l~dsen över att andra gjorde det.
De elektrifieringsarbeten, som beslötos år 1934 och senare, ha dessutom
icke verkat så mycket omedelbart som fastmera under åren därefter. De
verka f. ö. än i dag, som man ser av. motiveringarna till vissa av vattenfallsstyrelsens krav på ytterligare utvidgningar.
Om det sålunda är något, tycker jag, som erfarenheten har lärt oss, är
det detta, att man icke kan bedöma och framför allt icke kan få allmänna
opinionen eller ens riksdagen med sig på att verkligen klara upp på vilk.et
'konjunkturstadium' man befinner sig~ när det gäller att motivera anslag
av denna typ. För dem, som vilja ha ett anslag, är det så gott som alltid
dåliga tider, och ,det kommer nog att bli så i framtiden också.
Det är vidare uppenbart, att denna motivering med arbetslöshet och
konjunkturuppryckande åtgärder o. s. v. över huvud predestinerar till slöseri," vad man än menar om ·politiken i och för sig. Den leder ofta till en
skäligen meningslös användning av statens och kommunernas medel. Nät
man icke behöver motivera ett arbete med att det behövs och att det
behövs mera än andra saker, är det uppenbart, ,att det blir mycket svårt
att iakttaga, någon f9rm av hushållning eller sparsamhet. "Att sa också
varit fallet i· mycket stör litsträckning u·nder dessa' år,. det veta vi. Icke
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minst har det gällt. våra kommuner. Jag skulle tro, ,att yar och ,en, som
känner till hur det har gått till i kommunerna, måste medge, ~tt_ hela
denna anda att driva fram mer och mer arbeten och mer och mer utgifter,
därför att det är något i och för sig bra, är något, som man .icke så lätt
igen kan utrota.
Diskussionen 1932 gällde vidare frågan om den långa tid, som komme
att förflyta från det ett beredskapsarbete beslutas' till dess det sättes i
gång. Vi - professor Heckscher och jag - framhöllo för vår del, att det
tar så lång tid, innan man får ett sådant arbete i gång och pengarna ut i
rörelse, att även om man visste eller åtminstone hade en allmän uppfatt.
ning om var på konjunkturkurvan man befinner sig, kan det hända mycket, innan anslaget verkligen blir använt, och att, det därför 'är ytterst
sannolikt, att konjunkturerna hunnit förändras, när- arbetet äntligen sättes i gång~ I betänkandet av 1936 års utredning angående beredskapsarbeten uppges nu, att av 20 beslutade byggnadsföretag hade ännu 12
månader efter riksdagens beslut ej mer än 12 blivit igångsatta. För vissa
företag har det i vissa fall dröjt ännu längre, medan det i andra fall kunnat gå fortare. På den punkten tror jag man kan hoppas på någon förbättring, ty det har nu vidtagits en del åtgärder härför, och man har bli..
vit uppmärksammad på saken. Det är därför mycket möjligt, att man kan
få· till stånd en förkortning i framtiden, Den erfarenhet, som man härvid..
lag gjort, bör man naturligtvis även taga hänsyn till.
Så sades det från vår sida, att storleken av dessa -anslag blir för ringa
för att de över huvud taget skulle kunna få något egentligt inflytande på
konjunkturen. Jag tror, att riktigheten härav numera kan konstateras. I
konjunktu'rinstitutets första publikation 'säger man, att den statliga »investeringsverksamheten nådde sitt maximum först under budgetåret
1934/35, när en betydande konjunkturuppgång redan ägt rum», och vi..;
dare: »Från synpunkten av skapandet av en'motkonjunktur' visa dock
siffrorna på en ringa effekt, En kraftig minskning av den statliga investeringsverksamheten utanför affärsverken motverkas nästan helt aven syn..
nerligen stark investeringsökning inom affärsverken» o. s. v. Om man
jämför det allmännas insatser på detta område med de andra krafter, som
varit verksamma, måste man nog också medge, att belopp,en varit, för små
för att över huvud taget kunna få någon konjunkturverkan. Skulle ,man
använda tillräckligt stora belopp, får man återigen som konsekvens fi~
nansiella svårigheter, bekymmer och risker. Man måste säkerligen draga
den slutsatsen av de~ erfarenhet, vi ha gjort, att skall det göras något
verkligt, måste man gå in för belopp av den storleksordning, som jag angav år 1932; d ..V. 8. en halv miljard eller något sådant. Jag skulle för
övrigt tro, att även detta är för litet för att det skall få någon verkan.
På en punkt skall jag erkänna, att jag hade orätt, nämligen när jag
framhöll, att det skulle bli mycket svårt att återbetala de upplånade medlen under den tid, som en uppåtgående konjunktur kunde vara. Finansministern föreslog emellertid från början sju, år, vill jag minnas, och då
hade det kanske blivit bekymmersamt, men dess bättre ångrade han sig,
och vi ha fått lånen helt och hållet amorterade på ett sätt, som jag för
min del icke trodde skulle bli möjligt, därför att även jag missräknade mig
på konjunkturens förlopp och styrka. Man har dock naturligtvis all an..
ledning att vara försiktig för framtiden i dessa saker. I all synnerhet som
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vi nu ha kommit upp så högt med skatterna och då man ställt i utsikt, att
dessa icke skola få ökas under en kommande lågkonjunktur och det därtill blir. fråga om mycket stora belopp som måste lånas, så blir ju risken
en helt annan för att man icke skall hinna med att amortera dessa, försåvitt man icke efter lagkonjunkturen ökar skattetrycket på ett sätt, som
jag förmodar, att vi litet var icke vilja vara med om.
Vi framhöllo vidare 1932, att dessa offentliga arbeten få olika verkningar under olika betingelser, och att dessa betingelser äro mycket snabbt
skiftande och över huvud taget svåra att bedöma. Riktigheten härav kan
ju knappast visas rent erfarenhetsmässigt, men däremot har det allt mer
och mer betonats i litteraturen, att offentliga arbeten, som skola användas på det sätt, som jag nu talar om, måste sättas in ytterligt precist på
mycket bestämda punkter av konjunkturutvecklingen och måste vara av
sådant slag, att de verka mycket' bestämt på vissa områden av näringslivet o. s. v., om man vill, att de skola göra nytta, ja, t. o. m. för att de
icke skola ,göra skada. Skola dessa arbeten kunna användas på ett sådant
sätt, som.;teorien förutsätter, blir det fråga om ett precisionsarbete aven
beskaffenhet, . som sannerligen icke förekommer i verkligheten' och allra
minst i vårt land med våra förvaltningsformer etc.
Det finns nog för övrigt också praktiska exempel härpå. Jag vill t. ex.
minnas, att vid något tillfälle medförde anslagen till offentliga arbeten en
mycket litet önskvärd stegring av importen av handelsjärn, just därför
att man icke kunnat sätta in dem precis på det sätt, som teoretiskt skulle
varit det lämpliga. Det finns förmodligen många andra sådana exempel.
Finansministern har ju också i sin översikt i statsverkspropositionen framhållit, att om under- och överbalansering av budgeten skall kunna få någon verkan på konjunkturutvecklingen, beror det helt och hållet på de
verkligt konjunkturstyrande krafternas styrka vid de tillfällen, när detta
sker. Detta gäller säkerligen i än högre grad om de offentliga arbetena.
Vi anförde vidare 1932, att för vårt ekonomiska läge de internationella
konjunkturerna och exportindustriens läge bli avgörande, under det att de
offentliga arbetena äro relativt små saker, som väl medföra åtskilliga risker men icke kunna få någon egentlig betydelse. Detta framgår väl om
något av den mycket iritressanta publikationen från konjunkturinstitutet.
(Här kan man för övrigt finna, att vid ett tillfälle, nämligen året 1934/35,
motvägde de offentliga. arbetena en viss stagnation i exporten. Det visste
emellertid ingen människa något om på den tiden. Jag opponerade mig då
som sagt mot en ökning av de offentliga arbetena. Hade jag vetat, hur
det förhöll sig, kan det ju hända, att jag sett saken på annat sätt. De,
som ville ha anslagen, visste emellertid icke heller något om detta. Det
visar just hur omöjligt det är att kunna med någon precision använda
offentliga arbeten som medel i konjunkturpolitiken och att veta när och
hur man skall sätta in dylika åtgärder.)
Slutligen framhöllo vi 1932, att de föreslagna offentliga arbetena skulle
fördärva arbetslöshetspolitiken därigenom, att de icke voro lämpliga ur
arbetslöshetssynpunkt och framför allt icke äro speciellt avsedda att ge
uppehälle åt de arbetslösa, vilket dock borde vara det viktigaste syftet.
Detta påstående har väl också i högsta grad bestyrkts av erfarenheten.
De s. k. beredskapsarbetena ha i motsats till reservarbetena icke gett arbete under den tid, när det är dödsäsong, alltså under vintertiden, utan
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de ha istället främst bedrivits under själva säsongtiden. Här i vårt land betyder dock säsongarbetslösheten åtskilligt. De ha också satts in i sådana
delar av landet, som icke ha behövt dem, under det att andra delar, som
skulle ha behövt sådana arbeten, icke kunnat få dem, på grund av tekniska orsaker o. s. v. Man har icke kunnat hänvisa arbetslösa till dem och
över huvud taget icke kunnat sköta dem på ett riktigt sätt ur arbetslöshetssynpunkt. Statsutskottet har förra året dragit konsekvenserna av
dessa erfarenheter genom att framhålla, att sådana offentliga arbeten
skola vara av sådan art, att ·man kan använda dem för att understödja de
arbetslösa, och man har därvid räknat upp just de egenskaper, som äro
k.ännetecknande för de gamla förkättrade reservarbetena. För min del
vore jag mycket intresserad av att få veta hur regeringen har tänkt sig
denna sak i fråga om den bebådade beredskapsbudgeten, och vad det är
för sorts arbeten, som man där tänker ta med, om man skall ta vanliga
offentliga arbeten av den art, jag här talat om, eller sådana arbeten, som
äro lämpade för de arbetslösa och deras uppehälle.
Någon »motkonjunktur» har man alltså icke kunnat åstadkomma med
hjälp av de offentliga arbetena, och det säger sig självt, såvitt jag förstår,
att man aldrig heller kan åstadkomma detta. Alltför stor del av de offentliga arbetena äro konjunkturbetonade, vilket särskilt gäller affärsverkens
och de stora kommunernas arbeten. Man får nog därför vara glad, om
man kan arbeta på att åstadkomma en utjämning av de offentliga arbetena mellan goda och dåliga tider, så att de icke i så hög grad som hittills
varit fallet åka upp med högkonjunkturen och ned med lågkonjunkturen.
Jag skulle alltså vilja dra den konklusionen av erfarenheten, att det är
utjämning och icke motkonj·unktur, som man skall sträva efter i fråga
om de offentliga arbetena. På den punkten har ju arbetslöshetsutredDingen lagt fram ett praktiskt förslag, som jag icke vet, om det har lett
till något resultat.
Jag skulle ha åtskilligt mera· att säga om detta, men det skulle dra
alltför långt ut på tiden, och vad jag här uppehållit mig vid är ju endast
en del av problemet. För min del beklagar jag, att frågan om de offentliga
arbetena har kommit att spela så stor roll i den konjunkturpolitiska diskussionen. De förefalla mig nämligen vara det minst användbara medlet
och därtill det medel, som är ur olika synpunkter mest riskabelt. Det finns
så många andra saker, som man bör både studera och arbeta på i fråga
om konjunkturpolitiken, vilka härigenom kommit i skymundan, ifråga om
penningpolitiken beträffande spänningen mellan pris och kostnader - således frågor om arbetslöner och råvarupriser o. dyl. - exportproblemen
m. m. Det är en rad av olika sådana problem, som man enligt min mening
har mycket större anledning att intressera sig för. De offentliga arbetena
kunna medföra en olycklig verkan för statsfinanserna och en olycklig v·erkan på arbetslöshetspolitiken, och de medföra också en utvidgning av den
offentliga verksamheten, som jag för min del anser vara olämplig. Jag
skulle därför finna det tråkigt, om den beredskapsbudget, som skall framläggas, kommer att visa, att Kungl. Maj:t alltjämt går vidare på denna
väg med det slags offentliga arbeten, som bruka kallas för beredskapsarbeten. Vi kunna ju kalla de gamla reservarbetena vad som helst och döpa
om dem en gång till. Från början hette de nödhjälpsarbeten, sedan reservarbeten och gärna för mig kunna de nu få kallas för beredskapsar-
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beten. Det viktigaste är icke namnet utan att de få den rätta karaktären,
nämligen att de framför allt skola vara till för att lämna hjälp åt de ar..
betslösa. Vi behöva icke heller vara rädda för att det ej skall bli tillräck-...
ligt med utgifter av detta slag under en depression, ty vi-komma- säkerligenalltid att bli tvungna att lägga ned mycket pengar på arbetslöshetshjålp
av detta slag under dåliga tider._
Jag drar den slutsatsen av vad som har skett under dessa år, att sammanblandningen av de offentliga arbetenas roll ur konjunktur- och arbetslöshetssynpunkt varit mycket olycklig. Försöket att driva fram offentliga arbeten ur den förra synpunkten har visat sig icke _vara praktiskt och
icke fylla det ändamål och det syfte, som man har velat nå, vartill kommer, att arbetena på dettå sätt ur olika synpunkter varit förenade med
vissa risker. De offentliga arbeten, som skola tillkomma under en depression, de må nu kallas vad som helst, skola vara av sådant slag, att de
kunna användas för sitt främsta syfte, nämligen att ge de arbetslösa uppehälle, varvid man även- kan använda dem både finans- och penningpolitiskt, om man behöver göra det. De andra offentliga arbetena böra i stället
utjämnas, men man skall icke försöka sig på att åstadkomma en »IDot..
konjunktur» med deras hjälp.
Riksdagsman T_ V_ Lundell: Det är kanske litet vågat att så sent som
nu besvära auditoriet med ett ytterligare inlägg i den fråga, som här disku~
teras. Jag gjorde emellertid en del anteckningar under inledningsföredraget, och en del av vad jag då fick i tankarna har ej blivit berört av någon
föregående talare.
Inledaren har, som auditoriet både har märkt i dag och känner till förut,
en utomordentlig förmåga att framställa obehagliga saker, sådana som sin
skattepolitik, på ett för åhörarna mycket behagligt och angenämt sätt, men
frågan är väl, om han icke därvid halkar över en del saker något för lätt.
Statsrådet Wigforss yttrade bl. a~, att om budgeten icke hade sin nuvarande inriktning med stora utgifter för sociala ändamål o~ s. V., -så skulle
säkerligen andra utgifter ha tillkommit i stället. Såvitt jag förstod rätt,.
menade finansministern, att under en annan regim skulle t. ex. försvarsutgifterna ha blivit vida större. Kan man emellertid verkligen tänka sig,
att en regering Hamrin eller en regering Lindman eller en regering Bramstorp-Ljungdahl, om nu den sommarsagan fått räcka längre än den räckte,
skulle ha drivit upp utgifterna till den höjd, dit den nuvarande budgeten
kommit~ Jag skulle icke tro det, och- jag undrar om finansministern ens
tror det själv.
-Inledaren sade vidare, att man har-icke kunnat påvisa någon skada av
den förda skattepolitiken. Ja, det är naturligtvis ganska svårt att kunna
säga; hurudant tillståndet skulle ha varit, om det icke hade hänt, som nu
har hänt i skattehänseende. Man får ju därvidlag röra sig med antaganden.
När jag emellertid vill uttala mig något på denna punkt, gör jag det icke därför att jag räknar mig på något sätt såsom teoretiker på detta område, utan
därför att jag har en del intressen i det produktiva näringslivet i olika rikt..
ningar. Nog har jag fått den uppfattningen, att kapitalägarna för närva..
rande äro ofantligt m~Tcket mindre hågade än förr att taga investerings..
risker. Jag tror icke, att det omedelbara sparandet har_ minskats genom
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den förda skattepolitiken. Mari föredrar emellertid att köpa obligationer
eller man sätter in sina tillgodohavanden på depositionsräkning och överhuvud håller sig -likvid. Det är endast i mycket liten utsträckning, som
man vågar sig på att sätta i gång nya företag.
En placeringsform, som numera fått synnerligen stor utbredning, är, att
kapitalägare köpa sig livräntor, i vilket fall man alltså kan beräkna, att
kapitalet blir konsumerat till livräntetagarens död. Man tänker icke alls
på samma sätt som tidigare på att man skall överlåta något på sina efterkommande, utan man utgår tydligen från det alltmera gängse ordspråket
ute i landet, att »Snål spar och Wigforss tar~. Därför tycker man det är
lika bra att under sin livstid få äta upp åtminstone en god del av vad man
har sammanbragt. Det skulle vara mycket intressant att få någon statistik över hur mycket dessa livränteköp h-a stigit under de sista tio åren.
Jag har i varje fall icke sett någon nlera noggrann och tillförlitlig sådan
statistik. Man får veta vad som inbetalats år för år, men icke vad kon..
trakten sammanlagt gå ut på.
Att nya produktiva företag icke ha startats i samma omfattning som
tidigare berördes ju i någon mån av direktör Akselsson. Det råder ju- en
mycket stor skillnad mellan antalet företag, som startas nu i genomsnitt
per år och som startades under perioden ungefär från år 1890 och fram
till världskriget. Därtill ha visserligen många andra omständigheter också
medverkat,-men i någon mån och kans~e icke så litet och kanske åtskilligt
mera än man på socialdemokratiskt håll tror, har denna minskade investeringslust influerats av den förda skattepolitiken. Det kan ju hända, att
totalsumman för per år investerat kapital i aktiebolagen icke uppvisar
särskild nedgång, men det är rätt stor skillnad på aktiebolag och aktiebolag. Det kan många gånger vara handelsaktiebolag, som endast driva
affärer och icke alls ha med någon produktion att skaffa, och som kanske
icke heller ha någon egentlig n~7ttig plats i folkhushållet. I andra länder,
där skattepolitiken kanske har gått längre än hos oss, har man nog också
gjort den erfarenheten, att i den mån kapitalet avskräckes från nyttiga
placeringar, alltså verkligt produktiva placeringar, ger det sig in på spekulativa placeringar. Man spekulerar i prisstegringar och korttidsaffärer och
sådant.
Finansministern uttalade, att statens utgifter måste betraktas såsom gemensamma utgifter. Jag tror nog, att man även på högerhåll inser, att man
kan se saken på det sättet, men samtidigt ha vi också den uppfattningen,
att om en mycket stor del av nationalinkomsten på- detta sätt skall dispo..
neras av statsmakterna och omfördelas, om det nu är endast 15 a 16 -0/0
eller mera, så medför denna omfördelning den risken, att man demoraliserar mottagarna av dessa utdelningar från staten. Dels få de lätt den uppfattningen, att de icke behöva spänna sina krafter så hårt, som de annars
skulle kunna göra, ty det allmänna utjämnar en del av det som brister,
dels få de kanske rent av den uppfattningen, att om man spänner krafterna för hårt, får man ingen hjälp alls. Det är nog alldeles säkert, att när
detta betraktelsesätt griper omkring sig bland de breda folklagren, vilka
givetvis alltmera år ifrån år försöka utnyttja de möjligheter, som statsmakterna bereda dem, för att få så mycket som möjligt på sin del, blir det
icke till nytta för folkkaraktären. -Man kan ju så småningom komma därh-än, att ingen har någon särskilt stor olägenhet av bristande arbetssamhet
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eller bristande skötsamhet, och om så blir fallet, är det klart,' att både
arbetssamhet och skötsamhet komma att minskas.
En annan olägenhet med den höga beskattning, ·som vi ha haft, uppstår
efter min mening därigenom, att företagen ha så olika inkomster under
skilda. år. Det kan vara vinst ett år och vinst året därpå, men sedan kan
det uppstå förlust under ett par år. För de år, då man haft vinst, får man
betala skatt, och för de år, man haft förlust, får man också betala skatt.
Fastighetsskatten och därmed samhörande utgå nämligen alltid. Och kommer ett förlustår, och man har haft vinst året förut, får man betala skatten
för denna under förluståret, eftersom skattebetalningen ju alltid släpar
efter.
Jag skall taga ett exempel för att visa vad jag menar. En jordbrukare,
som ett år haft en vinst av 15.000 kronor, får betala skatt på detta belopp.
Om han under de därpå följande två åren får förluster på 5.000 resp.
10.000 kronor, måste h'an ändock för dem betala sina garantiskatter. Resultatet blir alltså, att på en vinst för tre år, som. är lika med O, får han betala skatt för 15.000 kronor och dessutom garantiskatter för två år. Detta
gör ju, att skattelagarna icke komma att verka på näringslivet på samma
sätt som på en person" som har en jämn och konstant inkomst, exempelvis
som fallet är med finansministern under nuvarande politiska förhållanden.
Det är vidare en sak, som jag skulle vilja taga upp och som jag anser
vara av största vikt. Jag syftar på den fråga, som finansministern har
något berört i finansplanen, nämligen om vi kunna anses vara "lika bra eller
bättre rustade att möta en eventuell ny kris än vi voro före den sista krisen. Finansministern säger i finansplanen, vilket han i kväll har återupprepat, att vi stå lika bra rustade i fråga om statens förmögenhetsställning,
och det tror jag är alldeles riktigt. - När man från den nuvarande regeringen tänker på en eventuellt kommande kris, förefaller det mig emellertid, som om man inriktade sina förberedelser på ett väl ensidigt sätt. Man
synes mest tänka på att de arbetstillfällen, som falla bort i det enskilda
näringslivet, skola ersättas genom andra arbetstillfällen, som staten skall
ordna i form av beredskapsarbeten o. s. v. Jag undrar dock, om det icke
vore skäl att tänka efter, om detta verkligen är det enda och det viktigaste,
som man har att göra för att möta en konjunkturnedgång. Jag har åtminstone den uppfattningen, att man också skulle tänka efter vad det är, som
gör, att det enskilda näringslivet icke kan behålla sina arbetare vid en konjunkturnedgång, och att man sedan skulle draga slutsatser därav. Vi inse
ju, att anledningen är den bristande balansen mellan företagens inkom-o
ster och utgifter. Om exempelvis varupriserna falla, såsom t. ex. massapriserna gjorde 1930/31 med omkring 30 0/0, blir det ju omöjligt för företagen att med dessa betydligt minskade inkomster kunna täcka oförändrade utgifter. Vi veta ju, att arbetslönerna och därmed också de flesta om':'
kostnader, eftersom de till väsentlig del bestå av löner, äro stela och icke
kunna förändras så hastigt. Man kan icke i första laget få en ändring till
stånd av kollektivavtalen. Vi komma ju' ihåg, hur lång tid det tog vid
massakonflikten under den förra krisen att få igenom en ytterst beskedlig sänkning av lönerna inom detta fack. Sedan är det naturligtvis så, att
man är icke inom en viss produktionsgren hjälpt med att .endast få ned
sina egna direkta löner, utan man måste också få ned alla sina andra omkostnader, vilkas höjd beror på andra löner.. Detta förhållande gör saken
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otvivelaktigt mera komplicerad. - Jag menar, att det är dock ett problem, som måste angripas, vad man skall göra med näringsföretag, som
fått bristande balans mellan inkomster och utgifter, darför att världsmarknadspriserna ha fallit. Man kan knappast tänka sig, att ett sådant missförhållande skall kunna avhjälpas genom de arbeten, som staten tillskapar. Det är åtminstone för mig mycket svårt att tro, att statsarbetena
skulle kunna ges sådana dimensioner, att de skulle kunna kompensera allt
detta, och man får därför nog tänka sig saken ordnad på annat sätt.
I årets trontal förekom en passus, som blev ganska uppmärksammad av
näringslivet och som var formulerad ungefär så, att man hoppades, att
när företagen nu hade konsoliderat sig, skulle de använda sin vunna styrka
i händelse aven lågkonjunktur. Jag förmodar, att den, som skrivit denna
passus i trontalet - förmodligen vår ärade inledare i dag - hade tänkt
sig, att näringsföretagen i händelse aven kris skulle fortsätta att tillverka
sina produkter, fastän kalkylerna visa, att tillverkningen icke går ihop, och
betala förlusten med vad man sparat ihop under de bättre konjunkturerna.
Jag tror emellertid icke, att man kan räkna med att detta skall kunna
bringa någon tillräcklig hjälp, ty dessa besparingar komma i så fall att försvinna ofantligt snabbt med sådana differenser mellan inkomster. och utgifter, som det blir fråga om, när priserna falla med 20 eller 30 % eller
mera. Vad förslår det då, även om företagen ha sparat ihop en summa lika
stor som aktiekapitalet eller något dylikt i reserver?
Till sist vill jag säga ett par ord i anledning av finansministerns uttalande, att de olika meningsriktningarna dock måste leva tillsammans. Det
är otvivelaktigt så, att detta förhållande går icke att ändra, och det kan
ju hända, att det i längden är hälsosamt att olika meningsriktningar få
brytas mot varandra, men jag kan icke neka till att jag tycker det skulle
vara rätt intressant, om man kunde sluta upp med att leva tillsammans
och anordna en skilsmässa, så att man fick socialdemokraterna placerade
inom vissa landskap med en ordentlig tullgräns och bevakning runt omkring, och fick icke-socialdemokraterna placerade i andra landskap, likaledes omgivna med en lika sträng tullgräns och bevakning, så att varken
varor eller tjänster skulle kunna smugglas någondera vägen, i varje fall
icke utan ordentlig statistikföring. Jag undrar, hur det skulle se ut om
5 eller 10 år, och var levnadsstandarden skulle vara högst. Nog tror jag,
att den skulle vara det på den sida, där inledaren av i dag icke höll till.
Jag kan t. o. m. gå så långt, att jag säger, att efter 10 år skulle detta rent
socialdemokratiska område vara fullständigt avfolkat, icke direkt därför att
vederbörande hade dött a.v köld eller hunger, utan därför att de på ett
eller annat sätt skulle ha smugglat sig själva över gränsen till det andra
området.
Finansministern ville emellertid som sagt få till stånd något slags samförstånd mellan de olika meningsriktningarna. Han tänkte väl därvid närmast på den socialdemokratiska meningsriktningen och på en däremot
motsatt, visst icke enhetlig borgerlig sådan. IVran måste finna en modus
vivendi, sade han, och menade, att det skulle vara synnerligen lyckligt,
om man skulle kunna få fram ett sådan förtroende hos företagarna gentemot den nuvarande regimen, att de utvecklade all den energi och för~
måga, de äro mäktiga, trots de osäkra framtidsutsikterna. Jag får säga,
att den fordran, som inledaren här ställt på företagarna, är mycket stor.
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Visserligen sade h~n själv, att kapitalisterna i Sverige äro på 'något 'sätt
lojalare· än på åtskilliga. andra håll, vilket inom parentes sagt kanske i
någon mån beror därpå, att socialdemokraterna i Sverige äro resonligare
än på många andra håll, men. huruvida det skall lyckas näringslivet att få
detta förtroende för den nuvarande regimen, vilket ju i hela folkhushål..
lets intresse naturligtvis vore' av största betydelse, det beror nog i icke så
ringa mån på inledaren själv och hans planer för framtiden. Vi h'ade ett
stadium, då inledaren; såsom generaldirektör Bergendal erinrade om, kunde
betecknas såsom sparare och representant för en restriktiv finanspolitik.
Det var det första stadiet. Sedan ha vi fått det andra stadiet, näInIigen
finansministern sådan han är i dag. Nu fråga företagsledarna sig: Hurudant
blir det tredje stadiet? Det är på svaret härpå, som mycket kommer att
bero.
Professor B" Ohlin: Jag är verkligen mycket ledsen över att jag förut
tog uppmärksamheten så länge i anspråk. Jag vågade icke hoppas på att
professor Bagge skulle deltaga i diskussionen. Om jag hade tänkt mig möj·
ligheten av ett längre meningsutbyte, skulle jag givetvis ha inskränkt en
hel del på det jag tidigare framförde. När jag nu emellertid blivit i så hög
grad åberopad, förmodar jag, att jag kan' få tillåtelse att säga ett par ord
i anledning av professor Bagges inlägg.
Innan jag gör det vill jag dock begagna tillfället att gentemot direktör
Akselsson framhålla, att när man läst och hört oro dessa 800 kronor några
gånger, som en företagare skulle få behålla i netto på investerade 100.000
kronor, gör man understundom den reflexionen, att det skulle vara mycket
upplysande, om direktör Akselsson ville tillägga, att om det gäller en storkapitalist, som givetvis är lierad med många företag och för övrigt också
med andra storkapitalister, har han möjlighet att låta ett relativt stort
företag taga hand om det nya initiativet. Vi kunna ju tänka oss ett företag, som tack vare en utjämnande politik praktiskt taget alltid redovisar
någon vinst. Om nu den nya verksamheten ger vinst, tar staten sin del
därav och företaget får behålla resten, men går den med förlust, får företaget' draga av denna förlust från sin vinst i övrigt och staten kommer
på detta sätt också att få bära sin andel av förlusten. Ett sådant tillägg
av direktör Akselsson skulle bidraga till att ge frågan en något mera allsidig belysning, ty det är just vad som synes ha inträffat här i landet, att
startandet av nya bolag för. nya initiativ avtagit. De nya initiativen tagas
i stället om hand av redan existerande bolag. Asea, L. M. Ericsson o. s. v..
ha ju tagit upp den ena nya saken efter den andra, förmodligen delvis
av de skäl, som äro nämnda. Det avgörande för folkhushållet är lyckligt..
vis icke antalet bolag, vilket ju också erfarenheten bestyrker, eftersom
utvecklingen av den ekonomiska verksamheten i landet har varit så snabb,
som våra ekonomiska resurser över huvud taget ha tillåtit. Vi utnyttja ju
för närvarande i stort sett hela vår arbetskraft. Man kan alltså icke på
den punkten påvisa några svårare verkningar av skattepolitiken hitintills~
Jag vill vidare understryka, att när direktör Akselsson och många högerpolitici så starkt understryka hur ansträngt vårt statsfinansiella läge är,
så står detta tydligen icke i överensstämmelse med högerns motion om
skattesänkning, ty om man anser, att det finansiella läget är så ansträngt,
kan man givetvis icke försvara att påyrka en skattesänkning, vilken ju en-
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dast skulle medföra en så mycket starkare skatteh'öjning sedermera. Jag
·har icke fått riktigt klart för mig, om högern anser, att det statsfinansiella
läget är verkligt ansträngt eller att det är mycket gott. Onekligen framstår
motionen om skattesänkning i något olika ljus allt eftersom utgångspunkten är den ena eller den andra. Det förefaller mig, som om understundom
båda dessa ståndpunkter representerades samtidigt, men det låter sig ju
icke gärna göra.
För undvikande av missförstånd vill jag säga, att när jag framhållit några
synpunkter på verkningarna aven hög beskattning, har jag medvetet valt
ut endast vissa synpunkter. Man kan därför icke, såsom direktör Akselsson gör, påstå, att professor Ohlin förmena.r att höga skatter icke på något
sätt verka skadligt. Jag tog endast fram vissa synpunkter, sonl jag tyckte
icke blivit så mycket uppmärksammade i denna församling, men jag ser
visst icke så ensidigt på saken, att jag menar de synpunkter, jag framförde,
skulle vara de enda betydelsefulla.
, I anledning av vad professor Bagge yttrade vill jag 'först framhålla, att
om jag hade tillfälle att punkt för punkt gå igenom en annan diskussion'i
Nationalekonomiska föreningen efter ett inledningsföredrag av professor
:Heckscher om offentliga arbeten, skulle jag ganska lätt ha kunnat påvisa,
att en hel del av de ståndpunkter, som då intogos av den sida med vilken
herr Bagge sympatiserar, voro ganska orimliga. Professor Bagge SOln ej
deltog i diskussion förklarade efteråt för mig att han icke kände sig på
något sätt oppositionell efter professor Heckschers föredrag. BL a. anfördes emellertid där det argumentet, att England hade haft ofantligt mycket
offentliga arbeten under åren 1927-1929 men att man detta oaktat icke
kunnat märka, att arbetslösheten hade reducerats. Detta anfördes såsom
argument mot'· dem som påstå, att offentliga arbeten i depressionstider göra
nytta! Detta trots att England i själva verket under denna tid hade relativt goda konjunkturer!
Man skulle i denna fråga kunna taga upp åtskilliga saker till dryftande.
Jag skall emellertid hålla mig till det, som professor Bagge anförde. J ag är
för övrigt mycket glad åt att han dragit fram saken, så att det blivit tillfälle att diskutera den. Jag endast upprepar, att jag är mycket ledsen över
att jag själv bidragit till att det kommit att ske vid en så sen timme.
Professor Bagge anförde först och främst, att den uppfattning, som jag
hade antytt i pressen, nämligen att det vore lämpligt -att ha en relativt
stor budgetutjämningsfond, vore mycket bra, om man ville på allt sätt
11nderlätta stora statliga utgifter under en kommande depre'ssion, men att
om man som han icke ville detta, vore det bättre med en litet mindre fond.
'Jag ser dock icke saken på det sättet, att man skall på allt sätt underlätta
stora offentliga utgifter 'under depressionstider, utan vad jag menat var,
att de utgifter, som vi med absolut säkerh'et -- vare sig vi ha en högerregering eller en socialdemokratisk regering - under en allvarlig depres·sion måste finansiera med lånemedel, säkerligen komma att överstiga de
70 iL 80 miljoner, som skulle finnas· i denna fond nasta år, om högerns för'slag går igenom, och för övrigt även' komma att överstiga det belopp, som
kommer att finnas enligt finansministerns förslag. Professor Bagge talade
själv om en halv miljard. I så fall måste det emellertid vara lämpligt att
,kunna göra en sådan upplåning utan att alltför mycket skrämma upp allmänheten. Jag .menar, att har man en någorlunda .stor utjämningsfond,
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kommer allmänheten att med större jämnmod finna sig i att mali disponerar rätt stora belopp. Om däremot redan första året behållningen i utjämningsfonden sjunker under O-strecket, bli folk ängsliga.
Nu vet jag mycket väl, att i de sakkunnigas försla.g, som även jag underskrivit, är den ståndpunkten intagen, efter mycket resonerande fram
och tillbaka, att man stannar vid en rätt låg siffra. Att jag, som avreste
till Amerika innan kommitten var färdig med justeringen av betänkandet,
icke vid återkomsten fann anledning reservera mig på den punkten, må
väl vara ursäktligt. Jag kan icke se annat än att det vore klokare att ha en
större fond, därför att då kommer den upplåning, som oavvisligen blir nödvändig, vilken regering som än sitter, icke att oroa folk så mycket.
Professor Bagge framhöll vidare, att vid diskussionen år 1932 påstods
av honom och professor Heckscher, att de offentliga arbetena icke skulle
inskränkas vid förbättrade konjunkturer, vilket också erfarenheten skulle
ha visat enligt siffror i ett offentligt betänkande. Därvid måste dock beaktas, att den statliga investeringsverksamhetens omfattning är mycket
svår att beräkna. Enligt konjunkturinstitutets beräkning, som jag förmodar är gjord med minst lika stor omsorg som den av professor Bagge citerade, uppgick den statliga investeringsverksamheten till följande belopp:
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37

138,0 milj. kronor
151,8»
»
174,8}>
»
163,3»
»
156,2»
»

Här föreligger alltså utan tvekan en nedgång, ehuru den är rätt obetydlig. Om man emellertid räknar bort investeringarna vid de affärsdrivande
verken, varigenom man bättre får fram de direkta arbetslöshetsåtgärderna,
får man i stället följande belopp:
1932/33 .............................. 85,2 milj. kronor
»
1933/34 .............................. 99,9 »
1934/35 .............................. 114,9 »
»
»
1935/36 .............................. 106,3 »
»
1936/37 .............................. 80,1 »

Dessa siffror innebära utan tvekan en sorts motkonjunktur.
Jag har för min del ofta framhållit i pressen, att jag ansett, att regeringen
borde ha med hårdare hand gått in för att under de sista två åren inskränka investeringsverksamheten. När man studerar dessa siffror för investeringsverksamhetens omfattning, bör man emellertid icke glömma bort,
att vi ha befunnit oss i en - oberoende av konjunkturväxlingarna - stigande trend, som har berott på det politiska läget i landet. Även om vi icke
haft en depression men väl en socialdemokratisk regering med samma makt
som nu, hade vi säkerligen i alla fall fått en stigande trend i avseende å
dessa offentliga arbeten. Det förmodar jag, att även professor Bagge är
överens med mig om. Det är alltså omkring denna stigande trend, som man
får lägga vågrörelsen, och ser man saken på det sättet, komma ju själva
svängningarna upp och ned att visa sig större än man vid första ögonkastet tycker vara fallet.
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Jag upprepar, att jag anser icke, att den inskränkning, som skett,' har
varit tillräckligt stark. Jag kan dock icke förneka, att det ligger åtskilligt
i det,. som från socialdemokratiskt håll har anförts, nämligen att de olika
partierna alla ha sin andel i ansvaret för att inskränkningen icke blivit
starkare. Jag kan ju ta elektrifieringen av järnvägarna som exempel.
Professor Bagge framhöll, att man vet icke tillräckligt noggrant, var man
är på konjunkturkurvan, för att kunna genomföra en sådan konjunkturutjämnande politik, och han citerade i detta sammanhang ett uttalande
av· dåvarande statsrådet Leo. Jag minns mycket väl detta uttalande. Jag
blev mycket chockerad, när jag läste det, ty jag fann det vara mycket
ogrundat att säga, att bara därför att vi fortfarande ha arbetslöshet, skola
vi driva en expansi9nspolitik. Men vi kunna väl ändå icke diskutera denna
fråga med utgångspunkt från ett enstaka yttrande av en enstaka politiker.
Jag skulle för min del kunna citera uttalanden t. ex. från amiral Lindman
()ch andra hr Bagge närstående personer, som skulle te sig ganska egen~
domliga. Frågan är väl, vad vi faktiskt ha gjort under depressionstiden och
under tiden därefter. Därvid bör man emellertid icke fästa sig uteslutande
vid de offentliga arbetena, ty huvudsaken är l~ur mycket staten kaft i
~underskott» vissa år och i ~överskott» under andra år. Dessa underskott
motsvara närmast statens upplåning och överskotten innebära i stort
sett, att staten minskar sin skuldsättning. Detta är dock konjunkturpolitikens kvintessans. Det som mest överraskade i professor Bagges anförande,
var, att han i dagens finanspolitiska debatt lämnade den saken åsido för
att endast tala om de offentliga arbetena. I den mån jag känner den konjunkturteoretiska diskussionen på detta område gäller den framförallt
denna över- resp. underbalansering. Om pengarna sedan användas för
offentliga arbeten eller för att finansiera andra statliga utgifter är av mera
sekundär betydelse.
Låt oss därför se efter, hur det faktiskt har förhållit sig med den statliga
upplåningen resp. återbetalningen. Vi skola då finna, att staten i stort sett
icke lånade upp något under de goda åren 1929/30 och 1930/31, men att
man under de därpå följande åren fick en mycket betydande nettoupplåning. I konjunkturinstitutets rapport kallas det för »totalt inkomsttillskott». Det gäller alltså icke precis upplåningen hos allmänheten utan köpkraftstillskottet för staten. Utvecklingen av detta köpkraftstillsk:ott framgår av följande siffror:
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37

-

6,9 milj. kronor

-

7,8»

»

+151,4»
+117,4 »
+125,6»

+ 70,1»
+ 7,9»

»
»
»
»
»

-

»

67,1»

Den negativa siffran för 1936/37 på 67,1 miljoner kronor betyder populärt sagt, att staten återbetalade ett så stort belopp. Under detta år ha
alltså icke blott samtliga investeringar i de affärsdrivande verken betalats
med löpande inkomster, utan dessutom har en förbättring i statens förmö-
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genhetsställning i övrigt skett med 67 miljoner kronor. Om man· lägger till
investeringarna i affärsverken för samma år eller 76 miljoner kronor, får
man alltså en överbalansering på över 140 miljoner kronor. Vi ha alltså,
mina damer och herrar, från en underbalansering under krisen på mycket
betydande belopp kommit över till en överbalansering a v denna .betydande
storleksordning.
Jag kan därför för min del icke tillägna mig professor Bagges uppfattning,
att man i den svenska finanspolitiken icke alls har följt konj1J.nkturkurvan.
Ej heller kan jag dela hans uppfattning om .att det skulle ha rört sig om
så utomordentligt små belopp.. Däremot måste jag ge honom rätt däruti,
att det uppstod en stor försening vid de offentliga arbetenas igångsättande,
vilken försening berodde dels på att förberedelser icke voro gjorda i tid,
dels på den stora byggnadsarbetarstrejken, dels slutligen på att det ligger
i sakens egen natur, att det alltid lätt uppstår sådana förseningar. Där h·ar
man åtskilliga lärdomar att draga. Men då man i alla fall trots dessa svå·
righeter kom till ett så pass gott resultat - det kan kanske delvis bero på
tur, men de gjorda erfarenheterna kunna dock icke användas till stöd för
professor Bagges ståndpunkt ---- att man under depressionen fick hundratals miljoner i köpkraftstillskott och under senast förflutna år av högkonjunktur dels hade en nettoåterbetalning med 67 miljoner kronor dels kunde
bestrida alla affärsverkens investeringar med löpande inkomster, då kan
jag icke se annat än att man här verkligen haft en faktor, som har ten·deratatt verka uppehållande på konjunkturen under depressionen ·och
som har verkat något bromsande på förra årets utpräglade högkonjunktur.
Om detta därtill är resultatet aven politik, som icke varit tillräckligt för:beredd, därför att man icke började i tid, och man dessutom haft att kämpa
med den svårigheten, att detta skulle genoJllföras för första gången och att
man fick en byggnadsarbetarstrejk, då tycker jag, att man måste säga, att
denna politik lyckats över förväntan" Professor Bagge erkände också, att
hans uppfattning på en punkt - den enligt min mening avgörande varit oriktig, nämligen i fråga om möjligheten för staten att betala igen
lånen efter en upplåning under depressionstider.
Alltså, herr ordförande, i den mån vi skola draga någon slutsats av den
gångna periodens finanspolitiska erfarenheter, är det, att vi icke skola
vara nöjda med det resultat; som då uppnåddes, utan att vi skola· försöka
göra det bättre nästa gång. Däremot ha vi icke någon anledning att. draga
den slutsatsen, att ingenting är att göra.
Statsrådet Eli Wigforss: Det är alldeles för sent att taga upp diskussionen på nytt, och jag skall därför endast ge ett par repliker till ett par talare.
Jag skall ta dem i omvänd ordning.
Jag skall icke börja någon diskussion med herr Lundell om vilka möjligheter man kan ha att ·motverka en lågkonjunktur genom lönesänkningar
inom exportindustrien. Det skulle nämligen föra alldeles för långt. ~är han
emellertid kom in på frågan hur det skulle se ut här i landet, om man delade
upp det regionalt efter olika partier, glömde han alldeles att tala om den
·mycket viktiga saken, hur han tänkte sig~ att kapitalet skulle fördelas mellan dessa olika områden. Han tänkte sig· ju att alla socialdemokrater, som
·äro i arbetstagarställning, skola finnas på det ena hållet, och alla företagare på det andra) och då får man ju ändå till sist fråga vem som skulle
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ha produktionsmedlen med sig. Jag vet naturligtvis, att vi ha olika meningar om vem som borde ha produktionsmedlen lned sig.
Vad sedan beträffar professor Bagges inlägg måste jag liksom professor
Ohlin säga, att det var ledsalnt, att icke inlägget kom omedelbart. Jag
skulle emellertid vilja föreslå, att vi uppskjuta den diskussionen, till dess
krisberedskapsbudgeten blir framlagd. Det går säkerligen lättare att då
komma till klarhet både om var meningarna skilja sig och var de eventuellt icke skilja sig. Jag kunde av professor Bagges uttalanden icke få
annat intryck än att han visserligen var en bestämd motståndare till det
han kallar för beredskapsarbeten, därför att han anser dem vara olämpliga
såsom krisbekämpande medel, men däremot icke motståndare till underbalansering av budgeten och låt mig säga till reservarbeten i nästan vilken
utsträckning som helst. Professor Ohlin har dock alldeles rätt uti, att såväl
beträffande krisbekämpande åtgärder som underbala.nsering är frågan om
llur man använder pengarna, jag vill icke säga, av underordnad men dock
i viss mån av sekundär betydelse. Man kan t. o. m. resonera om huruvida
icke en utdelning av köpkraft utan varje slags motprestation, alltså en
ren konsumtionskredit, skulle kunna vara ett krisbekämpande medel. Jag
är .säker på att professor Bagge icke skulle finna något sådant lämpligt.
När han emellertid kommer fram till att reservarbeten äro så uppenbart
mycket bättre, därför att de s~ulle på något sätt ge mera direkt arbete,
så äro vi ju tillbaka vid den gamla meningsskiljaktigheten om den s. k.
motkonjunkturen, som professor Bagge kallar det, fastän jag icke har fått
riktigt klart för mig vad detta ord egentligen betyder. Professor Bagge vill
icke, att man skall sätta i gång sådana arbeten, som indirekt ge mycket
sysselsättning inom den vanliga industrien, utan anser, att de krisbekämpande åtgärderna skola vara sådana arbeten, som herr LundelI nämnde
och som sätta arbetslösa direkt i arbete. Till hela denna fråga torde det
väl emellertid vara lämpligast att vända tillbaka, när krisberedskapsbudgeten blivit franllagd.
I övrigt skall jag be att få rätta ett litet, jag vill icke säga missförstånd,
men det hänger ganska mycket på själva den inriktning, som uttalandet
har. Lika litet som uttalandet i finansplanen onl den lika goda ställningen
nu som år 1930 begripes, om man icke märker reservationen »i vad gäller
statens förmögenhe-tsställning», lika litet får man den riktiga synen på min
invändning mot en skattesänkning år 1937, om man icke ser uttalandet i
dess rätta sammanhang. Jag sade icke, att vi icke skola sänka skatterna,
därför att vi då skulle alltför mycket stimulera högkonjunkturen, utan jag
sade, att argumentet för en skattesänkning har ständigt varit, att nlan
behöver stimulera företagarverksamheten, men att det argumentet under
en högkonjunktur har bortfallit. Det är ju en något annan sak. Huruvida
argumentet bortfallit i nuvarande läge är naturligtvis en kärnfråga. Jag
kan mycket väl förstå, om professor Bagge skulle säga, att vi äro nu i
det läget, att man kan fråga sig, huruvida icke en ny konjunkturstimulerande åtgärd är önskvärd. Jag drar för min del icke den slutsatsen. Hela
budgetens uppläggning visar detta, eftersom man där gjort alla de inskränkningar, som varit möjliga. Om emellertid professor Bagge verkligen
menar, att läget är sådant, att en stimulans genom skattesänkning är
önskvärd, kan naturligtvis den positionen försvaras, men då bör den också
ha till följd, att återhållsamheten i fråga om' statliga investeringar icke
4 -
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bör vara så stor. Jag kan icke se, att de båda sidorna av saken. kunna
skiljas åt.
}"'ör min del har jag aldrig underkänt exportens betydelse för vårt ekonoIniska läge, men det gäller väl här närmast en avvägning av storleksordningen av de olika faktorernas betydelse. Om jag skulle våga säga en liten
elakhet, skulle det vara, att det är egendomligt, att från .samma håll, där
man talar om att det egentligen varit exportens ökning, som varit den
egentliga och enda faktorn i hela konjunkturförbättringen, brukar man i
annat sammanhang framhålla, att det är våra företagares utomordentliga
skicklighet, som varit den .egentliga orsaken till konjunkturförbättringen.
Det är väl emellertid uppenbart, att i den mån vårt förbättrade läge verk~
ligen är beroende på stimulansen från konjunkturförbättring i främmande
länder, kan man icke på det sättet draga fram den personliga faktorn såsom förklaring.
Direktör Akselsson försökte rädda den Casselska positionen genom att
åter säga, att det är alldeles klart, att man icke kan bortse från höjden
av utgifter och inkomster, när man bedömer möjligheten aven konjunkturutjämnande politik, ty, som han säger, hur skall det vara möjligt att
täcka de utgifter på 500 miljoner kronor, som tillkomma under nästa depression, utan att, när lånen skola återbetalas, höja skatterna? I det läge,
som vi nu ha, med detta lilla överskott på 19 miljoner kronor och· med de
mycket stora krav, som ständigt framkomma på ökade utgifter, även om
det icke är endast sociala utgifter, är det mycket möjligt, att inkomstökningen, sedan en depression är över, icke med säkerhet räcker till för att
fylla det hål, som grävts under lågkonjunkturen, men lägg märke till, detta
har ingenting att göra med min invändning mot professor Cassel, ty min
invändning var den, att detta problelll uppträder vid vilken nivå som
helst. Vid varje tidigare högkonjunktur, när vi fullt ha utnyttjat det dåvarande skatteläget, har naturligtvis alltid det problemet uppkommit, om
man, sedan man lånat under en följande depression, skall med den skattehöjd, som man hade före depressionens inträde, kunna betala igen alla
lånen före nästa kris. Problemet är detsamma oberoende av den skattehöjd, dit man har kommit. Hela tankegången i en konjunkturutjämnande
politik är ju den, att nivån för utgifterna skall icke vara högre under en
kris än att överskotten under de goda åren, vare sig före eller efter, skola
räcka till att täcka hålet. Om överskotten icke räcka till, visar detta endast, att den permanenta utgiftsnivån har kommit upp så och så mycket
högre än den egentligen med den politiken skulle vara.
Hur det kan komma att gestalta sig i framtiden vågar jag icke säga. Jag
tror icke, att jag kan svara på direktör Akselssons fråga om när skattehöjningen kommer. Det beror kanske en liten smula också på vilken utgiftspolitik som önskas av de kretsar, SOlll direktör Akselsson representerar,
ty i nuvarande läge är det icke endast de sociala utgifterna, som komma
att bestämma den framtida gestaltningen av vår utgiftsstandard.
Jag skall icke gå närmare in på den uppdelning av utgifterna, som professor Ohlin gjorde och som direktör Akselsson anknöt till. Det är alldeles
riktigt, att vi ha dessa två slag av utgifter, av vilka det ena innebär en
omflyttning av inkomster, vilket också kan medföra vissa sekundära konsek'venser. Jag tycker emellertid, att direktör Akselsson valde ett ganska
olyckligt exempel härpå genom att tala om olyckan av att folk, som icke
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har råd att själva bekosta sin läkarvård, sättas i tillfälle att få en högre
köpkraft för detta ändamål. Det hör väl ändå icke till de större olyckorna
i samhället. Om direktör Akselsson frågar, hur många det skulle vara, som
skulle slita skolbänkarna, om de icke finge understöd av staten, tror jag,
att slutsatsen kanske också för direktör Akselsson skulle verka något avskräckande.
Jag kommer så till generaldirektör Bergendal. Jag måste bestämt förklara, att han tar fel, om han tror, att sparsamheten under 1920-talet berodde på någon annan psykologisk inställning än den, som tagit sig uttryck
senare. Jag tror, att vi i hela vår politiska historia måste ha klart för oss,
att partier, trots att de ibland vilja verka pedagogiska och som högern
rent demonstrativt väcka motion om skattesänkning, vilket också socialdemokraterna för övrigt ha gjort, dock ha en mycket stark känsla för var
de skola sätta in sin verkliga energi för att nå ett resultat. Finns det av
politiska skäl ingen utsikt att göra vad man vill, så låter man bli. Hade
det under 1920-talet funnits några utsikter att genomföra en sådan förbättring av folkpensionerna, som vi nu ha fått, hade man också gjort det,
och även Thorsson. Det var det politiska maktläget under 1920-talet, som
gjorde sparsamheten möjlig. Samma vilja att spara på förvaltningskostnader av olika slag, som jag för min del hade åren 1924-1926, lever fortfarande kvar hos mig. Jag är övertygad om att där finns ett område, där
man med gemensamma ansträngningar skulle kunna göra något, ehuru
kanske icke så mycket. Den som av naturen är sparsam, hyser dock en
viss motvilja mot att pengar gå åt till saker, som man tycker icke äro lika
nödvändiga som andra ändamål. Man måste emellertid skilja på en önskan
att använda tillgängliga medel på det mest sparsamma sättet och vilken
sorts utgifter och vilken utgiftsram man önskar, att staten skall ha. Det är
uppenbart, att även den, som önskar, att de nuvarande försvarsutgifterna
skulle vara 40 eller 50 miljoner kronor högre än nu, kan vara ytterligt
sparsam, när det gäller användningen av dessa ökade medel. Detsamma gäller i fråga om sociala reformer.
Det är klart, att det förefinnes en skillnad mellan en överflyttning av
inkomster och en förbrukning av inkomster. Jag tror emellertid, att när
det gäller att försvara den nuvarande utgiftsstandarden, valde professor
Ohlin icke den lämpligaste plattformen, när han säger, att en stor del av
utgifterna innebära endast en omfördehiing av inkomster. Jag håller nämligen före, att det just är den delen av utgifterna, mot vilken så många
människor mest reagera, under det att man lättare går med på utgifter,
som man kan påvisa äro 'av gemensamt intresse och som sålunda komma
alla slag av skattebetalare till godo. Att en skillnad finns ur rent ekonomisk
synpunkt är dock självklart.
Med detta skulle jag ha kunnat sluta, om icke generaldirektör Bergendal hade sagt några högst förvånande ord om att det är bristen på· medel,.
som är det enda, SOln tvingar till' sparsamhet. Hans eget 1920-tal är väl
det tydligaste exemplet på att det icke är så. Är 1925, då man började
med den första lilla skattesänkningen; fanns det icke någon brist på medel.
Man skrapade ett litet överskott och sänkte skatten. Är 1926 passade jag
t. o. m. på, som generaldirektör Bergendal riktigt anmärkte, att föregripa
en utgiftsminskning genom att föreslå en skattesänkning. Under alla de
år, då man sänkte skatterna, förefanns ingen brist på inkomster, utan det
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rådde tvärtom en önskan att sänka skatterna, när läget var sådant, att
utgifter, som lockade, icke förelågo.
När generaldirektör Bergendal vidare sade, att det är önskvärt, att varje
år skall täcka sina egna utgifter, och att detta skulle vara ett argument
mot långtidsbalansering,. så får man komma ihåg, att under alla de senaste
åren ha vi haft stora överskott men vi ha trots detta icke använt hela den
årliga inkomsten till löpande utgifter. Det är ju just detta, som har möjliggjort återbetalning av skulderna. Jag tror, att inför dessa fakta är bevisföringen till förmån för ettårsbalansering icke' hållbar.
Direktör L" Akselsson:Jag ber att få tacka professor Ohlin för hans
inledningsreplik till mig, vilken ju i sak bestyrker, att det av skattetekniska
skäl har förekommit· en hämning av företagsamheten hos enskilda personer. Hans upplysning om att det är de stora bolagen, som få taga hand
om .initiativen, är ju mycket intressant, och jag hoppas, att den upplysningen blir rätt återgiven i protokollet. I motsats till honom tror jag icke,
att företagsamheten är tillräckligt stor här i landet.
Eftersom jag ändå har ordet skulle jag vilja säga till finansministern,
att nog är det väl ändå en differens i mentalitet på 1920-talet och nu. Det
var nog icke bara' det, att Thorsson icke hade makt' att få igenom högre
utgifter, utan han hade nog en verkligt intensiv känsla av att gemene mans
bästa består i en god hushållning, varför man bör hålla igen med alla slags
utgifter. Skattebetalarnas förening är en produkt av den sinnesriktning,
som då fanns; föreningen skapade inte den folkmeningen men den utlöste
en faktiskt existerande mentalitet, som nu är borta.

Il

Professor G.. B~gge: Professor Ohlin har befriat mig och de ännu trogna
åhörarna från en replik, ty han talade av någon anledning om något helt
annat än vad jag gjorde. Jag talade om de offentliga arbetena som konjunkturpolitiskt medel och icke om över- eller underbalanseringen av
budgeten, därför att det i detta sammanhang var de o'ffentliga arbetena,
som intresserade mig. När han sedan slutade med att påstå, att jag skulle
ha uttalat mig för att ingenting över huvud skulle göras, så slutar ju all
diskussion; det är ju ingen mening att visa, att detta påstående är felaktigt.
Jag begärde därför endast ordet för att säga ett par ord om de siffror,
som professor Ohlin åberopade ur konjunkturinstitutets rapport.. Han
nämnde- dessa siffror icke blott för' att visa storleken av över- och underbalanseringen av budgeten, vilket. jag icke alls hade gått in' på, utan ·han
ville därmed .också visa, att omfattningen av de statliga arbeten, varom
jag talat, icke hade förhållit sig på det sätt, som jag angav. Även jag har
observerat motsättningen mellan konjunkturinstitutets siffror och' siffrorna i »beredskapsutredningens» betänkande, men jag fann, att- de senare
syntes bäst motsvara de arbeten, som jag talade om, så vitt jag har hunnit kontrollera dem. Det är, som jag i mitt förra anförande framhållit,
svårt att här få fram riktiga siffror, ty man kan föra ihop anslagen på
många olika sätt.
Jag kan också ge ett litet stickprov för de statliga byggnadsarbetena.
De utgjorde under lågkonjunkturen omkring 10 miljoner kronor men hade
under högkonjunkturåret 1937/38 stigit till 15 miljoner kronor, d. v. s.
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med 50 %. Detta var dock sådana arbeten, som man särskilt hade i tankarna att använda som konjunkturmedel och som man hade helt och hållet i egen hand, men det visade sig ändock, att man också här har misslyckats.
Såväl finansministern som professor Ohlin framförde en del riposter, som
jag kanske vid nuvarande tid på dygnet kan få gå förbi. Det var ju mera
debattinlägg utan något reellt innehåll, och jag torde därför icke behöva
uppehålla församlingen med att bemöta dem.
Generaldirektör K.. Bergendal: Endast några få ord. Jag förstår icke
att finansministern kan göra gällande, att mentaliteten inom svenska riksdagen och över huvud taget hos den svenska allmänheten i fråga om statens utgiftspolitik icke nu skulle vara en annan än på 1920-talet. Det är
klart, att de rådande maktförhållandena spela en stor roll i detta avseende, och jag tror visst, att vi skulle haft mycket större utgifter under
1920-talet, om socialdemokraterna då haft sin nuvarande maktställning.
Men nog skar sparsamhetsmentaliteten på den tiden igenom på ett helt
annat sätt än nu även bland socialdemokraterna. Tänk bara på hurusom
det i snart sagt varje ri.ksdagsdebatt, varje statsrådsprotokoll för att ej
nämna finansplanerna talades nära nog till leda om denna sparsamhet och
om de automatiska utgiftsstegringarna, som till varje pris skulle drivas
tillbaka - trots det att ett dylikt tillbakadrivande i stort sett är omöjligt.
Hela inställningen var en annan, och enligt min uppfattning spelar denna
allmänna inställning en mycket stor, för att icke säga, avgörande roll i
den statliga utgiftspolitiken"
Jag skall emellertid gärna erkänna, att när det gäller de rena förvaltningsutgifterna - varom herr Wigforss nyss talade - iakttager även den
nuvarande finansministern en utomordentlig sparsamhet. Statskontoret
har exempelvis i tre år begärt förstärkning av arbetskrafterna med, bland
annat, en fattig sekreterare, därför att just på grund av den allmänna politik, ej minst utgiftspolitik, SOlU föres här i landet, har statskontorets
liksom vissa andra ämbetsverks arbetsbörda ökats i synnerlig grad,
men det har. tyvärr hittills varit omöjligt att vinna gehör för denna begäran. Jag tycker det är alldeles riktigt att spara också när det gäller
ämbetsverkens förvaltningskostnader, men här är det dock fråga endast
om små droppar i det stora havet. Om ämbetsverken bliva ålagda en orimligt
ökad arbetsbörda, är det ganska naturligt, om de vördsamt hemställa om
att i någon mån få arbetskrafter för att utföra det arbete, som pålägges,
och för att det arbete, som skall utföras, icke skall bli alldeles otillfredsställande.
Professor Ohlin uttalade sin förvåning, nästan sin glada överraskning
över att han fann mig bland dem, som icke ville lägga upp en extra »fond»
på 20 miljoner kronor utan hellre ville använda beloppet till skattesänkning. Ja, det är nog riktigt, men jag måste bekänna, att jag är gränslöst
tveksam på den punkten, därför att jag alltid har hållit på sunda statsfinanser, och därför att jag förutser, att med den nuva~ande utgiftspolitiken komma dessa 20 miljoner att behövas tio gånger om och mera under
de följande åren, när det börjar gå utför igen med konjunkturerna. Därför vore det givetvis i och för sig önskvärt att hålla en stor utjämningsfond. Om jag vore finansdiktator i detta land, skulle jag också tämligen
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säkert vara för att nu spara beloppet i väntan på sämre tider. Men nu
är jag icke en sådan diktator, utan det är andra, SOlU ha hand om utgiftspolitiken, och dessa vet jag frestas både från höger och vänster bort från
dygdens väg. Dessa 20 miljoner komma därför - efter vad jag tror icke i verkligheten att sparas för sitt ändamål. Jag skulle vilja hålla vad
med professor Ohlin om att pengarna vid slutet av denna riksdag icke finnas kvar i utjämningsfonden utan att de helt eller delvis förbrukats på ena
eller andra sättet.
Därmed har jag kommit in på frågan om hur stor utjämningsfonden bör
vara. Jag hörde till dem bland budgetssakkunniga, som ansågo, att den
icke borde vara särskilt stor. I själva verket är det ju här till stor del bara
en bokföringsfråga. Det är i grund och botten mest camouflage, om fonden
vid starten sättes till 100 miljoner eller 200 miljoner kronor eller till ingenting alls eller till minus 100 miljoner. Jag menar naturligtvis icke, att man
skall slarva bort de pengar som finns, men man skulle t. ex. ha kunnat
göra en formell avskrivning på de mer än 100 oräntabla miljonerna i Statens järnvägar, och i stället i motsvarande mån minskat utjämningsfonden. Jag skulle emellertid nästan ha velat sätta fonden till o. Det skulle
nämligen kanske skrämma folk en smula, när miljonrullningen åter kommer i gång, om fonden då snart nog skulle ha visat en kraftig brist. Har
man däremot från början en stark positiv behållning i fonden, kommer
man icke att tycka, att det gör så mycket, när den börjar att peka nedåt.
Det är alltså av det skälet, SOIU jag trots allt vågar tro, att det vore
riktigast att nu sänka skatten med de 20 miljonerna i stället för att öka
utjämningsfonden. Jag tror också, att en sådan skattesänkning skulle ha
en viss psykologisk effekt. För övrigt - om man icke sänker sk~tterna ett
år, då man har överskott i budgeten, när skall man då göra det?
Professor B, Ohlin: Professor Bagge missförstod mig komplett. Jag slutade visserligen med att säga, att vi icke ha någon anledning att av de
gjorda erfarenh'eterna draga den slutsatsen, att ingenting bör göras, men
jag hoppas det framgick av sammanhanget, att jag därvid syftade på för,söket att genom finanspolitiken skapa en motkonjunktur. Det var givetvis
aldrig min tanke att beskylla professor Bagge för att icke vilja göra något
alls, fastän han tydligen icke vill vara med om att försöka skapa en motkonjunktur.
Professor Bagge överraskade mig genom att säga, att han endast talade
0lll de offentliga arbetena och icke om något annat. Eftersom diskussionen
i kväll gäller den nu föreliggande finansplanen, får man väl ändå,herrordförande, anse, att det må vara tillåtet och naturligt att tala om den allmänna finanspolitiken och dess konjunkturverkningar, vilket just var vad
jag gjorde. Jag framhöll för min del, dels att om vi se på det, som ur konjunkturutjämningssynpunkt är det centrala, nämligen under- och överbalanseringen av ,budgeten, så bekräftar erfarenheten, att det är möjligt
att genomföra en sådan politik, och dels att man 'har anledning tro, att den
haft goda verkningar. Skulle det vara så, att professor Bagge är överens
med mig om detta, vore det utomordentligt glädjande.
. Jag vill tillägga,att jag är helt ense med honom på åtskilliga punkter
ifråga: om en del 'av hans mera tekniska kritik av vissa slag av offentliga
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arbeten, att det varit olämpligt att de blevo så försenade o. s. V., men det
är dock en sak, sonl ligger mer på sidan av dagens ämne än de av mig
tidigare vidrörda sakerna.
Riksdagsman T" V" Lundell: Jag vill endast ge den repliken till finansministern, att när jag gjorde detta lilla tankeexperiment om en uppdelning
av befolkningen på två skilda områden med ordentlig avspärrning och
kringgärdning, så var jag nog rättvisare än finansministern trodde mig
om. Jag tänkte mig nämligen, att produktionsInedien skulle vara lika fördelade på båda områdena, att klimatet skulle vara tämligen lika o. s. v.,
så att startmöjligheterna skulle vara så jämngoda som möjligt. Jag tror
ändå, att resultatet skulle bli det, som jag tillät mig förutsäga. Det är
nämligen icke blott den jämna starten, som bestämmer loppets utgång,
utan det beror något på löparnas förmåga, d. v. s. här på de olika ekonomiska systemens förmåga att stimulera.
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Professor Gunnar Myrdal inledde aftonens diskussion med ett föredrag om

Jordhrukspolitikens svårigheter
Det är en mycket allvarlig fråga, som utgör ämnet för Nationalekonomiska föreningens ·diskussion i kväll. Alla, som ha någon känning med ,d·e jordbrul\:spolitiska problemen, veta ju, att vissa krafter
i fråga ·om konsumtionens och produktionens utveckling äro i rörelse,
som så småningom komma att tvinga statsmakterna till betydelsefulla förändringar i den nuvarande jor,dbrukspolitike~. För min del
tror jag, att de ·drivande krafterna äro tillräckligt starka och ensriktade för att någorlunda bestämma, hur denna ominriktning av
jordbrukspolitiken i praktiken kommer att ske. Denna ominriktning
kom·mer att genomtvinga sig .under händelsernas eget tryck. Men det
kan ske under större eller mindre framsynthet, me'd större eller mindre
kortsiktiga misstag, med större eller mindre svårigheter och lidanden
för konsumenter och producenter eller för bådadera.
Vad som framtvingar en diskussion om jordbrukspolitikens omläggning är som bekant faran av överprod'uktion. Med överproduktion
menar jag därvid en livsmedelsproduktion inom landet, som är så
stor, att svårigheter uppstå att finna avsättning för produktionsresultatet till pris, som möjliggöra ett räntabelt jordbruk.
Frågan om jordbrukspolitikens svårigheter har som bekant nyligen
behan,dlats i ett betänkande från befolkningskommissionen i näringsfrågan. Näringsfrågan är givetvis i första hand och huvudsakligen en
näringshygienisk fråga. Men eftersom näringsstandarden gäller konsumtionen av livsmedel, är den samtidigt en synnerligen betydelsef.ull produktionsfråga. Vid näringsfrågans praktilska bed'örnande får
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man därför inte bortse från vad som ur jordbrukets synpunkt ter sig
lämpligt och önskligt. Inom kommissionen ha vi ansett det vara
självfallet, att, när vi togo upp denna stora konsu;mtionsfråga, vi
inte kunde underlåta att undersöka, hur saken ställde sig även ur
jordbr,ukets synpunkt. I betänkandet finns därför bIland annat en
bilaga, författad av mig, sonl innehåller en översiktlig analys av det
jordbrukspolitiska problemet i Sverige på något längre sikt. Denna
analys bygger i sin tur på två an·dra mera omfattande och ingående
undersökningar: en utredning om det svenska folkets näringsförhållanden av sekreterarell R. Sterner och en utredning om den svenska
jordbruksproduktionens omfattning och utvecklingsmöjligheter av
aman,uensen G. Lange. Man har i dessa bå,da sistnämnda utredningar
äntligen fått en kvantitativ genomarbetning av de betydelsefulla utveckling1stendenserna i fråga om konsumtion och produktion. En
kvantitativt bestämdare och fastare grundval har lagts för diskussion av dessa bety·delsefulla frågor.
När jag planerade uppläggningen av mitt inledningsanförande i
kväll var min första tanke att försöka ge en sammanfattande skildring av de huvu,dresultat, sonl framkommit i dessa tre undelisökningar.
Vid närmare eftertanke tror jag emellertid, att jag bör lägga mitt anförande något annorlunda. Jag vill således i stället betrakta dessa undersökningars resultat såsom givna, söka sammanfatta dem i vissa generalisationer och i några fall även ge exemplifikationer. Men i övrigt
skall jag ägn~ mitt anförande åt ett försök att så att säga reda ut
tanketrådarna genom att ge en allmän översikt över problemen. Vad
en nationalekonom av facket kan ge för utredningen aven praktisk
fråga som denna, är ju inte bara en hopsalnling aven mängd data
och heller inte b'ara biträde med att finna de riktiga tekniska lösningarna av olika problem, utan det är också och i första hand hans
uppgift att ge en allmän syntes och draga upp de stora sammanhangen.
Vi yngre nationalekonomer äro åtminstone i det hänseendet trogna
lärjungar till våra stora lärare, Wicksell, Cassel och i viss mån Davidson, som ju alla fattade det såsom sin första plikt att försöka ge
sammanhang åt tingen och linjer i tänkandet, så att man inte kommer i den situationen, att man inte ser skogen för bara träd. Jag
måste alltså förutsätta, att de av mina åhörare, som äro närmare
intresserade av problemet, själva gå till de nyssnämnda utredningarna,
där verifikationerna till mina generalisationer finnas.
Låt mig till en början erinra något litet om den jordbrukspolitik,
SOlU vi ha, d. v. s. krispolitiken, ty någon anllan slags jordbrukspolitik
ha vi ju inte. Då j.ordbruksprodukternas pris började falla, när depressionen kom - i själva verket förebådade ju prisfallet på jord-
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br'uksprodukter i rätt stor utsträckning den allmänna ekonomiska
krisen - sågo sig statsmakterna nödsakade att göra det ena ingreppet
efter det andra i prisbildningen på jordbruksprodukter. Motivet var
ständigt, att man kände det som en plikt att söka skydda det svenska
jordbrukets ekonomiska bärighet. I sista hand var det det socialpolitiska motivet att skydda jordbruksbefolkningen från ruin. Det ena ingreppet fogades till det andra, och vi fingo så småningom ett system
av jor1dbruksregleringar, varigenom praktiskt taget alla jordbruksprodukter ha fått sin marknad reglerad och avskärmad från utlandet.
Det utmärkande för alla dessa ingrepp, som tillsammans bilda vår
jord1bruksreglering, är, att åtgärderna varken var för sig eller tillsammantagna någonsin varit avsedda som en långsiktig jordbrukspolitik. Det har oavbrutet endast varit fråga om krispolitik. Man har
i alla läger lekt med tanken, att det endast gällde att hjälpa jordbruket över en svår situation. Man vidtog åtgärder, som man tänkte
sig att så småningom kunna avv'eckla, när »normala» tilder återigen
skulle inträda. Jag vill emellertid påpeka, att detta system av jordbrukspolitiska ingripanden - vars allmänna plan aldrig funnits på
något papper eller i någon hjärna - dock fick en viss inre mening
eller om man så vill en systematilsk tanke, nämligen såsom led i den
allmänna ekonomiska politiken under krisen, vilken ju allmänt gick
ut på att uppehålla och höja pris, inkomster, köpkraft, efterfrågan,
konsumtion och produktion.
Nu är emellertid krisen över ·och måhända även högkonjunkturen.
Vi stå' emellertid nu kvar nled detta permanentade krissystem. Jag
tror för min del, att det är mycket farligt, om man föreställer sig, att
man tryggt kan behålla. detta system såsom grundval för jordbrukshjälpen och även bygga på det. Den tanken är farlig främst för jordbrukarklassen men i an.dra hand för hela vår ekonomi. Över h.uvud
taget kan det inte nog kraftigt· inskärpas, att de misstag, som under
de närmaste åren kan komma att b'egås i jordbrukspolitiken, i första
hand gå ut över jordbruksbefolkningen själv.
Det förhållande, som framtvingar en omprövning av hela jordbrukspolitiken, är, som jag redan har sagt, faran för en allmän överproduktion. 'Ti ha nu inte längre - som vi hade, när jordbrukspolitiken
först byggdes upp - vissa områd'en, där det finns ett importöverskott, som kan minskas. Vi ~unna därför inte b'ekämpa ö.verproduktionen bara genom en vridning av produktionen. Jordbrukets överproduktion pressar åt alla håll mot avsättningsmarknadens gränser.
Orsaken till det nuvarande överproduktionsläget är givetvis, om
man ser till den mest dynamiska kraften i utvecklingen, själva produl{tionens utveckling. I amanuensen Langes synnerligen ingående
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undersökningar har det gjorts beräkningar, uppskattningar oCh sammanställningar, som just belysa denna kraftiga produktionsutveckling, vilken i och för sig är så önsklig men som samtidigt är så ödesdiger för dien nuvarande jord·brukspolitiken. I enlighet med det program, som jag nyss angav för mitt anförande, är det inte min avsikt
att här gå in i detaljer, men jag skall tillåta mig anföra några exemplifierande uppgifter. Skördarna av brödspannmål ha sedan slutet av
1920-talet ökats med inemot en femted'el och mjölkproduktionen har
under samma tid stigit med mer än en sjundedel. Däremot har fläskproduktionen bortsett från kortvariga variationer närmast hållit sig
konstant. Man har emellertid vid bedömandet av produktionsutveck.
lingen för animaliska livsmedel under senare år att lromma ihåg, att
de införda importavgifterna på fodermedel kunna antas i viss mån
ha försvagat den produktionsökning, som eljest skulle ha kommit till
stånd, kraftigast för fläsket men även i någon mån för mejerivaror
och ägg. Jordbrukets saluöverskott har genom denna utveckling
sedan år 1929 stigit med omkring 25 %.
På grund av denna utveckling har den internationella handelsbalansen i avseende å jordbruksprodukter utvecklats så, att medan
vi ännu under forkristiden, låt mig säga under de fem åren
1926-1930, enligt en viss uppskattning - vari dock fodermedelsimporten ingår - skulle haft ett importöverskott av omkring 400 miljoner skördeenheter, hade vi för år 1935, som kan anses ha varit
ett efter nuvarande förhållanden normalt skördeår, ett exportöverskott på 233 miljoner skördeenheter. ~eträffanlde dessa förhållanden
har man dessutom att komma ihåg, att vår export i jämförelse med
vår import innehåller produkter, som äro mycket dyrbarare och
kräva mera arbete. Skulle man ha uppskattat den handelsbalans,
som jag nu har talat om, i en ur jordbruksekonomiska synpunkter
mera real värdeenh·et, så skulle exportöverskottet givetvis ha ,blivit
ännu större. Detta betyder, att jordbruket för sin ekonomi och för
sin möjlighet att sysselsätta arb'etskraft i högre grad beror av export
än som framgår av de anförda uppgifterna.
Den breda linjen· i utvecklingen är enligt den undersökning, som
jag här har refererat till, att vi ha en växande spänning mellan pro,duktionsutvecklingen och konsumtionsutvecklingen. Inom produktionen är det uppenbart, att vi ha mycket starka tendenser till stegring. Man skulle närmast vara benägen att tala om en ny industriell
revolution för jordbrukets del. Denna produktionsutveckling, som går
i accelererat tempo, började för många årtionden sedan, har varit kraftigast under de sista tio åren och synes för närvarande vara kraftigare
än någonsin.
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Den, som inte är närmare insatt i spörsmålet, skulle möjligen
kunna fråga sig, varför man just nu plötsligt börjat tala om denna
överproduktionsfara. Den är dock ingalunda någon nyhet, utan den
har rätt ingåen,de diskuterats i sakkunniga kretsar sedan lång tid tillbaka, även om man ej har gett sig in på den mödosamma uppgiften
att kvantitativt undersöka prod1uktionsutvecklingen mera intensivt.
Den har också givit en beklämmande och till försiktighet manande
underton åt hela den jordtbrukspolitiska disk,ussionen sedan år tillbaka. Den växande spänningen mellan produktionsutveckling och konsumtionsutveckling har emellertid hittills kunnat betraktas mera som
ell latent fara. Man har därför kunnat finna sig till freds med att permanenta krispolitiken, och man har också inom riksdagen ,egentligen
en,dast diskuterat, hur högt man skulle sätta prisen. Att spänningen
inte ännu har uppenbarat sina allvarliga konsekvenser, har berott
på tre sammanträffande och tillfälliga faktorer.
Då man jämför vårt nuvarande jordbrukspolitiska läge med det
läge, vari samma politik befann sig när regleringssystemet uppbyggdes i krisens botten, har man först och främst att erinra sig, att då
fanns ett visst importöverskott i fråga om viktiga varor - ett importöverskott, som kunde avskaffas till förmån för den inhemska
produktionen. Detta gällde framför allt brödsäd. Det importöverskott,
som fanns vid jordbrukspolitikens grundläggning, var ett kapital,'
som nu är konsumerat. Nu trycker jordbTuksproduktionen mycket
mer direkt och mycket mer allmänt mot ma.rknadens gränser.
Den andra faktorn ligger däri, .att under dessa års utveckling från
den djupaste depression fram till den sista tidens lika extrema högkonjunktur ha inkomsterna och därför också köpkraften inom l,andet
kraftigt utvidgats. Jag vill även här bara anföra en enda illustrerande siffra utan att gå in på en närmare analys. SocialstYrelsen har
beräknat, att den sammanlagda inom industrien utbetalda lönesumman från år 1933 till år 1936 stigit med omkring 30 % (på grund av
sjunkande arbetslöshet och minsk:at l{orttidsarbete). Inkomstutvecklingen har sannolikt inte varit lika stark inom andra samhällsklasser,
och det är även klart, att inte hela denna köpkraftsutvidgning har
använts för efterfrågan på just jordbruksprodul{ter - i själva verket inte ens en proportionell del, eftersom det är en allmän regel, att
vid stigande välstånd en allt mindre del av inkomsten kommer till
användning för livsmedelsinköp. Men denna särdeles kraftiga inkomstutvidgning har dock i alla fall betytt en ganska avsevärd expansion
av efterfrågan på jordbrukets produkter. Mest tydligt framträdande
har detta förhållande varit i fråga om smörkonsumtionen.
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Den av mig nu sist omnämnda faktorn är ävenledes tillfällig. Man
kan ej tänka sig en fortsatt inkomstexpansion i samma takt som
under de sista åren, helt enkelt därför att. vi lyckligtvis inte längre
ha en stor mängd av våra arbetskrafter och vårt realkapital outnyttjad. Även om vi sklllle få behålla mycket goda tider, skulle därför inkomststegringen och efterfrågans stegring komma att dämpas.
Blir det depression, är tvärtom den sannolika utsikten, att inkomsterna komma att sjunka och därmed även efterfrågan på jordbruksprodukter. Vi veta ju, att under den sista nedgångsperioden minskades den sammanlagda lönesumma, som jag nyss talade om, med
något över 20 %. Även denna siffra är givetvis en överdriven indikator på den totala inkomstutvecklingen i landet, men den ger en
antydan om de krafter det är fråga om.
Den tredje tilltälliga faktor, som har dolt den växande spänningen
mellan produktionsutveckling och konsumtionsutveckling, har legat
i den prisutveckling på de internationella marknaderna, som samtidigt har ägt rum och som också den till stor del har varit beroende
på den tillfälliga konjunkturutvecklingen från extrem depression till
extrem högkonjunktur. Stigande pris utomlands ha nämligen betytt,
att vi kunnat dumpa vårt produktionsöverskott till relativt sett lägre
kostnader för konsumenter och producenter än om prisen inte hade
stigit. Jag vill även här nöja mig med en enda illustrerande siffra.
Enligt de utredningar, som närmast utgöra grundvalen för mitt resonemang, såldes svenskt smör år 1934 i England enligt Manchesternoteringen för 162 öre per kilogram och år 1936 för 215 öre.
Även vad gäller den internationella prisutvecklingen på jordbruksprodukter måste man dess värre räkna med en tillbakagång i priserna
såsom sannolikast, vilket dels beror på att konjunkturen ser ut att
vara vikande utomlands och dels beror på att en del icke konjunkturbetingade förhållanden - produktionsinskränkningar och svaga skördar - , vilka delvis legat till grund för prislyftningen under de senare
åren, nu se ut att vara överståndna.
Jord·brukspolitikens läge nu är således ett helt annat än man möjligtvis tänker sig, om man bortser från dessa tre faktorer och deras
tillfälliga karaktär. En ny kris skulle göra den växande spänningen
mellan produktions- och konsumtionsutveckling akut. Produktionsutvecklingen är nämligen inte tillfällig utan fortsätter. T. o. m. vid
en kris är det inte bara troligt utan nästan säkert, att produktionsutvidgningen i alla fall fortsätter. Bönderna slå inte igen, så länge de
kunna hålla i gång sin verksamhet. Om de sämre tiderna påverka dem
till något, så är det närmast att knoga hårdare för att öka avkastnIngen.
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Detta var alltså i rask och generaliserande profil de faktiska förhållanden, som vi ha att utgå ifrån, när vi skola bedöma, Ilur en mera
planmässig jo"rdbrukspolitik på längre sikt skall kunna läggas upp.
Jag kommer sedan över till den praktiska frågan, hur vi skola
ställa oss i detta läge, vad vi kunna göra för att rädda jordbrukspolitiken och för att hindra, att jordbruksregleringen brister under
överbelastningen. Den farligaste politiken är givetvis den politik, som
dock ligger det mänskliga psyket så nära och som man kanske skulle
kunna kalla för förskillgrarpsykologien, d. v. s. att känna sig orolig i
största allmänhet och vara fatalistiskt pessimistisk beträffande sina
egna möjligheter att reda ut en svår situation, men samtidigt optimistisk beträffande försynens nåd att hjälpa en, när den svåra stullden
kommer. Det riktiga sättet att reagera i denna situation är naturligtvis tvärtom att överväga de skilda möjligheter, som stå oss öppna,
för att sedan fatta ett klokt beslut, i vilken riktning vi vilja vända
våra ingripanden för att nå det bästa resultatet.
Innan jag går in på d·essa praktiska frågor skulle jag emellertid
vilja något närmare redovisa de värdepremisser, de politiska premisser, om man så vill, som utgöra grondvalen för mitt resonemang.
Det är alltså dessa premisser, som tillsamman med kännedomen om
de faktiska förhållandena ge slutsatsen hur man på bästa sätt skall
kunna klara up,p situationen.
Min första förutsättning är den socialpolitiska grundsatsen, att
jor·dbruksbefolkningen bör skyddas ekonomiskt, så att dess levnadsstandard inte tryckes ned utan tvärtom om möjligt höjes. Denna uppfattning- är för mig fullkomligt naturlig, i all synnerhet sedan den
stora undersökningen om levnadsförhållandena i svenska familjer har
gjorts av sekreterare Sterner. Denna undersökning har ju visat, att
levnadsstandarden på den svenska landsbygden inom breda skikt är
mycket låg och lägre än den 'genomsnittliga i städerna. Levnadsstandarden på landsbygden är i själva verket så låg, att vi med hänsyn
till kulturella och hygieniska krav inte kunna önska den lägre utan
tvärtom med all makt måste sträva efter att lyfta den högre och
- jag vill för min del säga - väsentligt högre.
Kravet på en höjd levnadsstandard för lalldsbygdens befolkning är
för mig motiverad icke blott i och för sig med hänsyn till en sådan
förändrings verkningar för denna befolknings välbefinnande, lycka
och arbetsduglighet. Detta krav lär dessutom, som jag ser saken, motiverat av självklara rättfär,dighetshänsyn. I en framåtskridande demokrati får icke en stor folkgrupp bli eftersatt. Det skulle vara en ödesdiger utveckling och innebära en fara för kulturhomogeniteten och
för den nationella gemenskapen, om landsbygdens folk stadig'va-
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rande skulle sjunka ned på en lägre levna,dsstandard än övriga folklager.
Jag vill hiär inskj.uta en liten reservation, som gäller mi~ fortsatta
framställning. Jag tänke~ i fortsättningen inte alls gå in på det viktiga fördelningsproblemet, alltså frågan om hur den samlade jordbrlIksinkomsten skall fördelas mellan olika grupper av jordbrukare.
Detta problem är 'brännande och synnerligen viktigt. Men det är
dock ett problem, som är underordnat eller rättare sagt inor,dnat i det
större problemet om hur stor hela den totala jordbruksinkomsten
skall vara. Detta mera allmänna problem är desto viktigare även f.ör
fördelningsproblemet, eftersom inom jordbruksbefolkllingen, efter vad
vi kunnat visa, kanske ännu mera än inom hela folket för övrigt de
fattiga äro många 'Och de rika så få.
Min andra utgångspunkt är, att detta socialpolitiska resultat inte
kommer att kunna nås utan statens medverkan. Jag kan inte förstå,
att man fortfarande här och var i den jordbrukspolitiska diskussionen tycks utgå ifrån att vi snart nog skulle kunna låta jordbruket reda
sig självt. Det är givet, att under vissa förhållanden kunna enstaka
pris på den internationella marknaden komma att ställa sig så höga,
att de motsvara en räntaibel svensk jordbruksproduktion. Men i det
stora hela skulle ett avstående från statens ingripande till stöd för
jordbruket betyda jordbrukets säkra ruin och vara en orimlighet, så
som åsikterna i denna fråga ligga i Sverige.
Min tredje förutsättning är, att när vi ,bedöma detta praktiska problem för det tidsskede, som det här gäller - jag tänker mig närmast
ett tiotal år framåt - så ha vi inte rättighet att räkna med den anpassning av jordbruksproduktionen genom förändringar i jordbruksbefolkningens storlek, som i den gamla lib'erala ekonomien spelade så
stor roll. I det fallet gjorde sig ju förr mycket falska föreställningar
gällande. Om vi erinra oss den gamla dammiga diskussionen mellan
frihandlare och protektionister, vilken väl åtminstone för de äldre här
bety.der personliga minnen, så stämde ju de båda motståndarna överens i så måtto, att de båda faktiskt utgingo ifrån att en relativt stor
folkomflyttning på kort tid skulle kunna ske. Protektionisterna försvarade sin stån·dpunkt att jordbruksnäringen behövde stödjas med
att annars skulle jord'bruket avfolkas, vari de sågo en stor skada,
medan friihandlarna å sin sida inte alls funno en sådan utveckling vara
skadlig utan tvärtom menade, att just i en sådan avfolkning låg anpassningen. Den extreme frihandlaren frågade: »varförha vi bönder?»
Och han hade svaret redo: för att producera jordbruksprodukter. Men
om vi kunna importera jordbruksprodukter billigare, böra vi låta bönderna ta sig för något nyttigare än att producera alltför dyra livsme-
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del. Det är klart, att levnadsstandarden i så fall en tid måste bli litet
pressad inom jordbruket, men det behövs för att hålla i gång överflyttningen av arbetskraft från jordbruket till in,dustrien. Det är däri anpassningen ligger, och om man b'ara håller levnadsstandarden tillräckligt låg, sker dellna anpassning av sig själv. Detta var frihandlarens
resonemang. I båda dessa läger tänkte man sig uppenbarligen, att inom
en sådan tidsperiod, som jag nu talar om, skulle en kraftig anpassning
kunna ske. Vi ha emellertid numera dels genom forskningar, dels genom bittra erfarenheter under kristiden lärt oss, att arbetskraften hör
till de mest svårflyttade av alla produktionskrafter.
Jag skall inte nu gå närmare in på saken, trots att det för ~ig skulle
vara mycket lockande, eftersom jag har sysslat rätt mycket med det
inre omflyttningsproblemet i Sverige. Jag vill endast framhålla, att
den överflyttning, som rimligen kan ske och som givetvis på lång sikt
är ganska stor, betyder under några år relativt litet i fråga om dell
arbetskraft, som finns i jordbr.uket. Kommer så härtill, att tillfälliga
förhållaniden just under de närmaste tio åren komma att medföra, att
även om utflyttningerl från jordbruket blir lika stark och t. o. m. något
starkare än den har varit under den senaste tioårsperioden eller under
1920-talet, så kommer i alla fall den delmassa av jordbruksbefolkningen, som består av män i arb'etsför ålder, inte att minskas, trots att den
totala jordbruksbefolkningen går tillbaka. Härom kan man uttala sig
med mycket stor säkerhet för just en sådan tid som 10 eller 15 år
framåt, ty de människor det gäller äro redan födda, vi känna ungefär
deras dödlighet och vi kunna räkna fram åldersklasserna och därvid
införa alternativa förutsättningar om en viss utflyttning. En sådan
und·ersökning har gjorts av ·docent Alf Johansson. Jag vill tillägga en
sak. Om man skulle hindra utflyttningen från jordbruket,så skulle oc~
så, eftersom denna utflyttning framför allt rekryteras från de yngre
arbetsföra åldrarna, den delmassa av jordibruksbefolkningen, som består av de arbetsföra männen och som närmast utgör basen för jordbruksproduktionen, komma att avsevärt stiga. Vi veta ju, att det förhållit sig annorlunda under de decennier, som ,ha gått. Men under det
närmaste decenniet blir det en tillfällig förändring. Vi kunna alltså
t. o. m. mindre än normalt lita på den gamla liberala säkerhetsventilen. Den är numera mer än vanligt trång. Det kan rent av hän da,
att vi få en ökad arbetskraft i jordbruket. Under alla förhållanden
kommer den inte att märkbart sjunka.
I det jordbrukspolitiska prob'lemet kunna vi vidare utgå ifrån saken är självklar, men jag tycker, att den bör påpekas i förbigående
för en gångs skull - att vi inte längre kunna skydda det svenska
jordbruket genom tullar. F,ör att tullar skola kunna skydda en näring,
1

66

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 3 MARS 1938

måste det nämligen föreligga ett importbehov, så att varor få "l{lättra
över en tull och därigenom stegras i pris och samtidigt stegra priset
även på de inländska produkterna. I den situationen befinna" vi oss
inte längre i fråga om några varor. Vi kunna naturligtviis föra in tullar såsom beståndsdel av ett helt annat jordbrukssystem, men då ha
de en" helt annan funktion. Därvid föredra vi ju numera en mindre
stötande benämning än tull och tala i stället om importavgift o. s. v.
Vår jordbrukspolitik är för närvarande och för framtiden betydligt
mera radikal. Dess första grundsats är en monopolisering av hemmamarknaden för den inhemska produktionen. Denna monopolisering
är, såsom jag redan har påpekat, nu i det närmaste läckfri. Hur pass
läckfri den är kommer man underfund med, om man diskuterar de
ytterligare avstängningsåtgärder, som skulle kunna tänkas. ]\tIan skulle
t. ex. kunna strypa Iodermedelsimporten ännu mera. Men man får
inte glömma, att vår inhemska fodermedelsproduktion inte är så äggvitehaltig som den importerade varan. Man får ej heller glömma, att
en sådan åtgärd inte är odelat gynnsam för alla jordbrukare. Den kan
vara skadlig för de småbrukare i södra Sverige, som basera sin produktion på importerat foder. Även om man emellertid skulle tänka
sig att fullständiga monopoliseringen på detta område, så blir det ändå
inte fråga om en så stor importbegränsning, att man därigenom kan
tänka sig att lösa jordbruksproblemet.
Vidare är det givet, att man skulle kunna finna avsättning för en
del svenskt smör genom att ytterligare fördyra margarinet. Men vi
böra ha klart för oss, att vi redan ha en margarillaccis, som efterhand
har l{lättrat upp till 45 öre per kilogram. Det finns även vissa sociala
konsumentsynpunkter på jordbrukspolitiken, som inte låta sig helt
nedtrampas. Dessutom hör fettförsörjningen vid ett krig till de allra
svåraste problemen och man får kanske även ur den synpunkten tänka
sig för två gånger, innan man mera definitivt slår ihj-äl margarinindustrien. Då man ifrågasätter en utvidgning av smörkonsumtionen på
margarinkonsumtionens bekostnad, får man också ha klart för sig,
att de, som äta margarin mer än andra, äro de fattiga och de barnrika familjerna. Man måste därför i så fall på ett eller annat sätt sänka
smörpriset, åtminstone för dessa grupper.
De frågor, som jag nu sist talat om, kunna vi emellertid härefter
bortse ifrån, när det gäller att dra upp de stora riktlinjerna" för den
framtida jordbrukspolitiken. Vi kunna alltså utgå ifrån att hemmamarknaden numera är monopoliserad för det svenska jordbruket på
ett mycket fullständigare sätt än vid jordbruksregleringens" första
uPP'byggande och att vi bli tvungna att behålla denna monopolisering.
Emellertid räcker det inte med en sådan monopolisering. Den saken
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bör också i klarhetens intresse starkt understrykas. När vi ha en
sådan produktionsutveckling att motse för framtiden, som jag här
har talat om, bli vi tvungna att dessutonl vidta olika slags åtgärder,
som skapa en sådan relation mellan utbud och efterfrågan på den
monopoliserade hemmamarknaden, att resultat uppnås, d. v. s.
en viss räntabilitet för jordbruket och en viss levnadsstandard för
jordbruksbefolkningen. Det är egentligen här, som problemet börjar.
Ingen, som är mera förtrogen med jordbruksproblemet, tänker sig
att kunna upphäva monopoliseringen på hemmamarknaden.
Det öppnar sig nu principiellt tre vägar att nå dell önskade balansen mellan utbud och efterfrågan på den monopoliserade hemmamarkIladen, nämligen produktionsbegränsning, dumping och utvi,dgad inhenlsk konsumtion. Någon fjärde utväg kan jag inte se. Jag utgår
nämligen ifrån, att vi i vårt lalld inte gärna kunna tänka oss att
b'örja bränna jordbruksprodukter, och påpekar dessutom, att en lagring endast för en kort tid kan uppskjuta svårigheterna.
Ta vi sikte på de tre huvudmetoder, mellan vilka vi ha att välja,
så tror jag, att vi från början kunna vara ganska överens om att
produktionsbegränsning ej är någon vidare bra metod och inte heller
någon vidare möjlig metod. I ett jordbruk nled det svenska jordbrukets sociala struktur och nled den svenske bondens individualism
torde en direkt produktionsbegränsning - som skulle b'estå i att staten eller jordbruksorganisationerna Iskulle sätta gränser för varje
jordbrukares möjligheter att av'vinna jorden och kreaturen det mesta
han kan. - komma att möta ett mycket starkt motstånd. Jag tror
för min del, att sådana metoder, som kunnat genomföras i Förenta
staterna och annorstädes, redan lav rent psykologiska skäl äro ogenomf.örbara i vårt land.
Emot varje slag av produktionsbegränsning måste man vidare
framhålla ytterligare ett par saker. Om produktionsbegränsningen går
ut på att hålla tillbaka den tekniska utvecklingen och framåtskridandet i produktionen, har den ett ,hämmande inflytande inte minst på
de mänskliga faktorerna. En näring, som skulle gå in för en produktionsbegränsningspolitik av den typen, skulle ej kunna ens i så hög
grad som nu hos sig behålla de mera framåtsträvande och duktiga
yngre människorna. Om en produktionsbegränslling inte skall innebära
en hämning ,av framåtskridandet, måste den i stället innebära en
minskning av de sysselsättnings- och förtjänstmöjligheter, som jordbruket kan bjuda, och således öka behovet av avflyttning från jordbruket. Slutligen får man erinra sig, att varje produktionsbegränsning
till själva sin natur bety·der, att den svenska jorden och de svenska
armarna inte få uträtta så mycket, som de skulle kunna uträtta. Jag
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tror man alltså kan säga, att b'ortsett från tillfälliga situationer kommer vår jordbrukspolitik näppeligen att på lång sikt kunna läggas upp
etter produktionsbegränsningens linje.
Går jag så över till den andra utvägen, dumping, så veta vi ju, att
dellna metod i krispolitiken har fått en mycket vidsträckt användning.
Subventionerna för dumpingen uppgå för närvarande till omkring 20
miljoner kronor om året och subventionskostnaden är i växande.
Skulle vi försöka klara den vidg'ade produktionsvolymen med dumping,
skulle vi säkerligen få tänka oss ganska betydande summor. Dumpingen är en naturlig utväg under en kris. Vi ha ju t. o. ID. lyckats få
de breda lagren av vårt foll{ att förstå detta, att i ett svårt läge för
jordb'ruket äro vi tvungna att till underpris, som betalas av skillnaden
mellan konsumenternas kostnader och producenternas inkomster, subventionera en export till England och annorstädes. Om man emellertid
även på längre sikt och i utvidgad skala skulle gå på dumpingmetoden, skulle detta säkerligen medföra stora folkpsykologiska faror för
hela jordbrukspolitiken.
När man bedömer dumpingen såsom metod att klara överproduktionsfaran, bör man vidare göra sig noga reda för att de erfarenheter,
vi ha nu, visa, att en ökning av ,dumpingen trycker ned de pris, som vi
få utomlands. Ä ven om vi emellertid skulle kunna få samma pris för
en ökad dumping, betyder dock den omständigheten, att en större del
av det totala saluöverskottet från jordbruket måste dumpas, att en
även relativt sett större kostnad måste pressas in mellan vad konsumenterna betala och vad producenterna få. Jag tror, att man måste
hålla med mig om att det inte är någon riktigt lycklig utväg för jordbrukspolitiken i framtiden att mera väsentligt lita på dumpingen.
Jag vill emellertid tillägga, att jag inte tror, att vi ens med den bästa
jordbrukspolitik kunna helt undslippa dumping. Vi komma säkerligen
även i fortsättningen, hur vi än ställa oss, att tvingas att behålla en
dumping av kanske samma storleksordning som nu. Men jag vidhåller, att det ligger stora ekonomiska, psykologiska och politiska faror
i en utvidgning av dumpingen.
Den tredje utvägen att lösa problemet, hur vi inonl en monopoliserad hemmamarknad skola få avsättning för en växande produktionsvolym, är en utvidgad inhemsk konsumtion. Det finns väl ingen, som
inte medger, att i och för sig denna metod är överlägsen alla andra
metoder. Trots detta har den i mycket ringa utsträckning kommit till
användning under de år, som ha gått. Och det är kanske inte så underligt, ty det är onekligen det svåraste problemet i jordbrukspolitiken,
hur man skall bära sig åt för att åvägabringa en utvidgad inhemsk
konsumtion.
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Innan jag går närmare in på detta spörsmål, vill jag såsom en liten
parentes ställa frågall, huruvida vi i Sverige ha någon konsumtionsreserv. Finns det över huvud taget något bellOV av ytterligare livsmedelskonsumtion? Det är nämligen klart, att detta måste utgöra den
prilnära förutsättning~en för att man skall kunna få en 11tvidgad konsumtion inom landet till stånd. På denna punkt 'Till jag hänvisa till de
ingående undersökningar, vilka ha utförts av den framstående svenske socialstatistiker, Richard Sterner, som ställt sina krafter till befolkningskommissionens förfogande. Utan att här gå in på några detaljer, fastslår jag på grundval av dessa undersökningsresultat, att
det är många familjer i Sverige, som inte få sitt livsmedelsbehov fullt
täckt, och framför allt många, som inte få de mängder av skyddsföda,
som de skulle behöva. Det råkar nu förhålla sig så, att den skyddsföda,
som den moderna näringsfysiologien för människornas välbefinnande
9ch arbetsduglighet kräver i ökade mängder, just består av de jordbrllksprodukter, som äro kostsammast och mest arbetskrävande och
som därför kunna ge både den största inkomsten åt jord'bruket och
som samtidigt produceras mest till övermått. Vi ha ingen som helst
konsumtionsreserv vad gäller spannmål och potatis, men vi ha en
mycket stor sådan reserv vad gäller mjölk och smör, frukt, grönsaker
och kött. Vad som från jordbrukets synpunkt ter sig såsom en konsumtionsreserv, är givetvis ur socialpolitikerns och näringshygienikerns
synpunkt en bristfällig näringsstandard.
Frågan är emellertid, hur man skall kunna mobilisera denna konsumtionsreserv, hur man skall kunna öka konsumtionen inom landet
av dessa värdefulla jordbruksprodukter. Det är här, som svårigheterna börja. En radikal metod att öka konsumtionen vore givetvis
att sänka prisen på jordbruksprodukter. Ta vi hänsyn till vad vi
l{änna från de undersökningar, som gjorts rörande efterfrågans elasticitet, skulle vi i' så fall behöva räkna med en mycket kraftig prisnedsättning. Tekniskt är en sådan åtgärd mycket enkelt genomförd. Vi
behöva bara slopa hela jordbruksstödet.
Den vägen kunna vi dock näppeligen gå. Konsumtionen skulle i alla
fall inte utvidgas så kraftigt, att inte en sådan prisnedsättning skulle
innebära fullkomlig ruin för jordbruket och en nedpressad fattigstandard för dess befolkning. Vi gå inte heller den vägen, utall vi fortsätta
tvärtom alltjämt att skruva jordbruksstödet uppåt. Den angivna metoden är sålunda icke framkomlig. Och den strider mot min första
förutsättning, att jordbrukspolitiken skall läggas så, att jordbrukarna
få en rättvis' andel av nationalinkomsten.
Om man kunde sänka produktionskostnaderna inom jordbruket liksom även distributionskostnaderna, skulle man givetvis härigenom få
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en möjlighet att vidmakthålla samma räntabilitet hos jordbruket vid
en lägre prisnivå. Detta kan naturligtvis aldrig för ofta understrykas~
Det farligaste resultatet av det nuvarande jordbruksstödet skulle vara,
om de svenska jordbrukarna skulle slå 'Sig till ro i det trevna prisstödets skydd och underlåta att med all kraft sträva efter att förbättra
sina produktionsmetoder. Jag tror emellertid inte, att den faran för
närvarande är för handen. Såvitt jag kunnat döma äro både staten,
jordbruksorganisationerna och de enskilda jordbrukarna energiskt inriktade på att finna medlen att oavbrutet förbilliga produktionen.
Jag vill i detta sammanhang påpeka en sak, som jag tycker alltför
ofta förbises. Möjligheten för en sådan produktionskostnadssänkning
inom jordbruket, som mera väsentligt ökar räntabiliteten vid givna
pris resp. möjliggör en prissänkning vid bibehållen räntabilitet, får
inte överdrivas. Man måste tänka en smula på arten av den rationalisering, sonl för närvarande försiggår inom jord!bruket. Den är allmänt
sett sådan, att man får en vidgad produktionsvolym. Men man får
inte denna vidgade volym alldeles gratis utan endast mot vissa kostnader. Det insat.ta kapitalet i jordbruket stegras, såvitt man kan se,
oavbrutet. Kostnaden per producerad enhet kan visserligen minskas
i alla fall, och det är givetvis denna minskning avenhetskostnaden,
som är det drivande motivet till rationaliseringen.
.:. \ven om vi emellertid skulle tänka oss, att en produktionsutvidgning genom rationaliseringen skulle vinnas helt utan kostnader, så är
den sänkning av prisen, som skulle möjliggöras genom en sådan rationalisering, nätt och jämnt så stor, att den motsvarar produktionsutvidgningen. Om produktionen genom en dylik rationalisering utvidgas med
exempelvis 10 %, så kunna prisen under den förutsättnin'g, som jag
nyss angav, endast sänkas med 10 %. Jag har velat anföra detta enkla
sifferexempel, eftersom jag ofta har mött mällniskor, som haft nästan
groteska föreställningar om proportionerna och som i hög grad överskattat möjligheterna att sänka prisen genom att förbilliga produktionskostnaderna. Nu ligger förhållandet som sagt inte ens så gynnsamt, som jag senast angivit, ty i själva verket vinnes produktionsutvidgningen icke gratis utan endast tack vare en större kapitalinsats,
som för framtiden medför större kostnader i form av amortering och
ränta.
Om vi nu vidare ha att utgå ifrån att antalet arbetsföra män, vilka
ju svara för större delen av produktionen inom jordbruket, kommer
att hålla sig ungefärligen konstant under ,de närmaste tio åren, om vi
yttermera förutsätta, att arb'etsinkomsterna inom jordbruket inte skola
sjunka, och om vi räkna med ökade kapit~lkostnader inom jordbruket, så måste tydligen produktionen vid given räntabilitet inbringa en
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större total penningsUffi'l11a ån förut. I det fall, som jag nyss nämnde,
kunna prisen således inte ens sänkas med 10 ~~ utan betydligt mindre.
Vid sådant förhållande tror jag inte ens den värsta optimist, som
satt sig noga in i förhållandena, kan komma till annat resultat, än
att den räntabilitetsstegring i det svenska jordbruket, som man l{an
vinna genom de rationaliseringar, som nu te sig rimliga, inte räcker
mer än nätt och jämnt till för att något höja inkomsterna i jordbruket. För de fattigare klasserna framstår ju den saken mycket behjärtansvärd. Jag tror med andra ord inte, att vi under den tidsperiod,
som jag här överskådar, ha att räkna med ett sådant förbilligande av
produktionskostnaderna inom jordbruket, att vi på grundval därav
skulle kunna tänka oss en så stor prisnedsättning för jordbruksprodukter, som erfordras för att man skall vinna den avsedda konsumtionsutvidgningen.
Vi stå alltså inför det dilemmat, att om vi sänka prisen så mycket,
att det innebär en väsentlig fördel för konsumenterna och i synnerhet
för de fattiga konsumenterna, vilka bära den stora delen av jordbruksstödet, så komma vi .därigenom att utarma de fattiga jordbrul{arna.
Om vi å andra sidan hålla uppe priserna för att hjälpa de senare, dr3Jbbar detta i stället de fattiga konsumenterna.
Det finns emellertid en rationell metod att lösa detta dilemma. Även
om jag inte anser denna met<?d ha dagsaktuell betydelse, så skall jag
tillåta mig att redogöra något litet för densamma, helt enkelt därför
att den sätter hela jord:bruksproblemet under blixtbelysning. Metoden
skulle bestå i att ersätta det nuvarande prisstödet med ett produktionskostnadsstöd.
Låt oss för enkelhetens skull tänka oss, att vi i stället för prisstödet ge jordbrukarna produktionspremier. Man kan kanske tycl{a, att
detta vore en underlig metod att klara en överproduktion. Men det är
inte så underligt, som det låter. Förutsättningen är nämligen, att man
samtidigt sänker prisen. Om dessa båda åtgärder bleve inbördes avvägda, skulle resultatet bli samma produktionsvolym, produktionsinriktning och räntabilitet inom jordbruket som nu, men samtidigt, därför att priserna blivit sänkta, en avsättningsökning på grund aven
Konsumtionsutvidgning. Produktionspremierna skulle vid oförändrad
räntabilitet rentav kunna sättas lägre än prisstödet, resp. räntabiliteten skulle stegras utöver sin nuvarande höjd, om vi ersatte prisstödet
med ett för det allmänna lika kostsamt produktionskostnadsstöd.
Den här skisserade omläggningen vore således ur många synpunkter synnerligen tilltalande. Det nuvarande prisstödet, såsom börda betraktat, drabbar ju på ett sätt, som vi inom finansläran kalla regressivt. Det skär ut en större del av medborgarens realinkomst, ju fatti-
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gare han är och ju större behov han har. Ett produktionskostnadsstöd skulle däremot efter all sannolikhet finansieras på ett sätt, som
b'ättre svarar mot de åsikter, som vi i allmänhet ha om hur bördorna
böra fördelas mellan medborgarna.
Så långt är alltså denna metod mycket elegant och måste ur skilda
SYllpunkter framstå eftersträvansvärd. Genom en sådan metod skulle
medborgarna få full klarhet om vad jordbrukshjälpen egentligen kostar. I(ostnaden skulle ju komma på budgeten. Detta framstår givetvis ur vissa synpunkter såsom en fördel, men jag är rädd för att mina
vänner jordbrukarna däri skulle se en svår nackdel. Anordningen
skulle ju motsvara den gamla liberala inställningen till sådana frågor.
Om liberalen var konsekvent - vilket han åtminstone förr i världen
stundom var - kunde han bringas i det läget, att han erkände, att
en viss näring eller en viss folkgrupp behövde stödjas. Men i så fall
var hans krav, att stödet skulle redovisas såsom ett stöd, så att det
kom på hans välgörenhetskonto. I den moderna socialpolitiken ha vi
emellertid avlägsnat oss långt från denna liberala uppfattning. Vi försöka så ofta vi kunna skapa om ett understöd eller en hjälp till en rättighet. Det har varit den bärande tanken i kampen mot fattigvården
och dess ersättande med socialförsäkring. Vi mena, att vi därigenom
handla icke blott barmhärtigt utan även förnuftigt, eftersom det inte
är hälsosamt att skapa ett understödsmedvetande hos folket utan
bättre för ambitionen, om man lagar så, att understödet kommer på
ett mera förtäckt sätt. Ur de mera principiella synpunkter, som vi
brul{a anlägga i denna församling, är det emellertid givet, att det är
lika mycket ett understöd eller lika litet ett understöd, vare sig man
ger det i form av produktionspremier eller i form av produktprispreilller.
Jordb'rukarna ha, tror jag, kommit lika långt som jag i den insikt,
som även den gamla liberala nationalekonomlen från mitten av 1800talet predikat, nämligen att inkomster och förmögenheter sådana de
uppkomma i samhället inte äga någon helighet i och för sig, utan att
det tvärtom är ett kultursamhälles plikt att laga så, att fördelningen
blir mera rättfärdig. Man begär därför hjälp icke såsom ett understöd
utan såsom en rättighet. I själva verket gäller denna princip, som jordbrukarna här åb'eropa, mycket allmännare. Den barnrike anser, att en
jämnare fördelning av barnförsörjnings:bördan är rättfärdig, och den
fattige kan anse, att en jämnare inkomstfördelning över huvud taget
är riktig.
Den förnämsta svårigheten för ett system, sådant som jag senast
har skisserat, är emellertid den finansiella. Även en finansminister, som
i och för sig skulle anse, att det vore mycket lyckligt, om man kunde
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ersätta det regressivt verkande prisstödet med ett produktionskostnadsstöd, och även en finansminister, som vore så god ekonom, att
han kunde räl(na ut, att på grund av vad vi inom nationalekonomien
kalla konsumenträntan produktionskostnadsstödet vid samma räntabilitet för jordbruket kan sättas åtskilligt lägre än prisstödet, skulle nog
hesitera för en sådan omläggning. Amanuensen Lange har beräknat,
att det nuvarande prisstödet tillför jordbruksbefolkningen en summa
av omkring 300 miljoner kronor per år. Ett produktionskostnadsstöd,
som gåve samma räntabilitet, skulle just på grund av den större avsättningen och den större konsumtionen vid ett lägre pris sannolikt
kunna sättas betydligt lägre, kanske vid 200 miljoner kronor eller därunder. Men åtminstone de närvarande riksdagsmännen ha nog klart
för sig, att det kan ha sina svårigheter att placera en sådan utgiftspost
i budgeten. Jag har likväl velat ta upp denna rationella lösning till
diskussion, därför att den så väl är ägnad att kasta ljus över hela problemställningen.
. Lösningen är som sagt icke dagsaktuell. Jag vill dock till slut säga,
att svårigheterna under trycket av den pågående utvecklingen i fråga
om produktionen kunna bli sådana, att denIla linje fort nog kan bli
aktuell. Det behöver då inte precis bli fråga om just sådana allmänna
produktionspremier, varom jag här teoretiserat. Staten kan också på
andra vägar sänka produktionskostnaderna i jordbruket, t. ex. genom
nedsättning av kapita1räntebördan.
.
Om jag nu ånyo samlar ihop resonemangstrådarna, ligger problemet alltså däri, att vi vilja ha en stegrad konsunltion. Vi kunna inte
nå den genom en sänkt allmän prisnivå, ty det skulle drabba jordbrul(arklassen alltför hårt. Vi tro heller inte, att den i och för sig
värdefulla nedpressning av produktionskostnaderna, som följer med
rationaliseringen, är tillräcklig för att kunna möjliggöra en större prisnedsättning. Vi anse av olika skäl, att det inte är möjligt eller lämpligt att nu företa den fundamentala omläggning av jordbrukspolitiken, som skulle bestå i att övergå från ett prisstöd till ett produktions..
kostnadsstöd. Frågan är då, vad vi i så fall kunna göra.
Om vi granska beskaffenheten av den konsumtionsreserv, som förefinns, finna vi, att reserven framför allt har sin motsvarighet i den
underkonsumtion, som föreligger i de fattiga och barnrika familjerna.
Det ligger ju då ganska nära till hands att följa den tankelinje, som
befolkningskommissionen har följt, och ifrågasätta en ingående utrednillg om huruvida vi inte borde införa en partiell prisnedsättning, lokaliserad till de delar av avsättningsområdet, där efterfrågan är särskilt
elastisk och där man alltså kan vänta en avsevärt stegrad konsumtion vid lägre pris. Jag skulle om denna utväg vilja säga, att den fram6 -
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står för mig såsom den näst bästa lösningen. Jordbrukspolitiken kommer under alla förhållanden att möta mycket stora svårigheter. Men
den kommer att möta större svårigheter, om ick:e alla rimliga medel
tillvaratagas att utvidga konsumtionen. I det läget måste denna möjlighet beaktas att genom en partiell prisnedsättning utvidga konsumtionen på de områden, ,där den kan utvidgas.
Befolkningskommissionen har som bekant också avgivit vissa andra
förslag i denna riktning. Dit höra förslagen om skolmåltider och om
gratisutdelning av skyddsfödoämnen till havande kvinll0r och ammande mödrar m. m. I dessa fall gäller det alltså inte b'1ott en prisnedsättning utan en kostnadsfri tilldelnillg av födoämnen. Dessa båda
förslag kunna inte, såsom kommissionen också mycket klart säger
ifrån, betyda en så stor konsllmtionsutvidgning - endast omkring 15
miljoner kronor. Men 15 miljoner är ju också pengar. Anser man 15
miljoner bara vara en bagatell för jordbruket, så kan man heller inte
räkna ett motsvarande belopp som en ruinerande utgift för staten.
Gå vi vidare och ta vi då upp tanken om prisnedsättning för viktiga skyddsfödoämnen för de olika gru·pper av familjer, som det här
kan vara fråga om, ökas emellertid konsumtionsutvidgningen till mycket större belopp. I de utredningar, som gjorts, har man kunnat klarlägga inte precis hur stor denna konsumtionsreserv är, ty den' kan
f. n. inte beräknas, men dock vilken storleksordning den har, och vi
ha funnit, att den rör sig om 11undratals miljoner kronor.
En sådan prisnedsättning har karaktären av nationell dumping.
Den innebär samma avlastning från den ordinära marknaden av ett
produktionsöverskott, som eljest skulle ha tryckt ned de ordinära
prisen. En sådan nationell dumping .bringar oss inte i någon av de handelspolitiska svårigheter, SOlU följa med en internationell dumping.
InomIandsdumpingen har dessutom den fördelen, att den lägger en
nationellt fastare psykologisk grundval för hela vår jordbrukspolitik,
vilket jag finner synnerligen vär<;iefullt, när med all sannolikhet i en
nära framtid de frågor, som jag i dag har berört, bli ännu mera brännande än de nu äro.
Jag skulle till slut endast vilja göra ytterligare ett litet påpekande.
Mitt resonemang i dag har utgått ifrån den jordbruksekonomiska utvecklingen sådan den kommer att ställa sig, om det icke blir krig. Den
reservatiollen måste dess värre göras i tider så allvarliga som de nuvarande. Det är uppenb'art, att om man räknar med krigsfara, får
man lägga särskilda synpunkter på jordbrukspolitiken. Man måste
då observera, att vårt jordbruk i hög grad beror på import av gödningsämnen och ·även av fodermedel. Det är emellertid ett helt annat
problem. Närmast blir det ju fråga om att driva fram en ny in'hemsk

JORDBRUKSPOLITIKENS SVÅRIGHETER

75

produktion av vissa varor eller att lägga upp stora lager. Jag vill emellertid i detta samm"anhang framhålla, att sådana krigsberedskapsåtgärder aldrig kunna komma i konflikt med den linje inom jordbrukspolitiken, som jag här sökt motivera; detta helt enkelt därför att den
linjen icke innebär produktionsbegränsning. Det är ju endast en produktionsbegränsning, som kan bli farlig ur krigsberedskapssynpunkt.
Härefter yttrade sig:
Riksdagsman O.. Carlström: Det kan kanske förlåtas mig, om jag såsom
småbrukare och bonde begär ordet redan vid detta tidiga stadium av diskussionen.
Professor Myrdal har här såsom man bör göra, när man skall lägga upp
ett anförande såsom inledning till en diskussion, måhända spetsat till sin
argumentering väl mycket. I synnerhet när han i slutet av sitt anförande
kom fram till det botemedel med subvention, som vi kanske skulle nödgas
tillgripa, blev jag nog en smula betänksam. Jag tyckte nästan, att om jordbruket måste kompenseras med dessa 300 miljoner såsom något slags direkt
premieunderstöd, kunde det kanske vara lika gott att falla tillbaka på de
en gång gängse liberala begreppen. För övrigt måste jag emellertid ge mitt
erkännande för professor Myrdals uppläggning av problemet. Jag har vid
åtskilliga tillfällen själv varit inne på samma tankegång och även uttalat
den, att vi uppenbarligen hotas aven överproduktion, om utvecklingen
fortsätter som den hittills har gjort. Frågan är alltså endast vilka metoder
kunna vara lämpliga att tillgripa för att hindra en sådan överproduktion,
som i sin tur måste leda till att jordbruket får sämre betalt för sina produkter.
Jag är emellertid för min del icke så alldeles övertygad om att de »verifikationer», som professor Myrdal stödde sig på, på alla punkter äro så
riktiga. Statistik är visserligen en bra sak, men den kan ju ibland tyvärr
slå en smula fel. I fråga om den framtida utvecklingen är det väl ändå
så, som man vid något tillfälle sagt, att »ingenting är säkert utom att det
oförutsedda kommer att inträffa». Man får nog räkna med den saken
också, när det gäller en fråga som denna.
Överproduktionen har emellertid under de senare åren uppenbarligen
varit en faktor, som man måste räkna med. Jag ugår också ifrån att vår
inlandsmarknad även i fortsättningen måste bli monopoliserad. Vi ha
emellertid under de fyra a fem sista åren ,haft goda skördeår, och man
torde näppeligen kunna tänka sig, även om våra numera rationellare brukningsmetoder i viss mån eliminera exempelvis de skadliga följderna av
torka och frost etc., att vi även under hela nästa tioårsperiod skola få lika
gynnsamma skördeår. Det torde alltjämt kunna inträffa år, då skörderesultatet kommer att bli ganska mycket sämre än under de senaste fyra a
fem åren.
När professor Myrdal tog upp till diskussion de olika utvägar, som skulle
kunna anlitas för att förhindra eller kompensera en stegrad överproduktion, fann han utvägen med produktionshegränsning vara mycket osympatisk. J ag kan för min del också gå med på att det icke är trevligt för oss
jordbrukare att ha den känslan över oss, att vi icke få driva upp produk-
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tionen, att vi icke få försöka få våra kor att mjölka mera, att vi måste
försöka bruka litet mera extensivt o. s. v., så att icke produktionen skall
bli alltför stor. Jag håller emellertid före, att vi alltjämt här i landet ha
en viss möjlighet att utan skada, d. v. s. utan att minska arbetstillfällena
inom jordbruket, kunna minska produktionen. Jag syftar härvid på möjligheten att minska kraftfoderimporten. Många jordbruk använda alltjämt
mera kraftfoder än nöden kräver. Jag skall be att få ge ett litet exempel
på detta. En riksdagskamrat från Skåne talade om, att när han kom hem
till sin gård, fann han, att hans rättare hade ute på klöveråkern, där betet
stod till knäna på korna, satt ut kraftfoderhoar. Jag sade då också litet
skämtsamt till honom, att sådana rättare ha vi inte råd att ha; den får
du »ta bort».
Det kan icke anses rimligt, att man exempelvis vid riklig betesgång under
hösten skall köpa kraftfoder för att därigenom ytterligare öka ut mjölkmängden. För egen del ser jag därför strängt taget hellre, att vi på den
vägen söka komma till en något mera extensiv drift, än att vi driva upp
produktionen undan för undan och sedan få sämre och sämre betalt, så att
vi icke kunna fortsätta med jordbruket. Jag tror därför, att professor
Myrdal tog litet för lätt på denna möjlighet, som jag anser förefinnas
och som man troligen i fortsättningen måste beträda mera än hitintills.
Däremot skall jag gärna gå med på att vi icke ytterligare skola utvidga
dumpingen, ty den är tillräckligt stor redan förut.
Vad därefter angår möjligheten att få till stånd en större konsumtion
inom vårt eget land, har jag tillsammans med några kamrater i riksdagen
i år motionerat om att man skall undersöka, om det finns möjlighet att på
något sätt ge fattiga människor: som icke ha råd att betala nuvarande
priser för smör och mjölk, tillfälle att få köpa dessa varor för reducerat pris,
varigenom man otvivelaktigt skulle kunna öka konsumtionen. Det är klart,
att här finns en viss konsumtionsreserv. Professor Myrdal tycktes anse, att
den var oerhört stor. Jag är för min del icke övertygad om att reserven är
så stor, ty folk kan icke mer än äta sig mätta, och jag tror, att talet om
undernäring här i landet är i någon mån överdrivet. Jag vill emellertid
gärna rekommendera, att denna utväg att sälja smör och mjölk till mindre
bemedlade för lägre pris än det normala noggrant undersökes, så att man
får se, om vägen är framkomlig. Det kan ju hända, att detta tillsammans
med den ytterligare produktionsbegränsning, som jag för min del anser
kunna genomföras, skulle kunna hålla överskottet nere åtminstone vid
dess nuvarande storlek. Det är dock möjligt, att det icke går, ty nuvarande
priser locka till ökad produktion.
Frågan om rationaliseringen vid jordbruket skall jag för min del gå
förbi, ty jag såsom småbrukare med 10 a 12 kor och ett par hästar måste
under alla förhållanden ha en dräng och en jungfru för att sköta jordbruket, och mindre arbetskraft kan jag icke reda mig med. Eftersom produktionen har fördyrats genom ökade arbetslöner och arbetstidsbegränsning o. s. v., kan det ju vara skäligt, att staten också hjälper till med att
rationalisera jordbruket så långt detta nu går. Jag skall emellertid som
sagt icke gå in på rationaliseringsfrågan utan skall i stället övergå till att
säga några ord i frågan smör eller margarin.
Jag ställde vid något tillfälle den frågan: Om ni skulle tvingas välja
mellan att minska Sveriges jordbruk eller att minska margarinproduktionen, vilket skulle ni då välja? Det är den stora frågan, ty, professor
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J\Iyrdal, om vi få bort de nära 60 miljoner kilogram margarin, som för
närvarande årligen förbrukas här i landet, skulle vi icke behöva frukta för
något produktionsöverskott på lång tid och säkerligen icke under de närlllaste tio åren. Då skulle det finnas utrymme inom det egna landet för allt
det smör, som Sveriges jordbrukare kunde producera.
Det skulle i detta sammanhang vara frestande att gå in på vilka möjligheter de mindre bemedlade hade att köpa smör före kriget och vad de ha
nu. Jag håller före, att människor, som ha arbete, ha bättre möjlighet att
betala nuvarande smörpris än de hade att betala priset på smör år 1913.
Konsumenterna ha därför icke heller blivit orättvist behandlade genom de
åtgärder, som ha vidtagits för att stegra jordbrukets produktpriser och
som sägas belasta svenska folket med 300 miljoner kronor. Jag skulle naturligtvis gärna se, att folk hade bättre möjlighet att köpa smör nu än förr,
men någon orättvisa har faktiskt icke skett. Snarare torde det vara så,
om man jämför småbrukarens ställning nu och år 1913, att han kanske i
dag t. o. m. har det något sämre ställt.
Man talar om att vi numera ha monopoliserat den svenska marknaden
för vårt eget jordbruk och icke släppa in utlandet. Man har emellertid
också monopoliserat andra arbetsområden - det har visserligen icke skett
genom statens medverkan, men det finns ju stater i staten -, och där har
man tagit för sig betydligt mera än jordbrukarna ha gjort. Vad skulle professor Myrdal säga, om man skulle börja tala om att vi skulle subventionera
byggnadsarbetarna med 150 miljoner kronor om året för att inte byggena
skulle bli för dyra för fattigt folk att bo i? Där klarar man dock »prisläget»
utan riksdagens ingripande, därför att man har andra vapen, som äro
starkare än riksdagens.
Jag skall emellertid återgå till frågan om smör och margarin. Jag har under den gångna hösten funderat ganska mycket, innan jag blev »far» till den
av mig nyss omnämnda motionen, hur man skulle kunna hjälpa småbrukaren att i någon mån få litet mera av jordbruksstödet än han för närvarande får. Det är säkerligen ofantligt svårt att finna en utväg, men därför
att det är svårt, skall man naturligtvis icke hesitera att undersöka olika
tänkbara vägar. Jag tänkte därvid även på margarinfrågan. Jag var för
min del den förste, i varje fall sedan jag för 20 år seda.n kom till riksdagen,
som motionerade om att man skulle försöka tränga margarinproduktionen
tillbaka, så att smöret kunde få större utrymme på marknaden. Nu är det
visserligen sant, att smörproduktionen har stigit samtidigt som margarinproduktionen och att jordbrukarna därför nu få sälja mera och icke
mindre smör, vilket är ett mycket glädjande tecken på hur köpkraften har
ökats här i landet, men jag tror i alla fall, att om man eventuellt genom
att använda någon sorts subvention skulle kunna möjliggöra för vårt folk
att äta svenskt smör i stället för margarin av huvudsakligen utländska råvaror, så skulle det vara en sympatisk väg att gå.
Jag har endast velat framföra dessa synpunkter på frågan. Jag upprepar
vad jag förut sade, att det var mycket intressant att höra professor Myrdals
föredrag här i kväll och att det särskilt för oss jordbrukare är synnerligen tacknämligt, att han så oförbehållsamt erkände, att det är ett rättfärdighetskrav, att jordbrukarna liksom andra folkgrupper få tillräckligt
betalt för sitt arbete. Det är endast när det gäller de vägar, vi böra gå för
att komma fram till detta mål, som våra meningar kanske i rätt betydlig
grad skilja sig åt. Båda äro vi emellertid överens om, att såsom en första
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åtgärd - det förmodar jag också professor Myrdal menade - skola vi försöka vidga möjligheterna för konsumtionen inom det egna landet genom
att se till, att de mindre bemedlade åtminstone få köpa det överskott, som
vi nu för lägre pris dumpa på utländska marknader. Det är klart, att det
måste bli en besvärlig historia, men jag tror liksom professor Myrdal, att
detta problem är så stort och vik~igt, att man måste och det redan i god
tid känna sig för beträffande vilka vägar man skall gå fram.
Agronom V" Svensson: I likhet med den föregående talaren måste jag
säga, att det varit intressant att lyssna till inledarens mycket klara framställning av problemet. Jag kan också för min del ansluta mig till de allmänna frågeställningar, som inledaren uppställde.
Professor Myrdal konstaterade till en början, att en mycket stor produktionsstegring har ägt rum i vårt jordbruk, och att det är här, som vi
ha att söka det dominerande problemet på jordbrukspolitikens och jordbruksekonomiens område. Det är för visso också alldeles riktigt. Därefter
använde professor Myrdal emellertid en uteslutningsmetod, som jag tyckte
gick väl långt. Han avvisade med vissa reservationer exportmöjligheterna,
han avvisade vidare möjligheten. till direkt produktionsreglering, och han
avvisade slutligen också möjligheten till en relativ prissänkning på jordbruksprodukter. Dessutom gick han förbi frågan om förändringar i ägoslag
och jordfördelning såsom en faktor, som icke äger betydelse i sammanhanget, förringade möjligheten av indirekt produktionsreglering och förnekade utflyttningens betydelse för jordbruksbefolkningen åtminstone för
de närmaste tio åren. Efter denna uteslutningsmetod, där det gäller olika
alternativ, inriktades slutligen hela uppmärksamheten på möjligheterna
att vidga vår egen marknad genom konsumtionsökning. På det sättet skapades för visso en åtminstone skenbart stark motivering just ·för det förslag, som nu ligger professor Myrdal närmast om hjärtat, men man fick
icke, såvitt jag förstår, härigenom en allsidig och hållbar problemställning
beträffande jordbrukets svårigheter.
Det finns för närvarande en stark spänning mellan produktion och konsumtion, och i det fallet är jag närmast böjd för att understryka och skärpa
de synpunkter, som professor Myrdal framförde. Vi ha för närvarande ett
överskott av brödsäd av i genomsnitt 100.000 ton per år, ett överskott av
smör på 25.000 ton, ett överskott av fläsk på 13.000 ton, ett överskott av
kött på 2.500 ton och ett överskott av ägg på 50 miljoner stycken. Sedan
år 1929 har utbudet ökats med 25 0/0, och det framhålles i utredningen, att
denna tendens till produktionsökning snarare skärpes än försvagas och att
vi inom kort kunna få räkna med att en produktionsstegring av 40 0/0, när
det gäller våra kors avkastning, blir verklighet. Jag tror, att även den
sistnämnda siffran är riktig. Jag har själv för tre år sedan anfört en ungefär liknande siffra med det utgångsläge, som då fanns. Om vi med nuvarande antal kor skulle få medelavkastningen stegrad med 40 0/0' skulle
det motsvara i runt tal ytterligare 80.000 ton smör. Lägga vi därtill de
25.000 ton, som vi för närvarande dumpa på utlandet, få vi en siffra av
105.000 ton smör, en siffra, som skall jämföras med de omkring 40.000 ton,
som för närvarande kunna placeras i landet utanför jordbrukets egen krets.
Inför en sådan siffra är det alldeles klart, att man kan icke nog starkt
understryka den fara, som överproduktionen innebär för hela vår jordbrukspolitik och vårt jordbruks ekonomi.
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Vad jag härvidlag har att anmärka mot den framställning, som här har.
gjorts, är, att professor Myrdal så litet stannat inför frågan, om vår egen
marknad verkligen med rimliga och överkomliga medel kan vidgas i erforderlig grad. Man för här ett resonemang i två våningar. Å ena sidan förklaras, att den konsumtionsreserv, som från rent näringshygieniska eller
näringsfysiologiska synpunkter finnes, måhända icke är särdeles stor, men
å andra sidan säger man, att om alla fingo äta lika mycket och lika bra livsmedel som de bättre situerade familjerna nu konsumera, så blir konsumtionsreserven mycket större. Vilken av dessa konsumtionsreserver är det
då, som vi ha utsikt att kunna mobilisera? Det är ju en ganska väsentlig
sak i detta resonemang. Kunna vi med anslag från stat och kommun i den
tid, som vi nu kunna överblicka, nå längre än till att mobilisera den konsumtionsreserv, som förutsätter, att alla få en näringsfysiologiskt riktig
föda? För min del skulle jag tro, att vi knappast kunna. komma längre eller
i varje fall icke kunna komma så värst mycket längre, ty vi kunna väl ändå
icke med anslag från stat och kommun bringa upp livsmedelskonsumtionen
i en fa.milj till en sådan nivå, att den blir mycket bättre än samma familjs
beklädnadskonto, bostadskonto och övriga utgifter. Det skulle ju betyda,
att vi med allmänna medel grundlägga en livsmedelskonsumtion inom
familjen, som från dess egna allmänna utgångspunkter skulle te sig såsom
en lyxkonsumtion. I varje fall skall jag för min del be att få sätta ett stort
frågetecken inför möjligheten härav.
När det gäller en allmän mobilisering av vårt folks konsumtionsreserv,
har jag för övrigt ingenting att lägga till den framställning, som här har
gjorts. Det skulle i så fall möjligen vara en synpunkt, som icke blivit medtagen, nämligen att det fortgående rationaliseringsarbetet oavbrutet minskar vårt folks muskelarbete och därigenom även minskar det kvantitativa
näringsbehovet. Det är en faktor, som verkar tyst och stilla men som
sannolikt icke är alldeles obetydlig. En minskning av kaloribehovet med
100 kalorier per dag betyder i runt tal en sänkning av hela marknadsvolymen med bortåt 3 0/0.
Jag tror alltså icke, att mobiliseringen av våra egna konsumtionsreserver
kan räcka till, när det gäller problemets lösning, och jag tror icke heller, att
det är nödvändigt att begagna den uteslutningsmetod som förut berörts.
De olika alternativ, som blivit angivna, ha ju icke sådan natur, att de
nödvändigtvis måste utesluta varandra. Det är väl tvärtom på det sättet,
att vi kunna beakta varje möjlighet, stor eller liten, när det blir fråga om
att lösa dessa problem.
På denna punkt skulle jag framför allt vilja rikta en anmärkning mot
resonemanget om utvandringen från jordbruket. En sådan utvandring har
ju trefaldig betydelse. För det första verkar den produktionsbegränsande,
för det andra verkar den marknadsbefrämjande och för det tredje avlastar
den jordbrukets försörjningsbördor. Dessutom står en utvandring från
jordbruket i en ofrånkomlig och naturlig växelverkan med olika former av
rationalisering och framsteg inom jordbruket. Detta gör, att utvandringen
faktiskt intar en viss nyckelställning i jordbruksproblemet, och även om
det skulle vara så, att den forna liberala uppfattningen slutgiltigt är död,
står det ändå fast, att utvandringen har en sådan betydelse, när det gäller
jordbruket. Denna utvandring har ju varit huvudfaktorn från 1860-talet
och tills nu. Även om den skulle ha nlinskats i betydelse, har den väl ändå
icke blivit helt betydelselös utan bör tagas med i räkningen. Ingen åtgärd
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från statsmakternas sida skulle på ett så naturligt sätt kunna bryfa udden
av problemets skärpa i olika riktningar som just folkomflyttningen, naturligtvis i den mån de människor, som utvandra, verkligen få fotfäste på
något annat håll i näringslivet.
Det skulle ha varit mycket intressant, om man hade haft reda på folkomflyttningens storlek under åren efter 1930. 1920-talet intog i viss mån en
särställning, därför att industriens rationalisering och emigrationens upphörande inträdde då, och det blev därför helt naturligt en strypning av
denna folkomflyttning. Det är möjligt, att 1930-talet kommer att te sig
något annorlunda. Naturligtvis måste man i detta sammanhang beakta de
utvecklingstendenser, som ha påvisats genom en statistisk undersökning över
jordbruksbefolkningens tänkbara förändringar i fråga om ålderssammansättning o. s. v., men allting tyder väl på att folkomflyttningen under den
femårsperiod, som. vi nu äro inne i, 1935-1940, är våldsamt stor. Jag skulle
närmast tro, att denna femårsperiod ansluter sig till det i betänkandet angivna alternativet med en utvandring av 50.000 män och 80.000 kvinnor.
Gentemot detta anmärkes, att denna folkomflyttning i mycket liten
utsträckning eller kanske icke alls påverkar antalet vuxna män inom jordbruket. Även om det skulle vara så, lättas likväl jordbrukets försörjningsbörda betydligt. Med en bortflyttning av 100.000 människor, vilka det än
är, får ju jordbruket 100.000 människor mindre att försörja. Det är givetvis en faktor, som måste ha betydelse, när det gäller inkomst- och prisfrågan för jordbrukets del, alldeles särskilt med en utgångspunkt, som tar
sikte just på försörjningsbördorna.
Det är emellertid icke alldeles riktigt, att produktionen inom jordbruket
uteslutande skulle vara beroende av de vuxna männen och att alltså en
folkomflyttning, som icke drabbar antalet vuxna män, skulle vara utan betydelse för en produktionsbegränsning. Det kan icke vara på det sättet.
Man behöver ju icke gå långt inom svensk bondebygd för att se, hur
männens och kvinnornas arbete flyta samman, och hur männen taga vid,
där kvinnorna sluta. Det sker för närvarande i mycket stor utsträckning
just att männen få gå in i det arbete, som kvinnorna förut ha utfört. Ma.n
får därför en överkoppling, vilken medför, att en utvandring sådan som
den nuvarande, även med den reservationen att männens antal icke minskas, måste innebära ett korrektiv mot överproduktion. Det har ju också
sänts upp så förtvivlade nödrop på sista tiden, när det gäller de svårigheter,
som bristen på kvinnor inom jordbruket orsakar, att även detta kan ha
något att säga, även om jag är den förste att erkänna, att man icke bör
överskatta dessa nödrop.
Jag skulle vilja framhålla ytterligare en synpunkt, när det gäller denna
sak, och det är, att man visserligen kan genom en statistisk framtidsanalys
påvisa, att tendensen pekar emot en fortsatt utvandring av kvinnor men
icke av män, men jag tror, att om man ifrån framtidsanalysen vänder blicken tillbaka och studerar historien en smula, skall man finna, att män och
kvinnor ha en viss benägenhet att följas åt. De utvecklingstendenser, som
framtidsanalysen lägger i sär, kommer den praktiska utvecklingen att böja
samman. Antingen komma de utvandrade kvinnorna att taga männen
med sig, eller också komma de kvarstående männen att behålla kvinnorna
kvar. Jag menar alltså, att vi få nog räkna med ett korrektiv i detta fall,
därför att en disproportion mellan män och kvinnor i en sådan yrkesgrupp
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som denna måste uppväcka motkrafter. Man kan därför icke heller tänka
sig, att den angivna utvecklingen kan fortsätta hur långt som helst.
Allt detta och åtskilligt annat gör, att man nog icke bör förringa betydelsen av folkomflyttningen, icke ens under de närmaste tio åren och framför allt icke på långsikt. Det kan icke vara en riktig frågeställning att
säga, att så och så mycket folk ha vi inom jordbruket och allt vad de med
förbättrade produktionsmetoder, med ökad kapitalutrustning och med befintliga naturatillgångar kunna producera i framtiden, måste vi äta upp.
Den riktiga frågeställningen måste vara denna, att vi skola förse svenska
folket med den föda, som det från näringsfysiologiska och andra synpunkter
behöver, och när jordbruket har fyllt denna uppgift, måste vi undersöka,
om den övertaliga arbetskraften kan användas bäst i jordbruket eller inom
industrien.
Det kom ut en bok för ungefär tre år sedan, som hette »Kris i befolkningsfrågan». En av de ledande tankarna i denna bok var, att en förnuftig
och riktig befolkningspolitik kräver så stora kostnader, att vi icke kunna
mobilisera dem genom att medelst beskattning inskränka de övre klassernas
lyxkonsumtion, utan det krävs en sådan utvidgning av hela vår produktion,
att denna utvidgning över huvud taget icke kan åstadkommas på den
nuvarande samhällsorganisationens grund, utan näringslivet måste socialiseras. Nu ser det emellertid ut, som om författaren till »Kris i befolkningsfrågan» icke kunde se någon utväg att placera jordbrukets övertaliga produktiva krafter.
En annan faktor, som man givetvis har att räkna med, är rationaliseringen. Jag är fullständigt överens med professor Myrdal om att det är
osympatiskt och på lång sikt oriktigt att begränsa rationaliseringen inom
jordbruket, vilken ju innebär en effektivare produktion. Rationaliseringen
inom jordbruket måste emellertid gå fram på flera linjer än de, som här
blivit nämnda. Givetvis spelar den rent tekniska rationaliseringen, en ökad
användning av maskiner och tekniska anordningar, en betydande roll i det
större jordbruket, och den spelar också en viss, ehuru mycket mindre roll
inom det mindre jordbruket. Det finns emellertid en annan rationalisering,
som gäller ägofördelningen och brukningsdelarnas beskaffenhet. Ett av de
största problemen, när det gäller vårt jordbruk, är dessa oerhört många
brukningsdelar, som äro för små, som ha en dålig arrondering, som över
huvud taget icke äro rationella brukningsenheter. Jag tror icke heller, att
det är riktigt förklara, att ägofördelningen och fördelningen av brukningsdelarna icke spela någon roll i detta sammanhang. Det är nog tvärtom så,
att man måste taga sikte även på den saken. Är det så, att vi kunna böja
en faktor såsom konsumtionen genom direkt ingripande, så borde vi väl
även kunna böja andra faktorer, och det måste väl vara lättare att böja
sju eller åtta olika faktorer en smula var och en än att försöka lösa hela
problemet genom att taga sikte på en enda av dessa faktorer.
Det finns en tredje form av rationalisering eller vad man skall kalla det
som gäller de små brukningsenheter, vilka i rätt stor utsträckning måste
finnas för lång tid framöver. Man brukar ju tala om fasta och rörliga kostnader. Vad gäller småbruket ingå även dragare och arbetskraft i de fasta
kostnaderna. En godsägare, som har mycket jord, kan avskeda folk, kan
minska antalet hästar och kan över huvud taget anpassa sin stora produktionsapparat efter olika förhållanden. Småbruket har icke denna elasticitet. När man krymper småbrukets produktion, innebär detta icke blott
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att produktionsapparaten i form av jord och redskap måste förräntas med
hjälp aven mindre produktion, utan det innebär även, att det uppkommer
en latent arbetslöshet både för djur och människor, vilket i mycket hög
grad försvårar problemet.
Det är alldeles klart, att förändringar på alla dessa punkter, förändringar
i jordbruksbefolkningens antal, antingen detta påverkar försörjningsbördorna eller arbetskraften, i verkligheten säkerligen båda delarna, rationalisering, förbättring av ägofördelningen, möjlighet för småbrukaren att så
att säga få arbeta med hela sin produktionsapparat o. s. v., det är klart
att allt detta måste spela in, när det gäller den relativa prisnivån. Jag skulle
därför för min del icke våga uttala den satsen, att den relativa prisnivån
för livsmedel icke får sänkas utan snarare måste höjas. Jag vill icke direkt
förneka, att det kan visa sig gå på det sättet, men jag skulle icke vilja uttala
det såsom något slags program, och det var kanske icke heller professor
Myrdals mening, att det skulle vara det.
Vad det här gäller är ju att lyfta hela vårt folks levnadsstandard så mycket vi kunna och att ge jordbrukarna en rättvis andel av denna levnadsstandard. Detta problem bör, när det gäller lång tid, lös~s på grundval av den
lägsta produktprisnivå, som är möjlig utan att målet uppgives. Jag tror
för min del, att man icke bör underskatta de möjligheter till förbilligad
produktion, som på olika vägar genom många samverkande faktorer kunna
finnas för en efter hand minskad men bättre kapitalutrustad jordbruksbefolkning. Det är icke omöjligt, att den skulle kunna producera livsmedel
till relativt lägre pris än det nuvarande och ändå få behålla en rättvis
levnadsstandard för sin egen räkning. I den mån det kan ske, är det naturligtvis i högsta grad önskvärt med hänsyn till befolkningens standard i dess
helhet.
Jag kommer så till frågan om produktionsbegränsning. Det är nog riktigt, att direkta produktionsbegränsningar äro svåra att genomföra här i
Sverige. Kanske skulle det dock icke vara alldeles omöjligt, när det gäller
vetearealen och sockerbetsarealen, alltså i de två punkter, där det svenska
jordbruksstödet har missbrukats mest och där konsumenternas uppoffringar
till rätt stor del ha tillfallit ganska förmögna och välsituerade brukare av
stora egendomar. Beträffande sockerbetsodlingen har för övrigt en kvantitativ begränsning redan ägt rum, och det skulle kanske icke vara omöjligt
att genomföra en sådan även vad gäller veteodlingen.
Däremot tror jag, att man icke bör underskatta den indirekta p·roduktionsbegränsningen. Den är naturligtvis ett nödvändigt ont. Ju mindre man
behöver anlita den utvägen, desto bättre är det. Över huvud taget är det
en nödfallsutväg. Med den pessimistiska syn, som jag har på förhållandet
mellan produktionstendensen och marknadsmöjligheterna, tror jag emellertid, att man måste räkna med en sådan indirekt produktionsbegränsning
för en rätt lång tid framåt. I den mån professor Myrdals problemställning
i övrigt är riktig, alltså i den mån alla dessa andra faktorer, som jag har
nämnt, skulle visa sig mindre vägande än jag tror att de äro, i samma mån
blir nödvändigheten av produktionsbegränsningar större. Den produktionsbegränsning, som vi nu ha, drabbar framför allt småbruket. Den nuvarande
fodermedelsbeskattningen drabbar nämligen icke alls storbruket i den mån
detta säljer säd och köper kraftfoder i stället. Vi ha nämligen höjt den inhemska prisnivån på svensk säd så, att den ligger fullt i nivå med prisnivån
på utländskt kraftfoder. Storbrukaren kan odla så mycket vete han vill,
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eftersom staten har ordnat det så, att han får avsättning för detta till goda
priser. I de södra delarna av landet, där detta framför allt gäller, kan han
dessutom odla sockerbetor. Han kan fodra sina djur med halm, litet hö
och betmassa och byta till sig kraftfoder, vari han får äggvitan gratis, därför att han icke behöver ge mera per foderenhet av kraftfoder än han får
för en foderenhet av säd. Den produktionsbegränsning, som vi ha, drabbar
praktiskt taget icke alls de sädesodlande slätternas storbruk utan drabbar
i stället alla dem, som icke ha möjlighet att byta utan måste köpa sitt
kraftfoder netto. Detta är småbrukarens ställning, om han över huvud
taget skall vidga underlaget för sin produktion. Jag håller därför för min
del före, att den produktionsreglering, som vi nu ha, behöver underkastas
en grundlig översyn. I den mån vi skola ha en indirekt produktionsreglering
är det önskvärt, att den drabbar det större jordbruket och det större bondebruket, där man har möjlighet att anpassa sin produktionsapparat.
Man har här helt och hållet uteslutit synpunkten om fördelningen av
jordbrukets inkomster mellan olika grupper, men det är klart, att om
man verkligen skall diskutera jordbrukets svårigheter, kan den saken icke
uteslutas i fortsättningen, även ifall vi skulle göra det här i kväll. Såsom
en förenkling av problemet kan det ju vara nyttigt att tills vidare lämna
den sidan av saken åsido.
.
När allt detta har gjorts, tror jag, att vi ändå ha livsmedel nog, om ingen
katastrof inträffar, för att i alla fall behöva mobilisera de möjligheter, som
föreligga för en utvidgning av marknaden. Utan att slutgiltigt våga taga
ståndpunkt till omfattningen av marknadsreserverna eller omfattningen
av de åtgärder, som härvidlag böra vidtagas, är min allmänna inställning,
att man nog behöver reva seglen på alla kanter, där detta går för sig
under någorlunda förnuftiga former, och att vi ändå komma att få ett
marknadsproblem, som mycket väl kan lämna en extra motivering till
den sociala synpunkten, att man skall ge vårt folk tillräckligt med mat.
Jag anser att professor Myrdals uteslutningsmetod för att skaffa en starkare motivering för detta kanske icke varit nödvändig. Även om man icke
använder den uteslutningsmetoden utan tar hänsyn till alla möjliga faktorer, står en stark motivering kvar för marknadens mobilisering både
ur sociala och jordbruksekonomiska synpunkter.
Direktör G.. Du Rietz: Jag har med mycket stort intresse åhört professor
Myrdals föredrag. Det innehöll nämligen en hel del nya synpunkter på
detta svåra problem. Hans framställning visar tydligt, att det nuvarande
regleringssystemet är ohållbart, kanske redan inom en nära framtid. Vi
ha väl alla haft ganska klart för oss, att det inte går i längden att avkoppla
den fria prisbildningen som regulator för produktion och konsumtion, såvida man inte vill införa en diktatorisk planhushållning. Och det torde inte
vara förenligt med vårt parlamentariska styrelsesätt. Svårigheterna - för
att inte säga omöjligheten - för en planhushållning, när den planerande
myndigheten skall bestå aven månghövdad nämnd, samlnansatt av representanter för såväl producenter som konsumenter, äro uppenbara. Det
framgår ju även tydligt nog av jordbruksnämndens eget yttrande om de
fortsatta regleringsåtgärderna. Nämnden avstår nämligen helt och hållet
från att yttra sig om den för hela regleringen så viktiga prisnivån och överlämnar liksom förra året denna fråga till ett politiskt forum.
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Nej, skall vi komma ifrån den stora risk för hela regleringens sammanbrott, som professor Myrdal så klart påvisat, är det säkerligen nödvändigt
att med det allra snaraste omlägga hela regleringssystemet. Att jordbruksnämnden inte heller är främmande för en sådan tankegång synes mig även
framgå av deras förslag att frågan om regleringens framtida utformning
skall göras till föremål för särskild utredning i god tid för nästa års riksdag.
Hur skall man då kunna tänka sig ett system, som skall kunna fungera
tillfredsställande, utan att behöva tillgripa en diktatur? Vad är utgångspunkten? Jo, jordbrukets produkter måste tillförsäkras ett prisläge, som
lämnar full kompensation för den allmänna prisförhöjning, som skapas av
vårt nuvarande tullsystem, i annat fall kan jordbruksbefolkningens levnadsstandard inte uppehållas. Låt oss alltså sätta rättvist avvägda införselavgifter på spannmål, kraftfoder, mejeriprodukter, kött, fläsk, ägg etc.
För att få garanti för att detta skydd blir effektivt, införes samtidigt utförseIbevis för samtliga dessa varor. Utförselbevisen skola gälla som likvid
för införselavgifter även för övriga jordbruksprodukter och även för margarinaccisen, som bör behållas som regulator för margarinkonsumtionen.
Om produktionsöverskottet skulle växa i så hög grad att införselavgifter
och margarinaccis inte skulle räcka till täckande av utförselbevisen, kan
införselavgift även sättas på konstgödsel, varigenom de produktionsökande
jordbrukarna få betala en ökad andel i exportkostnaderna, vilket ju endast
kan anses rättvist. Genom lämplig avvägning av denna införselavgift kan
dessutom en hotande produktionsökning modereras.
Genom att jordbruksprodukternas pris sammankopplas med världsmarknadens komma de svenska priserna att automatiskt stiga vid konjunkturförbättring och falla vid konjunkturförsämring, vilket måste anses önskvärt om jordbruket inte skall oskäligt premieras eller belastas. En höjning
av priserna utöver den allmänna tullnivån drabbar - som professor Myrdal
riktigt påpekat - i första hand den sämst ställda befolkningen, vilket
måste anses betänkligt. Ett statsingripande till förmån för priser högre än
denna nivå borde därför rätteligen finansieras skattevägen.
Det nyss skisserade systemet har den stora fördelen, att det reglerar sig
självt och befriar statsmakterna från den synbarligen olösliga uppgiften
att riktigt avväga jordbrukets olika produktionsgrenar. Dessutom medför
det ökat ansvar för jordbrukarna själva och större intresse för dem att
producera de varor, som bäst behövas. Det utgör även ett skydd mot
risken för en på statsunderstödd dumping grundad överproduktion.
Den statliga lagringen av brödsad bör naturligtvis så snart som möjligt
avvecklas. Det är ju meningslöst att hålla ett reservlager av varor, som
vi redan producera för mycl{et av. Staten bör i stället lagra så mycket mer
konstgödning - det är ju det vi kan få brist på i händelse av krig. Dessutom är det åtskilligt dyrare och riskablare att lagra vete än konstgödning.
Om vetet säljes nu på. våren för export är det på grund av nuvarande
gynnsamma priser möjligt att få tillbaka c:a 5 miljoner kronor av den tidigare förlusten. Dessutom befrias jordbruket från ett pristryckande inflytande, som ett sådant lager alltid utövar.
Det här föreslagna systemet har dessutom fördelen att inte kräva några
administrationskostnader. Införselavgifterna inkasseras nämligen av tullverket, som även utfärdar utförselbevisen. Till jämförelse kan nämnas, att
jordbruksnämnden beräknar den nuvarande regleringens administrationskostnader till över l miljon kronor per år.
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Frågan om förbättring av avsättningsförhållandena inom landet är naturligtvis av största betydelse för jordbrukets framtid, oberoende av vilket
skyddssystem som för övrigt kommer till användning. De åtgärder, som
professor Myrdal tänker sig för att stegra konsumtionen av skyddsfödoämnen, äro därför värda beaktande. Det förefaller emellertid som om en
partiell prissänkning gällande för en viss utvald befolkningskategori skulle
möta alltför stora svårigheter i praktiken. Riskerna för orättvisa i urvalet
och att de utvalda betraktas som understödstagare samt svårigheterna
att utöva en effektiv kontroll på prisdifferensernas redovisning äro så stora,
att man måste tveka om lämpligheten aven sådan åtgärd. Den föreslagna
skolbarnsbespisningen förefaller däremot ur många synpunkter synnerligen
välmotiverad. Det synes därför väl försvarat att finansiera densamma med
margarinaccismedel, åtminstone i så stor utsträckning som motsvarar importavgifterna på för bespisningen använda jordbruksprodukter.
Till slut skulle jag vilja uttala det önskemålet, att utredningen om jordbruksregleringens omformning igångsättes så snart som möjligt. Och efter
att ha tagit del av professor Myrdals intressanta och fördomsfria framställning av problemet, tror jag det vore lyckligt om vi finge se honom
bland dem, som skall ha hand om utredningen.
Amanuens G. Lange: Gentemot den siste ärade talaren vill jag endast
framhålla, att det förslag till lösning av problemet, som han framlade, nog
knappast innebär någon lösning ens i nuvarande läge och ännu mindre en
lösning av det framtida överproduktiansproblemet. Om man uppgör en
handelsbalans för jordbruksprodukter, får man ju ett exportöverskott, låt
vara att det icke är alltför betydande. Därvid är inräknat i de negativa posterna även importen av fodermedel. Det kan i varje fall icke bli tillräckligt
att genom avgifter å dessa upprätthålla den export, som för närvarande
äger rum.
Jag skall därefter endast på ett par punkter komplettera professor
Myrdals framställning och skall med hänsyn till den långt framskridna
tiden försöka bli så kortfattad som möjligt.
En fråga, som agronom Svensson mycket utförligt gick in på - h~n har
för övrigt diskuterat saken i den bok, som han skrev för några år sedan gällde jordbrukets rationalisering eller hela livsmedelsproduktionens industrialisering såsom den förnämsta orsaken till den produktionsökning, som
har ägt rum och som lett till det läge, vari vi nu befinna oss. Man kan naturligtvis i detta sammanhang tänka sig olika åtgärder för lösning av de
uppkomna svårigheterna. En lösning, som agronom Svensson närmast rekommenderade såsom ett alternativ, var att fortfarande vidtaga åtgärder
för begränsning av produktionen. Han tänkte härvid närmast på indirekt
produktionsbegränsning genom fortsatt beskattning av fodermedel och
eventuellt en höjning av denna beskattning, dock på sådant sätt, att det i
mindre mån drabbade de mindre jordbruken.
För att professor Myrdals framställning icke skall missförstås, vill jag
framhålla, att den produktionsökning, som vi ha fått, i mycket liten utsträckning beror på ökad import av fodermedel. Importen av oljekaksfoder
har hållit sig tämligen konstant från år 1930 och tills nu, men detta oaktat
har saluproduktionen av mjölk stigit med nära 20 0/0. Den produktionsökning, som här kommit till stånd, framstår sålunda icke såsom ett resultat av ökad fodermedelsanvändning utan har orsakats av andra faktorer.

86

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 3 MARS 1938

Exemplet visar att man ej helt kan lösa överproduktionsproblemet på den
indirekta produktiollsbegränsningens väg i framtiden. Härtill kommer ju
den huvudinvändning mot en sådan politik, som professor Myrdal reste,
nämligen att en sådan begränsning under alla förhållanden måste betyda en
inskränkning av arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter inom jordbruket.
Jag kommer härmed över till den befolkningsutveckling, som jordbruket
haft och står inför. Agronom Svensson betvivlade i viss mån, att de i betänkandet gjorda prognoserna voro riktiga. Jag vill i detta sammanhang
framhålla, att man icke kan åberopa såsom ett skäl för att dessa beräkningar skulle vara felaktiga, att vi för närvarande och över huvud taget
i vissa konjunkturlägen ha brist på lejd arbetskraft inom jordbruket. Det
förhåller sig nämligen så, såsom alla, som ha med jordbruket att göra, veta,
att av de 550.000 vuxna männen inom jordbruket bestå 175.000 iL 200.000
av lejd arbetskraft. Det kan mycket väl råda brist på sådan lejd arbetskraft, samtidigt som det förefinnes ett betydande överskott i förhållande
till det arbete, som skall presteras, av icke lejd arbetskraft särskilt hos det
övervägande flertalet av jordbruksbefolkningen, småbrukarna och de mindre självägande bönderna. Dessa familjer och deras anhöriga kunna växa
starkare än behovet av arbetskraft. Man kan med andra ord inom en delmassa av jordbruksbefolkningen ha en tillbakagång men samtidigt i en
annan delmassa av befolkningen en ökning, som mer än uppväger den
förut nämnda minskningen.
Vid de prognoser, som ha uppställts av befolkningskommissionen, har
man bland annat utgått från den förutsättningen, att det från jordbruket
skall ske en utflyttning, som genomsnittligt är något större än den vi hade
under 1920-talet. Även under detta decennium framhölls upprepade gånger,
att det rådde brist på arbetskraft. Jag behöver endast erinra om förhållandena under högkonjunkturåren 1929 och 1930. Trots detta minskades icke
den totala arbetsföra manliga befolkningen inom jordbruket under 1920talet utan den tvärtom t. o. m. ökades. Att så var fallet framgår lätt av
ett studium av folkräkningsresultaten 1920 och 1930. Samtidigt som antalet
yrkesutövare inom jordbruk och boskapsskötsel - jag undantager alltså
skogsbruk och fiske - minskades med 18.800 personer, ökades antalet
män i arbetsför ålder något. De uppställda prognoserna hava alltså icke
gett till resultat en avvikelse från de utvecklingstendenser, som framträdde
under 1920-talet, utan resultatet utvisar endast en fortsättning av samma
utveckling, vilken i sin tur faktiskt innebar en förändring i förhållande till
den utveckling, som dessförinnan hade ägt rum. Orsakerna till denna förändring äro flera. Den sammanhänger naturligtvis med åldersfördelningens
struktur inom jordbruksbefolkningen, och den sammanhänger också med
emigrationens upphörande.
Vad jag här har sagt visar, att endast under förutsättning att vi få en
väsentligt starkare utflyttning från jordbruket än vi hade under 1920-talet,
kunna vi emotse en mera avsevärd minskning av den manliga arbetsföra
befolkningen inom jordbruket under den närmaste tioårsp·erioden.Om
man vill bedöma sannolikheten aven sådan starkare utflyttning från jordbruket, måste man naturligtvis diskutera, vilka möjligheter näringslivet i
övrigt kan ha att suga åt sig mera arbetskraft från jordbruket. Jag kan
emellertid icke se, att agronom Svensson egentligen har pekat på några omständigheter, som tyda på att vi kunna emotse en mycket starkare ut-
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flyttning. Det är riktigt, att vi just under det allra senaste året och möjligen under de två sista åren haft en uflyttning, som avsevärt överstigit
det genomsnitt, man räknat nled för en felnårsperiod. Man måste å
andra sidan också framhålla, att under dessa år försiggått en utomordentlig industriell utveckling, som knappast kan fortsätta obruten. Jag behöver
endast erinra om att enligt konjunkturinstitutets beräkningar har industriproduktionen sedan år 1930 stigit nled 46 0/0. Det är ingalunda så, att denna
fråga helt och hållet lämnats å sida i den undersökning och de diskussioner,
som professor Myrdal har utfört, utan tvärtom bedömer han just möjligheten för en utflyttning med hänsyn till de allm.änna utvecklingstendenser,
som vi ha inom näringslivet i övrigt.
J ag skall härefter endast göra ett litet tillägg beträffande nödvändigheten av att få till stånd en konsumtionsökning. Jag vill därvidlag först
och främst säga, att jag icke tror, att problemet utan vidare kommer att
lösa sig själv. En konsumtionsökning kan icke komma till stånd utan statens ingripande. Riksdagsman Carlström betvivlade de siffror, som vi ha
framlagt. Med de felaktigheter, varmed sifiermaterialet eventuellt kan vara
behäftat, måste ändå statstiken ligga till grund för alla diskussioner i dessa
frågor.
Sedan år 1929 ha vi fått en ökning av mejerismörkonsumtionen med
över 100 0/0. Ändå sade man även år 1929 liksom man gjort här i kväll,
att det finns egenligen icke någon större brist i vårt folks näringsstandard,
ty folk kan icke mer än äta sig mätta. Med hänsyn till den konsumtionsökning, SOln sedan dess ägt rum, kan detta givetvis i dag sägas med större
rätt. Jag tror dock, att sekreterare Sterner i det följande kommer att påvisa, att så väl ställt är det' tyvärr icke ännu med den svenska näringsstandarden trots konsumtionsökningen under senare år och trots den
allmänna utveckling, som näringslivet undergått. Man kan därför icke
göra gällande, att problemet kommer att lösas utan den besvärliga apparat, som befolkningskommissionen ifrågasatt med sitt förslag om prisdifferentieringar.
Jag skall be att få belysa saken ytterligare med några siffror över smörkonsumtionens utveckling under de sista åren och dess förhållande till priset.
Vi ha i Sverige ytterst få undersökningar gjorda i fråga om elasticiteten
hos livsmedelskonsumtionen. I Norge pågår för närvarande en undersökning, ledd av professor Frisch. Han påstår sig ha funnit, att mjÖlkkonsumtionen har en elasticitet av 0,8, vilket skulle innebära, att konsumtionen
varierar nästan lika starkt söm priset, fastän givetvis i motsatt riktning.
För vårt vidkommande torde en så stor elasticitet beträffande mjölkkonsumtionen knappast vara tänkbar, men däremot tror jag, att man för smörkonsumtionen kan räkna med en ganskä. hög grad· av priskänslighet och
ganska stark elasticitet vid förändringar i konsumenternas inkomst. Under
år 1935 hade vi en smörkonsumtion hos den icke jordbrukande delen av
befolkningen av i runt tal 35.700 ton, och denna konsumtion steg år 1936
till närmare 39.000 ton eller med 9 0/0, Under samma tid sjönk priset med
2 0/0. Enligt socialstyrelsens i detta sammanhang kanske litet väl grova
beräkning rörande den utbetalda lönesumman i industrien ökades löneinkomsterna från sista kvartalet 1935 till sista kvartalet 1936 med 6 0/0. Man
skulle alltså om elasticiteten i efterfrågan vore lika med 1 kunna beräkna
en konsumtionsstegring med 8 0/0. Ökningen var som sagt i själva verket
9 0/0. Går man ännu ett år fram i tiden, skulle man, på samma sätt till
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följd av den stegring, som löneinkomsterna undergingo från 1936 till 1937,
kunnat räkna med en stegring i smörkonsumtionen av åtminstone 10 0/0,
men i själva verket gick konsumtionen något tillbaka. Det är kanske riktigare att uttrycka saken så, att vi icke fått någon konsumtionsstegring,
trots att den inom industrien utbetalda lönesumman stigit med 10 0/0. Anledningen härtill har emellertid varit, att priset under samma tid legat genomsnittligt 12,9 % högre än året förut.
Nu kan man fråga sig: Om denna prisstegring ej skett, hade det då varit
möjligt att placera hela den produktionsökning, som ägt rum under år 1937
i förhållande till år 1936, på hemmamarknaden. Det visar sig emellertid,
att så icke skulle varit fallet. Den största ökning av smörkonsumtionen,
som man under den angivna förutsättningen kunnat räkna med, hade sannolikt varit 3.900 ton, vilken kvantitet i varje fall icke varit tillräcklig för
att uppväga produktionsökningen. Även i ett sådant läge hade man alltså
fått tillgripa ökad export av smör. Att kostnaderna härvidlag kunna vara
ganska betydande även under en högkonjunktur framgår därav, att smörexporten kostade 17,2 miljoner kronor under år 1937 mot endast 9,7 miljoner kronor under år 1936. Detta trots att exporten kunnat ske till väsentligt högre pris under det förstnämnda året.
Jag vill iill slut säga några ord i anknytning till vad agronom Svensson
framhöll beträffande möjligheten att också på andra vägar än genom konsumtionsstegrande åtgärder lösa det överproduktionsproblem, vi inom en
snar framtid komma att stå inför. Jag tror liksom professor Myrdal, att
det är lättare att med produktionskostnadspremier få en tillfredsställande
lösning. Ett system med produktionspremier skulle exempelvis kunna ordnas på sådant sätt, att staten i större utsträckning än hittills lämnade bidrag, som möjliggjorde för jordbruket, särskilt det mindre, att anskaffa
maskiner. Man kan också tänka sig saken ordnad genom en allmän statlig
arbetsförmedling för jordbruket, varvid staten täcker mellanskillnaden
mellan den lön, som ett litet jordbruk kan betala för lejd arbetskraft, och
den lön, som jordbruksarbetaren behöver för att kunna leva på en dräglig
levnadsstandard. Jag tror, att det på detta sätt skulle bli lättare att differentiera jordbrukshjälpen med hänsyn till behovet hos jordbruksbefolkningen än via konsumtionen eller med liknande åtgärder, som hittills vidtagits för att uppehålla priserna på jordbruksprodukter.
Sekreterare S.. Palmi: Jag skall be att få rikta ett tack till professor Myrdal för att han i sitt anförande erinrade om det viktiga moment i jordbruksstödet, som krigsfaran i våra dagar faktiskt utgör. Samtidigt måste jag
emellertid inlägga en erinran mot det sätt, varpå professor Myrdal behandlade denna sak. Han framhöll nämligen, att jordbruksstödets utformande
i mycket hög grad beror på vilken utgångspunkt man har, och han sade sig
anse, att krigsfaran för närvarande är mycket stor i Europa, men han till-lade, att han ieke hade den utgångspunkten och därför ej fäste något avseende vid den sidan av saken. Det är väl ändå att låta problemställ.:.
ningen spela en alltför stor roll i sakbedömandet. Nu skulle det nog vara
ganska likgiltigt att här diskutera denna sak, om det icke vore så, att just
en av de stödåtgärder, som kommit till användning, nämligen uppläggandet
av ett reservlager på 100.000 ton spannmål hos Svenska spannmålsaktiebolaget, har varit dikterat just av krigsfaran. Även om en dylik lagring icke
har så stor betydelse i det stora sammanhang det här är fråga om, så an-
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visar den dock en väg, på vilken man kan gå fram, nämligen att i goda
tider med alltför rikliga skördar för det omedelbara behovets täckande
lagra varor för att använda dem under en kritisk tid.
Den springande punkten i de förda resonemangen är väl huruvida inom
jordbruket föreligger en överproduktion eller icke. Samtliga tidigare talare
ha ju varit överens om att vi ha överproduktion. Vi ha alltsedan år 1932
haft mycket stora skördar, det är sant, men jag undrar, hur det skulle
gå, om vi få tillbaka en sådan skördesituation som år 1931. Möjligheten
därav torde alltjämt föreligga.
Jag skulle i detta sammanhang också vilja komma något in på frågan
om vårt beroende av utlandet över huvud taget. Det tycks att döma av
de siffror, som professor Myrdal anförde, vara så, att vi för närvarande
exportera mera än vi importera. Professor Myrdal angav exportöverskottet
till 233 miljoner skördeenheter. Jag undrar, om professor Myrdal vet, hur
den siffran kommit till och att i densamma icke ingår margarin, ej heller de
fodermedel, som tillverkas inom landet av avfallsprodukter från margarinindustrien, och slutligen ej heller den kvantitet skulnmad mjölk, som man
får vid tillverkning av smör för export. Hela exportöverskottet på 233 miljoner skördeenheter torde i själva verket mer än uppvägas av dessa ej
medtagna poster. Grunden för antagandet om en överproduktion är således
i varje fall högst osäker, och jag tror, att riksdagsman Carlström gör rätt
i att vara tveksam emot ett flertal av de av amanuensen Lange anförda
siffrorna.
Sekreterare R, Sterner: Jag skall icke gå in på den siste ärade talarens
anförande, eftersom jag antar, att amanuensen Lange får tillfälle att återkomma till den saken.
Riksdagsman Carlströnl fällde ett yttrande, som gladde mig mycket,
när han sade, att folk kan ju icke mer än äta sig mätta. Ty det är just
en fråga, som är väl värd att tagas upp till diskussion. Detta påstående,
att folk kan icke mer än äta sig mätta, bygger på den föreställningen, att
vi i Sverige ha en fullt tillräcklig livsmedelsstandard. Man går härvid för
det första ut ifrån det förhållandet, att vi ha en allmänt sett god standard
jämfört med andra länder, vilket är riktigt. Och för det andra hänvisar
man till det faktum, att livsmedelsbehovet är det behov, som i första
hand tillgodoses, och att man därför har anledning vänta sig, att det behovet hos oss i allmänhet skall vara väl tillfredsställt. Man skulle också
kunna uttrycka påståendet så, att efterfrågan på livsmedel varierar icke
så mycket, utan folk äter alltid en viss kvantitet. Oln inkomsten är liten,
få de i så fall mindre över för andra utgifter, d. v. s. deras levnadsstandard
blir låg i andra hänseenden, men beträffande livsmedel få de i allmänhet
alltid tillräckligt. Det låter ganska bra, men jag tror, att man drar ut
konsekvenserna av denna tankegång alltför långt. I den jordbrukspolitiska diskussionen talar man ofta, som om man menade, att priserna icke
alls ha något inflytande på konsumtionen och dess storlek, och det har
t. o. m. förekommit påståenden om att även om hela jordbruksstödet slopades, komme konsumtionen icke att ökas, och att även om priserna stegrades ännu mera, komme konsumtionen icke att minskas. Det är också
därför, som den jordbrukspolitiska diskussionen i så stor utsträckning
varit koncentrerad till frågan om priserna och icke tagit upp frågan om
kvantiteterna.
7-
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I-Iela detta resonenlang innebär elnellertid säkerligen en mycket stor
överdrift. Det är visserligen sant, att efterfrågan på livsmedel icke är så rörlig som efterfrågan på många andra varor, men att den helt skulle sakna
priskänslighet är säkerligen oriktigt. Det är nämligen icke blott fråga om
huruvida man äter sig mätt, utan om på vilket sätt man äter sig mätt,
och den frågan har mycket stor betydelse ur social, ur näringshygienisk
och ur jordbrukets avsättningssynpunkt. Om lnan studerar konsumtionen
sådan den faktiskt föreligger, finner man mycket stora differenser mellan
olika inkolnstklasser, nlellan olika familjegrupper, mellan ~ barnrika och
barnfattiga familjer och mellan olika sociala skikt. Och man finner ofta
en viss konsumtionsbrist så till vida, att konsulntionen icke alltid motsvarar den näringshygieniska optimalstandard, som man kan uppställa.
Svenska folket svälter visserligen icke i någon nämnvärd utsträckning i
den gamla traditionella bemärkelse, som ordet svält har, men vi få komma ihåg, att den näringshygieniska vetenskapen dock uppställt väsentligt
ökade krav på folknäringen. Man har funnit, att vissa sjukdomar, som
tidigare tillskrevas andra orsaker, bero på olämplig sammansättning av
födan, och man kan därför åstadkomma en väsentlig förbättring av folkhälsan genom att ge folk en bättre sammansatt näring, än vad de nu till
stor del få.
Man finner vittnesbörd om denna sak vart man går. Jag hänvisar
exempelvis till de årliga provinsialläkarberättelserna. Det är naturligtvis
~cke genomgående fråga om en konsumtionsbrist, som beror på dåliga inkomster, utan det är till mycket stor del också fråga aln bristande upplysning. Vitaminerna äro så nyligen upptäckta, att fastän man känner till
dem, };la de ännu icke ingått i våra konsumtionsvanor.
Jag kan vidare p'eka på de undersökningar, som utförts för Norrland
om den s. k. mjölmjölkkosten. Man äter smör, bröd, mjölk och potatis
men inga grönsaker och ingen frukt, litet salt strömming på morgonen
men i övrigt intet kött och ingen fisk annat än högst en gång i veckan.
Detta gä.ller naturligtvis icke alla men dock en stor del av befolkningen
i övre Norrland.
Den viktigaste av de undersökningar härutinnan, som jag kan peka på,
är den analys, som har verkställts inom näringsrådet beträffande 1.245
stadshushåll, SOIU ingå i socialstyrelsens hushållsboksmaterial. Denna undersökning har visserligen avsett 1932/1933, alltså de värsta depressionsåren, men man har icke i mate~ialet tagit llled något hushåll, sonl drabbats av arbetslöshet, utan sådana hushåll ha från början utsorterats.
Bland de 1.245 hushållen är det endast 4, som haft en inkomst under
2.000 kronor, och även de fattiga familjerna ha därför praktiskt taget
bortsorterats. Däremot äro barnrika familjer överrepresenterade, vilket
verkar i motsatt riktning. Vi få emellertid taga detta materiallned de
brister i fråga om representativitet, som föreligga. Det visar sig då, att
av dessa 1.245 hushåll var det 22 %, som icke uppnådde standarden ens
i fråga om kalorimängd. Och det var ofta en högre procent, som icke
uppnådde standarden beträffande olika mineralämnen och vitaminer. Beträffande järn var det 55 0/0, som icke uppnådde normalstandarden, och
beträffande olika slag av vitaminer växlade lllotsvarande procenttal mellan 14 och 43. Det var alltjämt icke fråga om undernäring i vedertagen
bemärkelse, men dessa familjer komma dock icke samtliga upp till den
hälsokost, som de egentligen skulle behöva.

JORDBRUKSPOLITIKENS SVÅRIGHETER

91

Om man med utgångspunkt från detta material, som dock enligt vacl
jag nälnnde icke innefattar de fattiga familjerna, skulle försöka beräkna
konsumtionsreservens storlek, d. v. s. hur stor livsmedelskvantitet, som
skulle behövas för att täcka konsumtionsbristen, tror jag icke man skulle
komma till så särdeles stora kvantiteter, vilket dock just beror därpå, att
man icke fått med de verkligt fattiga familjerna. Frågan skulle enlellertid
säkerligen se ut på annat sätt, om man gjorde en specialundersökning
för den del av befolkningen, som på ett eller annat sätt faller under vår
socialvård. J1"ör vår nya socialvårdskommitte skulle detta kanske vara en
lämplig uppgift. Det skulle ge en inforlnationsbas att stå på vid planläggningsarbetet, om man kunde få en sådan undersökning till stånd.
När jag nyss sade, att man icke kommer upp till så stora kvantiteter,
om lnan summerar de livsmedelskvantiteter, som skulle behövas för att
täcka föreliggande näringshygieniska brister, så förutsatte jag vidare,
att husmödrarna skulle vara onl icke docenter i näringsfysiologi så dock
något åt det hållet. En del husmödrar åro säkerligen lnycket duktiga,
men ännu ha de naturligtvis icke kunnat intränga fullständig~ i näringslärans finesser, och man kan därför icke begära, att de skola kunna täcka
alla brister till lägsta tänkbara kostnad. Det skulle därför vara i viss
mån önskvärt, att man kunde bringa upp familjernas livsmedelsutgifter
till en nivå, som ligger högre än den miniminivå, som strängt taget skulle
behövas för att ge denna näringshygieniska optimalkost.
Vi ha också andra synpunkter att anlägga på denna fråga. Vi ha ju i
dessa tider att tänka på att barnförsörjningsbördan åstadkommer en
press på levnadsstandarden, som är mycket allvarlig, bl. a. därför, att
den representerar ett nloment bland lnotiven för födelsekontroll, även
om den endast leder till en viss subjektiv känsla av knapphet. Man skulle
därför kunna önska att ge barnrika familjer nlöjlighet att röra sig inom
samma utgiftsram för livsmedel som de barnlösa fanliljerna. Det föreligger faktiskt en väsentlig skillnad mellan de barnlösas utgifter för livsmedel per konsumtionsenhet och de barnrikas. Skulle man kunna höja de
barnrika falniljernas livsmedelsutgifter till samma nivå SOIU de barnlösas,
skulle man komma till en ökning av deras livsmedelsutgifter på omkring
100 miljoner kronor. Kunde man åstadkomma samma höjning för övriga
större familjer med 5 eller flera personer, skulle det betyda 200 miljoner kronor, alltså sammanlagt 300 miljoner kronor. Jag tror därför, att
det ur dessa synpunkter är ganska önskvärt, att man inom jordbrukspolitiken ägnar större uppmärksamhet åt kvantiteten och icke enbart
ser på prisfrågan.
'Till slut skulle jag vilja säga ett par ord till agronom Svensson. Han
ställde den. frågan, huruvida vi utan vidare skola finna oss uti den överproduktion, som uppkonlmer inom jordbruket, och äta upp allt som produceras. Jag vill säga, att även 'jag för min del tror, att vi äro tvungna
att söka åstadkomma en ökad utflyttning från jordbruket, men det ha
vi icke vågat säga f befolkningskommissionens betänkande, ty vi trodde
att det var farligt att säga så hädiska saker. Däremot. kan jag icke förstå,
.hur en forcerad utflyttning från jordbruk:et skall kunna komnla till stånd
utan att man gör något åt saken, och skall man göra något åt den, fruktar jag, att man måste tillgripa åtgärder, som bra nära likna socialisering.
Det är elnellertid en sak för sig.
Vad jag här vill fraluhålla är emellertid, att det produktionsöverskott,
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som icke vinner avsättning av sig självt, representerar en gratistillgång,
och denna gratistillgång ha vi under alla förhållanden råd att äta upp.
Om vi icke skulle använda den för sociala ändamål, vad skola vi då göra
med den? Det kostar ju icke mindre att bränna upp den eller att skänka
den- till England. Om vårt förslag om skolluncher blir fullt genomfört,
skulle det kosta 34 miljoner kronor. I den mån det finansieras med produktionsöverskottet, kostar maten egentligen icke något utan endast lokaler och arbetskraft. Maten skulle därför egentligen icke bokföras på
socialpolitiken utan på jordbrukspolitiken. Den saken tycker jag nog är
mycket viktig att komma ihåg.
Riksdagsman K, E, H, von Heland: När man kommer såsom gäst för
att vara med om detta möte, är det naturligtvis icke hövligt att knorra,
men det kanske dock må ursäktas mig, om jag beklagar, att man icke på
ett något förmånligare sätt berett tillfälle åtminstone för våra stora jordbruksorganisationer att på ett mera utförligt sätt kunna bemöta vad som
här har framlagts från befolkningskommissionens representanter. Jag är
icke här som representant för dessa organisationer och när jag nu tar till
orda så sent, är det givetvis alldeles omöjligt att på några korta minuter
kunna bemöta allt, som man skulle ha önskat få bemött av vad som anförts av de tre värda representanterna för befolkningskommissionen.
Jag vill allra först mycket kraftigt instämma i vad kapten Palmi nyss
anförde. Jag opponerar mig mycket starkt mot talet om överproduktion.
Man kan naturligtvis tvista om vad som menas med överproduktion.
Jag skall för min del endast anföra ett par siffror. Man har talat om
överproduktionen på exempelvis kött och fläsk och exporten av dessa
artiklar. Jag kan nämna, att under år 1937 hade vi en majsimport på
188.000 ton, vilket omräknat i fläsk eller fett motsvarar 28.000 ton fläsk
eller 14.000 ton fett. Samtidigt hade vi en import av både kött och fläsk
av 5.965 ton och en export av 16.167 ton, alltså en nettoexport av 10.202
ton. Den importerade majsen gav, som jag nämnde, 28.000 ton fläsk. Detta
kallar icke jag för överproduktion, utan jag kallar det för missriktad
produktion.
Något liknande kan anföras beträffande smöret. Vi hade år 1937 en
kraftfoderimport av 290.000 ton, däri inberäknat den kraftfoderproduktion, som äger rum i samband med margarintillverkningen, för vilken senare jag räknat med 1936 års siffra, eftersom någon senare icke föreligger. Det motsvarar 840.000 ton mjölk eller 30.000 ton fett. Samtidigt
hade vi en export av 23.600 ton smör och en margarinförsäljning av
58.800 ton.
Jag vill alltså med dessa siffror protestera emot påståendet att vi ha
överproduktion av dessa varuslag. Jag skulle också kunna taga upp till
debatt andra varuslag men skall icke nu göra det. Jag har velat anföra
dessa siffror, därför att allt detta tal om överproduktion skulle kunna försvåra för jordbrukarna att erhålla det stöd, som de anse sig vara berättigade att få.
När sedan professor Myrdal kom in på de praktiska vägar, som skulle
kunna beträdas, kan jag i en del fall helt instämma med honom. Framför allt vill jag kraftigt instämma i hans välvilliga uttalanden beträffande jordbruksproduktionen. Jag skall mycket kortfattat stanna vid ett
par av de av honom anförda utvägarna för bättre avsättningsmöjligheter.
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Vi ha först frågan om en utvidgad inhemsk konsumtion. Jag sade nyss,
att det hade varit önskvärt att vi kunnat få höra representanter för våra
jordbrukskooperativa företag. Man har ju här kommit fram med så
många siffror rörande vad en prissänkning skulle kunna betyda för konsumtionen. Vi ha emellertid inom jordbrukskooperationen praktisk erfarenhet av vad prissänkningar faktiskt betyda i detta hänseende. Jag vill
anföra, att under ·det nu pågående priskriget, då man sänkt mjölkpriset
lned 2 öre per liter, har det visat sig betyda så gott som ingenting alls
för en konsumtionsökning. Nu kanske man invänder, att vi sänkt priset
för litet, och det kan ju hända, att om man delade ut mjölken gratis,
skulle man kunna få en större ökning av konsumtionen till stånd.
Professor Myrdal talade vidare om dumping. Såsom ledamot av traktatberedningen vill jag protestera nlot att herrarna använda ordet dumping i samband med smörexporten, ty vi ha vid förhandlingar hävdat att
smörexporten icke är dumping. Dumping innebär ju, att man kastar ut
varor på världsmarknaden till priser, varmed man avser att underbjuda
konkurrenterna på den främmande marknaden. Vid den svenska jordbruksexporten försöka vi tvärtemot få ut högsta möjliga pris. Jag skulle
mycket beklaga, om man från svensk sida offentligt skulle hävda, att vi
dumpa våra jordbruksprodukter. Det är givetvis i grund och botten endast en tvist om själva namnet, men jag skulle vilja vädja till professor
Myrdal att döpa om benämningen till något annat, ty det skulle i varje
fall verka trevligare vid traktatförhandlingar med främmande länder.
Detta är faktiskt en ganska känslig sak för våra handelsförbindelser.
En annan utväg var produktionsbegränsning. Denna sak har ju disku:terats rätt mycket, och jag vill endast säga, att jag icke kan förstå annat
än att vi måste tänka på - däri ger jag riksdagsman Carlström rätt den stora kraftfoderimporten. Man måste ifrågasätta, om det kan vara
något intresse för jordbrukarna att på detta sätt forcera fodermedelsinlporten och pressa marknaden genom vad herrarna vilja kalla för överproduktion. Den väg, som jag skulle önska gå för att förbättra läget
för jordbrukarna, gäller naturligtvis smörproduktionen. Jag kan icke se,
att man kan lösa jordbruksfrågan för framtiden, om man icke får taga
margarinfrågan under allvarlig omprövning.
Till slut skulle jag vilja be, att alla de herrar, som äro så förfärligt
styva att producera siffror - jag bugar mig, ty det är allvarligt menat verkligen också ville gå in på andra priser än livsmedelspriserna. Det kan
kanske finnas andra, som skulle kunna dela med sig, än jordbrukarna.
Professor Myrdal var inne på frågan om rationalisering, men det är icke
blott den saken det gäller. Jag har ännu aldrig hört, att man på samma
sätt har klagat exempelvis på de dyra magasinshyrorna, att slakteriaffärerna få betala för höga hyror, att livsmedelsarbetarna få löneförhöjningar o. s. v. Både slakteriarbetare och mejeriarbetare ha ju fått löneförhöjningar. Detta talar man icke alls om. Jag vill ingalunda missunna
dessa arbetargrupper deras ställning, men tänk om man någon gång skulle
vilja gå in även på sådan.a detaljer. Det kan nog hända, att man därvidlag skulle kunna få fram ganska intressanta siffror.
Jag skall i detta sammanhang sluta med en liten historia, som hände
förra året. Mjölpriset hade stigit, och det skrevs mycket i stockholmstidningarna om att jordbrukarna få så bra betalt för spannmålen, att bagarna måste höja brödpriserna. Nu får man för ett kilogram mjöl 50 st.
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wienerbröd. Mjölet höjdes i pris med 2 öre per kilogram men wienerbröden med 2 öre per styck. Bagarnas nettoförtjänst på höjningen blev
alltså 98 öre. Men var det någon, som egentligen skrev om den saken. Jo,
tidningen Socialdemokraten tog verkligen upp den, men alla andra tidningar kastade sig över jordbrukarna, som hade åstadkommit denna prisförhöjning på ,vienerbröd och annat bröd. Det vore tacknämligt, om man
från konsumenthåll även ville beakta sådana faktorer.
Professor G~ Myrdal: Jag är likson1 alla de närvarande naturligtvis
tacksam gentemot min högt aktade och värderade riksdagskollega herr
von Heland för att han velat lyfta denna tunga och jordbundna diskussion upp till gladare rymder. Jag förstår fullkomligt, att det var ett skämt
från hans sida, när han i början av sitt anförande beklagade, att man icke
hade berett tillfälle för jordbruksorganisationernas representanter att här
få göra sig hörda. Ty han vet naturligtvis som vi andra, att detta är en
fri förening, som med glädje hälsar dessa framstående experter såsom sina
m_edlen1luar och, även om de icke äro lnedlemmar, är tacksam för, om de
komma hit och bidraga till en saklig diskussion. Jag vet inte, om de skulle
känna sig helt beredda att betrakta herr von Heland såsom sin representant i de uttalanden han i dag fällt. Han har ju också i sitt inlägg mest
sysselsatt sig med vissa filosofiska frågor. Han representerar uppenbarligen
den idealistiska skolan inom jordbruksfilosofien, närmast i dess nyplatoniska form. Han opponerar sig mot överproduktionen! Ja, vore överproduktionen så lätt avskaffad, då tror jag, att vi alla borde vara glada.
I,'örvånansvärt nog, då han är gammal militär, liknar hans recept väl
mycket, vad som ibland rekommenderats åt vårt folk, nämligen att, om
det skulle bli krig, gå mot fienden i vita, sida kläder.
Han anmärkte också på en del siffror, som här blivit anförda. Vi ha
verkligen samlat så mycket siffror vi ha kunnat. Om herr von Heland
sätter sig in i alla dessa siffror, kan det tänkas, att han kommer att förfalla till en mindre idealistisk inställning till överproduktionsproblemet.
Samma idealistiska syn kom även fram i herr von Helands uppfattning
i den del av läran om den internationella handeln, som inoln nationalekonomien går under benämningen dumping. Dumping är för oss en fackterm, varmed, vi tydligen mena något annat än den högvördiga traktatberedningen. Jag kan en1ellertid försäkra honon1, att i detta fria land
kalla åtminstone vi nationalekonomer en katt för en katt och dumping
för dumping, vad traktatberedningen än menar on1 saken. Jag kan kanske
tänka mig, att det i olika slags situationer kan vara nyttigt att skicka
fram unga och välklädda män, som kunna hålla tand för tunga och icke
använda det fula ordet dumping. Jag tror, att vi ha sådana män till vårt
förfogande. Men jag tror, att det i grund och botten inte båtar mycket,
ty på sakkunnigt håll både hos oss och i utlandet vet man vad det är
fråga om, oavsett _vilken idealistisk omskrivning vi använda.
Vad övriga talare beträffar har jag egentligen inte fått -så mycket att
svara på. I(apten Palmi riktade några anmärkningar mot ett par siffror
för den internationella balansen. Jag vill emellertid framhålla, att dessa
siffror - som dock icke efter hans metod räknats enbart på handelsstatistikens siffror - anfördes för att illustrera den utveckling, som har ägt
rum. Oavsett vad som är n1edräknat eller ej, tror jag, att de rätt väl illustrera denna utveckling tillsammans med allt annat material, som vi ha
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anfört. Över huvud taget bör kapten Palmi göra klart för sig, att den
synpunkt, sonl han ville framhålla, krigsberedskapssynpunkten, icke kan
framföras såsoln en kritik mot de synpunkter, som vi, som diskutera det
praktiska jordbrukspolitiska problemet, anlägga, när vi räkna även med
l10rnlala tider. I{rigsberedskapssynpunkten är, som jag framhållit, ett alldeles särskilt problem. Ingen av oss, hur skilda meningar vi än ha, har något emot att till mycket allvarlig eftertanke ta upp problelnet GIn förhållandena vid ett krigstilIfälIe. Min reservation på slutet i inledningsföredraget visar ju, att jag inte hade glömt bort saken. Men jag föreställer
mig, att vi ej alltför mycket böra blanda ihop, dessa saker. Onl jag skulle
fortsätta att vara skänltsaln, skulle jag kunna ge p.onom och krigsberedskapskonlmissionen en god ide. Han kan ju vid ett annat tillfälle, när
jordbrukspolitiken diskuteras, säga så här, att i krigsberedskapskommissionen ha vi kommit underfund med att i krig blir det inflation och då
löses hela jordbruksproblemet av sig självt och därför behöva vi ieke
tala om saken längre.
Oln jag sedan får gå över till riksdagsman Carlströnls anförande, så
fann jag till min stora glädje, att, med undantag för en del saker, som
redan ha blivit bemötta under diskussionen, vi i stort sett tyckas stå på
san1ma linje. Jag måste dock göra en kraftig reservation just beträffande
lnargarinfrågan. Det är alldeles uppenbart, att vi där ha en mycket stor
konsumtionsreserv. Även om man medger detta och står så positiv i jordbrukspolitiken, som jag gör - i fråga om grundsatserna finns det ingen
skillnad mellan oss - så får man likväl å andra sidan inte glömlua, vad
saken betyder ur konsumenternas synpunkt. Vi veta och kunna ge svart
på vitt på att det framför allt är de fattiga barnrika familjerna, inte
minst på landsbygden för övrigt, som tvingas att äta lnargarin. Växtlnargarin kostar i tillverkning och distribution, låt oss säga, l krona 20 öre
per kilogram. På detta de fattigas margarin ha vi lagt en accis, som undan
. för undan stegrats och för närvarande utgör 45 öre per kilogram. De
pengar, sonl vi på det sättet få in - cirka 20 a 25 miljoner kronor om året
- dela vi dels ut till jordbrukarna och använda vi dels för att subventionera smörexporten, varigenonl smöret hålles uppe i pris -- d. v. s. hålles
utom räckhåll för de fattiga människor, som betala accisen. Detta är en
annan sida av saken, som man inte bör glölnma bort. Därmed har jag
inte sagt, att jag utan vidare är beredd att vilja avskaffa nlargarinaccisen.
Jag ville det gärna om det ginge. Men jag känner under alla förhållanden
betänkligheter mot att ytterligare fördyra denna viktiga föda för den
fattigaste klassen av svenska folket. Oln man därelTIot skulle kunna skaffa
dessa fattiga fanliljer billigare smör genom att därtill använda de syndapengar, som man tar ut genom margarinaccisen, ställer sig saken givetvis
annorlunda. .
Det är mycket beklagligt, att agronom Svensson måst lämna diskussionen för att resa med ett tåg. Annars skulle jag mera ingående ha velat
sysselsätta nlig med de synnerligen sakrika och värdefulla anmärkningar,
som han framförde. I anslutning till vad han framhöll vill jag emellertid
ytterligare understryka, att jag på intet sätt menar, att den prisdifferentiering, som jag talade onl i slutet av mitt inledningsanförande, skulle vara
en patentnledicin, varigenom man slutgiltigt löser hela jordbruksproblemet. Så enfaldig är jag inte. Över huvud taget tror jag inte på någon patentlösning av detta svåra problem. Å andra sidan vill jag emellertid säga,
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att jag anser avsättningsproblemet vara så svårt och så allvarligt ur jordbrukets synpunkt, att inga rimliga medel böra lämnas oprövade, när det
gäller att utvidga konsumtionen - vartill ju kommer, att andra synnerligen starka skäl tala för åtgärder i denna riktning. Jag framhöll vidare,
att vi i alla fall sannolikt komma att få stora svårigheter och sannolikt
inte heller komma att kunna undvika en viss dumping.
Agronom Svensson var också inne på frågan om utvandringen från
jordbruket. Jag kan säga, att jag precis delar hans uppfattning, när det
gäller långtidsproblemet. En stigande levnadsstandard i en familj innebär
en relativt lägre livsmedelskonsumtion i procent av inkomsten, och en
stigande levnadsstandard hos vårt folk innebär likaså, att en relativt
mindre del av befolkningen producerar livsmedel. Detta hör till fundamenterna, då man överväger orsakerna till nationernas välstånd, för att
tala med gamle Adam Smith. På lång sikt måste vi därför tänka oss, att
när vi nått balans inom folkomflyttningen och jordbruket sysselsätter en
väsentligt mindre befolkning, som arbetar med ett mycket kapitalintensivare men mera arbetsextensivt jordbruk, skola vi också kunna få balans
i fråga om välståndet mellan olika samhällsklasser.
För denna långtidssynpunkt får man emellertid icke glömma, att medan gräset växer dör kon. Vi veta, att under det närmaste årtiondet och det är för detta årtionde, som vi nu ha att planera och reglera ~
kommer produktionen att stiga mycket kraftigt. Vi veta också, att omflyttningen, hur rimligt snabb den än blir - jag tänker mig alltså inte,
att man skall använda samma system som i Ryssland och tvångsvis
flytta folk - inte kommer att kunna minska den jordbrukande befolkningen mera avsevärt. Tvärtom kommer med nuvarande läge i fråga om
åldersfördelningen den arbetsföra manliga befolkningen inom jordbruket
att hålla sig oförändrad. Detta faktum är viktigt, därför att det avviker
från vad som tidigare varit fallet. Man kan därför icke under den närmaste tioårsperioden tänka sig att bara lita till att en anpassning kommer
till stånd efter den gamla liberala tanken. Ty den tar för lång tid.
Riksdagsman G.. H.. Andersson i Rasjön: Professor Myrdals intressanta
framställning föranleder endast ett par korta randanmärkningar från min
sida. Den första är av historisk art. Han sade i sitt inledningsföredrag, att
det aldrig har funnits en allmän plan på papperet och ej ens i någon människas hjärna för de nu existerande jordbruksregleringarna. Detta påstående är riktigt, om han därmed menar, att det aldrig funnits en fullständig översikt med utstakade riktlinjer beträffande produktionsgren efter
produktionsgren. Jag vill emellertid erinra om att från år 1929 till år 1932
arbetade den s. k. jordbruksutredningen, och inom denna utredning
kläcktes praktiskt taget alla de förslag, som sedermera ha realiserats av
statsmakterna. Denna utredning arbetade som stora kommissioner göra,
befolkningskommissionen tydligen icke undantagen. Den hade god aptit
på litet av varje liksoln den. Den tog för sig allt fler och fler utredningsuppgifter och försökte också få sina förslag realiserade, allt eftersom de
blevo färdiga. Det var större brådska då än med professor Myrdals utredningar rörande befolkningsfrågorna. J ag skulle därför vilja inlägga en
gensaga mot professor Myrdals påstående, ifall detta skulle tolkas så, att
alla våra jordbruksregleringar skulle ha kommit till på en höft. När den
nye jordbruksministern tillträdde år 1932, tyckte han, att jordbruksutred-
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ningen var alltför initiativrik, varför han avlivade kommitten. Kanhända
kan samma öde komma att drabba även befolkningskommissionen i sinom
tid.
Min andra anmärkning gäller professor Myrdals uppgift om att det
skulle pågå en ständig minskning av jordbrukets produktionskostnader.
Saken kanske icke har så stor betydelse i detta sammanhang, men för
den vetenskapliga undersökning av jordbruksproduktionens betingelser,
som nu glädjande nog på nytt har satts i gång, vore det nog skäl att närmare undersöka just detta förhållande, innan man går vidare. Ty den
praktiske jordbrukarens uppfattning är den rakt motsatta. Produktionskostnaderna ha oupphörligen ökats och äro stadda i ständig stegring. Visserligen ha en del rationaliseringsåtgärder kunnat genomföras, men det
är ingalunda åtgärder, som ha betytt minskning av utgifterna. I den mån
man på grund av brist på arbetskraft nödgats skaffa maskiner, elektrifiera o. s. V., betyder det ökad kapitalinvestering och nya ränteutgifter,
och det är icke alls säkert, att det arbete, som maskinerna utföra, utföres
billigare än med manuell arbetskraft. J ag tänker härvid särskilt på små
och medelstora jordbruk.
En omständighet, som man kanske icke alls har beaktat på nationalekonomiskt håll, är den oerhörda merbelastning, som väntar jordbruket
på grund av stegrade byggnadskostnader. Det svenska jordbrukets byggnadsbestånd har dess bättre blivit tämligen bra under en period av 30 a
40 år. Det har uppförts under en tid, då såväl material som framför allt
arbetslöner voro synnerligen förmånliga. Nu har materialen emellertid
stigit i pris med minst 20 a 25 %. Vad gäller arbetslönerna vill jag erinra
om att under det att man förr kunde få byggen utförda för mycket billig
kostnad, därför att arbetslönerna voro lägre på landsbygden än i samhällena, så har räjongen för de avtalsenliga lönerna numera sträckts allt
längre ut från samhällena, och praktiskt taget ligger snart hela landsbygden inom området för avtalsenliga löner, vilket innebär en stegring av arbetspriserna med 30 Et 40 %. Jag vill icke anföra flera exempel, men jag
tror det blir svårt för nationalekonomerna att vidhålla den uppfattningen,
att produktionskostnaderna vid jordbruket äro stadda i sjunkande. Det
förhåller sig tvärtom.
Från befolkningskommissionens sida rekommenderas nu såsom en utväg att öka konsumtionen. Det är ett mycket gott uppslag. Det prövades
också av den förra jordbruksutredningen, som nu gått till glömskans natt,
men vi hesiterade inför alla förslag i den riktningen av fruktan för den
omfattande organisation, som en sådan reglering skulle kräva. Då var
krigstidens kortsystem ännu i friskt minne, och alla människor voro rädda
för allt vad regleringar och kort och ransoneringar hette. Nu har man
glömt även detta, och därför kanske opinionen är färdig att acceptera ett
kortsystem på nytt. Det får man ju så småningom se, om befolkningskommissionens förslag skall sättas ut i levande livet.
När man emellertid nu pläderar för en ·konsumtionsökning, sätter man
tydligen in sina ansträngningar efter den gamla lagen om minsta motståndet. Det minsta motståndet finns hos skattebetalarna. Det är ingen svårighet att lasta på dem 34 miljoner kronor. Det går alltid att ordna. Visserligen har man också varit och ryckt litet på margarinet, men där möter dock ett motstånd, såväl från producenter SOlU konsumenter.
8 -
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Jag skulle för min del vilja peka på en detalj, som herrarna ha förbisett,
nämligen en annan konkurrent, som jordbruket har. Jag tänker på bryg'gerihanteringen och pilsnern. Om vi i morgon dag kunde stänga alla bryggerier, skulle det svenska jordbrukets produktionsproblem vara löst. J ag
vet, att detta är ett påstående, som icke är opportunt, framför allt icke
politiskt opportunt, men i denna förening befinna vi ju oss på neutral
mark.
Herrarna i befolkningskommissionen tyckas icke heller ha tänkt på, att
även om det är manga. människor, som nu konsumera för litet livsmedel,
är det icke säkert" att man hjälper saken genom att dela ut livsmedel gratis,
ty många människor vilja icke äta m.er än de göra. Jordbrukets fiende nr 1
är den moderiktning, som heter den »slanka linjen». Om vi kunde få
människorna att konsumera lika mycket livsmedel som de förmögna klasserna gjorde på Karl X Gustafs tid, skulle vi icke behöva föra sådana
diskussioner SOlll denna. Även den saken är det emellertid opassande att
framhålla. När man nu vet med vilka ansträngningar åtminstone en del
av vår befolkning försöker hålla sin kroppsvolym vid den mest diminutiva form, kan man också förstå, att där finns en stor konsumtionsreserv.
Kunna ni öppna slussarna där, skola ni få se, att vi ri;itt snart befinna oss
i en underskottsproduktion större än vi någonsin haft. Ur den synpunkten är det glädjande, att befolkningskommissionen har tagit upp dessa
problem, ty befolkningskommissionens huvuduppgift är ju att bekämpa
den slanka linjen även i ett annat avseende.
Direktör G.. Du Rietz: Endast en kort replik till amanuensen Lange. Han
invände, att det av mig föreslagna systemet var .alltför lättvindigt upplagt och icke kunde bli effektivt. Jag påpekade emellertid, att i de belopp,
som stå till förfogande för utförselbevis, inkluderas även margarinaccisen.
Taga vi margarinet med, räcker det mer än väl för närvarande. Dessutom
har jag som reserven eventuell importavgift på konstgödning. Problemet
går att lösa på det av mig föreslagna sättet, om man bara vill.
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Den svenska kapitalmarknadens
aktuella problem
Jag skulle först vilja påpeka, att det ämne, som utgör föremål för
N ationalekonomiska föreningens diskussion i kväll, speciellt har uppmärksammats av den pågående försäkringsutredningen, som på
grund av den stora betydelse lcapitalmarknadells framtida gestaltning- har för försäkringsbolagens placeringspolitik särskilt ingående
sysslat med detta ämne. På försäkringsutredningens uppdrag har jag
utarbetat en promemoria över aktuella utvecklingstendenser på den
svenska kapitalmarknaden, och det är närmast detta, som fört mig
in på hithörande frågor.
Vid en överläggning om den svenska leapitalmarknadens aktuella
problem tror jag, att det lean vara till nytta för diskussionell, om den
kan baseras på en ungefärlig uppfattning av kapitalmarknadens omfång och av den inbördes storleksordningen mellan de olika utbudsoch efterfråge-grupper, som förekomma på denna. Nu finns det
emellertid ingen möjlighet - knappast ens efter ett mycket omfattande statistiskt arbete - att verkställa en fullständig kvantitativ
genomarbetning av hela den svenska kapitalmarl(naden. Vad man
möjligen kan uppnå och vad jag till att börja med skall försöka att
framlägga är några siffror beträffande en begränsad del av denna
marknad. Det blir då närmast fråga om den del, som i kvantitativ
form återfinn·es huvudsakligen i den svenska bank-, försäkrings- och
värdepappersstatistiken. Denna del representerar framför allt det
s. a. s. mest stabila avsnittet av kapitalmarknaden, det avsnitt, som
omfattar och i säkerhetshänseende står närmast den guldkantade
marknaden.
9 -
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För detta ändamål har jag i tiden begränsat mig till den sista åttaårsperioden, alltså 1930-1937. Dessa år representera, så vitt man
nu kan bedö·ma, en fullständig konjunkt~rcykel.
För att börja med kapitalefterfrågan, eller med en annan och
kanske vanligare terminologi utbudet av placeringsmaterial, så är
det framför allt fem olika grupper, som man bör uppmärksamma,
nämligen utlandet, staten och kommunerIla, bostadsbyggnadsverksamheten, industrien och jordbruket.
Värdepappershandeln med utlandet under ifrågavarande period resulterade i en nettoiniörsel av 140 milj. kr. (exklusive svenska aktier).
Det visar sig vid närmare påseende, att importen huvudsakligen gällt
utländska värdepapper och på senare år nästan uteslutande kommit
från grannländerna. Under de fyra sista åren var sålunda av 168 milj.
kr. nettoinförsel av utländska värdepapper 155 milj. av danskt, finskt
eller norskt ursprung.
Staten och kommunerna ha under samma tid lånat upp ungefär
730 milj. kr. netto. Som bekant har detta i stigande utsträckning skett
i form av reverslån och i förhållandevis mindre omfattning än tidigare
såsom obligationslån. Denna förskjutning i lånevanorna spelar knappast någon roll då man betraktar kapitalmarknaden i dess helhet, då i
detta fall en minskning av låntagarnas utbud av pla.ceringsmaterial
på den öppna marknaden bör kompenseras aven ungefär motsvarande minskning i efterfrågan på material från de institutioners sida,
som bevilja reverslånen.
Bostadsproduktionens kapitalbehov har till en mycket väsentlig del
tillfredsställts genom inteckningslån i affärsbanker, sparbanker, postsparbanken OCll försäkringsbolagen samt genom lån, förmedlade av de
svenska hypoteksinrättningar och inteckningsbolag, som ha till uppgift
att finansiera byggnadsverksamhet. Omfånget av denna långivning
ullder åttaårsperioden kan uppsl{attas till omkring 2,100 milj. kr.
Härav' nådde l{nappt ell tredjedel obligationsmarknaden i form av ett
utbud av hypoteksinrättningarnas obligationer.
Det är allmänt känt, att industrien i ovanligt liten grad behövt anlita främmande kapital för sin anläggningsverksamhet under de senaste
åren. Några siffror beträffande den totala ställningen i detta hänse..
ende kan jag inte lämna. Om man emellertid håller sig till industriens
obligationsskuld, finner man, att denna minsl{ades med omkring 170
milj. kr. 1930-1937. Härvid är emellertid att märka, att denna siffra
sannolikt är alldeles för liten, då många företag ytterligare millskat sin
obligationsskuld genom att kÖlJa upp egna obligationer i marknaden,
något som inte kommer till SYlles i statistiken över utelöpande
obligationer.
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Trots att jordbruket av allt att döma haft ett mycket omfattande
l(apitalbehov, framför allt på grund av behovet att anskaffa maskiner
och annan utrustning och modernisera byggnader och anläggningar,
Ilar dess kapitalefterfrågan endast i ringa grad kunnat göra sig gällande på den öppna marknaden. En stor del av bankernas långivning,
framför allt sparbankernas, har givetvis kommit jordbruket till godo.
På obligationsmarknaden representerar ökningen i Sveriges allmänna
hypoteksbanks obligationer, omkring 70 milj. kr. under de åtta åren,
en indirekt kapitalefterfrågan från jordbruket. Vidare kan man i detta
sammanhang nämna de lån, som postsparbanken och folkpensioneringsfonden- givit Svenska jordbrukskreditkassan, men det rör sig
endast om jämförelsevis små belopp.
Om vi vända oss till kapitalutbudet, så är det endast möjligt att,
med åtminstone någon grad av precision, fastställa detta beträffande
de former av sparande, som indirekt nå kapitalmarknaden, d. v. s. det
sparande, som går antingen via affärsbanker, sparbanker och postsparbanken eller via vissa andra institutioner, såsom försäkringsbolagen och folkpensioneringsfonden.
Vad först samtliga banker beträffar ökades insättningarna på sparräkningar under de 6 åren 1930~1935 - sparbanksstatistiken tillåter
inte några exakta kalkyler för hela åttaårsperioden - med ett belopp,
som var betydligt mindre än det som bankerna under samma tid läto
komma kapitalmarknaden tillgodo i form av obligationsuppköp, kommunlån och inteckningslån. Detta betyder således, att bankerna lett
över till kapitallnarknaden inte bara de med-el, som anförtrotts dem
på sparräkningarna, utan också ytterligare tillgångar. Men det bör
uppmärksammas, att detta skedde endast under den sista delen av
perioden i fråga; under de första tre åren, depressionsåren, var förhållandet det rakt motsatta. Man kan sålunda säga, att detta indirekta
kapitalutbud från allmänheten under konjunkturnedgången uppsamlades i bankerna. och först sedan konjunkturkurvan vänt uppåt, fick
det tillfälle att i förstärkt utsträckning göra sig gällande såsom en
räntepressande faktor på kapitalmarknaden. - För hela den åttaårs"'
period, som tidigare behandlats, kan kapitalutbudet i dessa former
via affärs-, spar- och postsparbankerna uppskattas till cirka 1,500
milj. kr.
Försäkringsbolagens och folkpensioneringsfondens ökning av sina
obligationsbehållningar och stegringen i deras utlåning till kommuner
och mot säkerhet i inteckningar o~ d. kan för åren 1930-1937 beräknas
till omkring 1 miljard för de förra och ungefär 350 milj. kr. för d'en
senare.
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Om man nu summerar de olika här anförda posterna på efterfrågesidan och på utbudssidan, kommer man - efter vissa smärre korrige..
ringar, som jag ej närmare skall gå in på - till det resultatet, att vi
för åttaårsperiod·en haft en sammanlagd kapitalefterfrågan, ett tillskott av placeringsmaterial, som uppgått till ungefär 2,880 milj kr.
och ett sammanlagt kapitalutbud, en efterfrågan på placeringsmaterial alltså, på omkring 2,800 milj. kr.
Oln de nämnda siffrorna äro någorlunda riktiga, skulle de alltså
betyda, att nästan hela det »prima» eller »mindre riskbärande» placeringsmaterial, som kommit fram på kapitalmarknaden under de sista
åtta åren, absorberats av de institutionella placerarna, såsom statliga
fonder, försäkringsbolag o. d., eller av allmänheten via affärs-, sparoch postsparbankerna. Praktiskt taget ingenting av detta material
sl{ulle ha bliv"'it över för att tillgodose de direkta placeringsbehoven.
Att sådana förelegat, därom kan knappast tvivel råda. Utom på allmänheteil, som säkerligen haft medel som den önskat använda på
annat sätt än till att sätta in i bankerna eller betala försäkringspremier
lned, behöver man i detta sammanhang endast tänka på de stora bolagen, som ju placerat en del av sina överskjutande tillgångar utanför
bankerna, för att inse, att andra placeringsmöjligheter måste ha förefunnits. En sådan är givetvis aktiemarknaden. Här har ju trots allt
under senare år förekommit en del nyemissioner, även om det ej rört
sig om så stora summor som under förra högkonjunkturen. Åren 1934
-1937 emitterades för något mer än 600 milj. kr. aktier, mot för över
1 miljard de fyra åren 1926-1929. Men även andra vägar ha naturligt'Tis stått öppna. Beträffande byggnadsverksamheten har en -stor del
botteninteckningslån kunnat upptagas genom mer eller mindre privat
förmedling, och största delen av långivnIngen mot de högre upp belägna inteckningarna ha inte kommit med i de siffror, som nyss anförts. Vidare har nog en ganska omfattande kreditgivning på ibland
tämligen lång sikt förekommit i samband med leveranser, kanske först
och främst av just byggnadsmaterial.
Det må emellertid vara hur som helst med denna långivning och
dess större eller mindre omfattning under senare år. F'ör det egentliga
kapitalmarknadsproblemet är den knappast relevant annat än om en
plötslig förändring av finansieringsvanorna skulle äga rum, något som
man knappast kan räkna med. På den egentliga kapitalmarknaden är
tydligen situationen den, att hela det materialutbud, som de senare
åren framkommit där, begärligt sugits upp aven stark materialefterfrågan från de nämnda institutionerna och penninginrättningarna. Den
närmaste frågan blir då, hur denna situation uppkommit, hur man
sk:all kunna vänta sig att den fortsatta utvecl{lingen på kapitalmark-

DEN SVENSKA KAPITALMARKNADENS AKTUELLA PROBLEM

103

naden förlöper, vilka tend-enser, som kunna tänkas göra sig starkast
gällande, och vilka lägen man i framtiden. bör göra sig beredd att möta.
Problemställningen blir emellertid väsentligen olika, om man för-söker anlägga utpräglade långsiktssynpunkter eller om man ser frågan på förhållandevis kort sikt. D-et har under senare tid i viss mån
blivit en modesak att betrakta hela kapitalmarknadsproblemet som
uteslutande ett långsiktsproblem. Jag tror, att detta har varit till
sl{ada för diskussionen. Man har nämligen därigenom kommit att begagna sig av argument, som med nödvändighet blivit diffusa och
obestäm·da just därför, att de stött sig på ofta mycket sch'ematiska
föreställningar om de stora linjerna i utvecklingen. Ingenting är väl
så bedrägligt som att tro, att man kan skönja de stora linjerna i en
utveckling, som Inan befinner sig mitt uppe i, och anser man sig
dessutom kunna extrapolera dessa imaginära utvecklingslinjer in i
framtiden, så befinner man sig nog på så osäker mark, att man gör
klokast i att dra sig tillbaka. Det kan visserligen invändas, att hela
frågan är i detta fall så ytterligt enkel, därför att man har endast två
alternativ att välja på: antingen kommer räntenivån på kapitalmarknaden på lång sikt att vara sjunkande eller också kommer den att
vara stigande, och man har sålunda endast att väga de argument,
som kunna anföras till förmån för den ena möjligheten, mot de skäl,
som tala för den andra, för att kllnna få en meningsfull diskussion
om den kommande utvecklingen i stort sett. Härvid förbiser man
emellertid en viktig omständighet, nämligen att ett dylikt betraktelsesätt, då det tillämpas på aktuella förhållallden, utgår ifrån den
för tillfället rådande situationen och därför får en mycket begränsad
giltighet. En viss uppfattning om långtidsutvecklingen vä.xlar sålunda inn'ebörd från i dag till i morgon. »Utvecklingen på lång sikt»
får därmed en rent hypotetisk karaktär och realiseras aldrig; den blir
möjlig att fastställa först när vi kommit så långt bort från den, att
den blivit ren historia och därmed förlorat allt omedelbart aktualitetsintresse.
Med vad här har sagts har jag naturligtvis inte velat avböja en
diskussion av långtidstendenserna på kapitalmarknaden. Det är klart,
att en sådan diskussion kan vara både illtressant och givande. Jag
har bara velat giva uttryck åt ett allmänt misstroende mot möjligheten att på den vägen komma till någon tillfredsställan·de diskussionsavslutning och detta främst därför, att vi på lång sikt äro ännu
mindre i stånd att skilja diet generella från det speciella än på relativt kort sikt, att vi inte kunna skarpt fixera de faktorer, som i en
Inera avlägsen framtid kunna komma att visa sig ha varit de dominerande för utvecklingell, och ej heller kunna hänvisa de faktorer, som
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endast haft en tillfällig betydelse, till periferien. Om vi söka bedönla utvecklingstendenserna på k:apitalmarknaden mot bakgrunden av befolkningsutvecklingen och den sanllolika konsekvensen därav för byggnadsverksamhetens omfattning på lång sikt och därvid nå vissa slutsatser~
så kunna vi vara ganska säkra på att helt andra fal(torer, t. ex. penningmarknadens gestaltning i en mera avlägsen framtid, visa sig ha
haft ett mycket större inflytande på kapitalmarknaden och följaktligen kastat omkull de slutsatser, vi kommit till. Utgå vi å alldra
sidan från vissa förutsättningar beträffande penningmarknadens
framtida utveckling och dess betydelse för kapitalmarknaden, så
kommer säkerligen någon annan faktor, t. ex. jordbrukets kreditbehov, i efterhand att visa sig ha varit av dominerande betydelse
Jag vill inte säga, att man har fast mark under fötterna, men jag
tror att man står på en något säkrare grund, om man försöker att
behandla det aktuella kapitalmarknadsproblemet inom ramen av
korttidsfenomenen, främst därför att man då med ett större berättigande kan våga anta, att den inbördes betydelsen av olika faktorer
blir förhållandevis mindre förändrad. lEn sträng begränsning till en
sådan korttidssynpunkt är naturligtvis inte möjlig. Då och då kommer man givetvis under alla omständigheter att - medvetet eller
omedvetet - draga in en och annan långsiktssynpunkt i diskussionen, men i stort sett tror jag att man bör försöka att åtminstone till
att börja med hålla sig inom en mera begränsad tidrymd, t. ex. inom
en konjunkturperiod av ungefär genomsnittlig längd, d. v. s. 5-10
år. Det har ofta förvållat mig, att försöken att hålla kapitalmarknadsdiskussionen inom en sådan ram varit så pass sällsynta. Så snart det
har rört sig om räntornas framtid har dIet i allmänhet blivit fråga
om utpräglade långtidsfaktorer; hur kommer den stora trendlinjen i
befolkningsutvecklingen att förlöpa och vilka bli konsekvenserna för
bostadsbehovet och byggnadsverksamhetens kapitalefterfrågan; kommer expansionstakten inom industrien att minskas och är industriens ringa upplåning på penning- och kapitalmarl(naderna inledningen
till en strukturell förskjutning av industriens hela kapitalförsörjning?
Sådana frågor kan man diskutera fram och tillbaka och man kan
därvid få fram många intressanta synpunkter. Men jag tror knappast att man kan komma fram till något resultat, som ens tillfredsställer en själv. - Ett argument, som hänför sig till mera kortsiktiga
faktorer, har man emellertid kunnat påträffa ganska ofta i den senare
tidens debatt, nämligen det i allmänhet som ett axiom betraktade
påståendet, att om en konjunkturnedgång inträder, så kommer detta
att giva en impuls till ett starkare och än mera allmänt utbrett räntefall. Jag tror att det kan vara lämpligt att taga just detta påstående
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som utgångspullkt för några reflexioner beträffande den passerade
högkonjunkturens betydelse för och ell eventuell lågkonjunkturs möjliga inverkan på kapitalmarknadssituationen.
Redan det förhålland'et, att vi haft en utpräglad högkonjunktur och
samtidigt ett betydande räntefall, tycker jag är ägnat att mana till
försil{tighet med att utan vidare tillämpa det traditionella schemat
för räntans konjunkturvariation på den föreliggande situationen. Enligt de förklaringar till konjunkturrörelsernas inverkan på ränteläget,
som äro de vanliga om än inte de modernaste, skulle högkonjunkturen
schematiskt sett orsaka en räntestegring därför att näringslivets expansion, främst kapitalvaruindustriens utvidgning, medf'ör ett ökat
kapitalbehov; tillgången på sparande växer ej i samma takt som detta
behov och tenderar därför att bli knapp i förhållande till efterfrågan.
Omvänt skulle räntesänkningen under nedgångsperioden orsakas av
att kapitalbehovet avtar. och sparand-eutbudet så småningom blir förhållandevis rikligt, vare sig detta sker genom en absolut öklling av
sparan·det eller ej. Om nu en högkonjunktur passerats utan att ett
ökat kapitalbehov från industrien gjort sig gällande och därför den
räntestegring, som borde framkommit, uteblivit, så skulle det ju ligga
tämligen nära till hands att vänta sig, att den följande nedgångsperioden ej skulle medföra någon räntesänkning helt enkelt därför, att det
inte fanns någon sådan kapitalefterfrågan, som l{unde bortfalla.
Detta är nu ett mycket allmänt resonemang utan något som hle1st
bevisvärde. I den föreliggande situationen är det nödvändigt att taga
hänsyn till en rad alldeles speciella faktorer, som påverkat dess uppkomst. Man bör då först och främst uppmärksamma, att det läge, som
under den sista tiden rått på kapitalmarknaden, i sina väsentliga drag
skapats på en relativt kort tid och i stor utsträckning leder sitt ursprung i första hand till penningmarkna·den, i sista hand till den svenska exportkonjunkturell. Den stigande exporten och de inströmmande
valutorna ha dels, direkt och indirekt, ökat tillgången på medel på
penning- och kapitalmarknaden, dels möjliggjort den industriella expa.nsionens självfinansiering. Det avgörande året var 1933. Omslaget
uppåt må ha varit skönjbart tidigare och den följande tiden må ha
medfört .ett accentuerande av den inledda ;utvecklingen och en förstärkning av den nådda positionen, men ·det var året 1933, med ett
inflöde av guld och valutor till riksbanken på omkring 470 milj. kr.,
som markerade övergången från en relativt knapp penning- och kapitalmarknad till en lätt och riklig sådan.
Det förefaller mig inte som om det skulle vara orimligt att tänka
sig att den situation, som uppstått på en förhållandevis kort tid,
också kan avvecklas på ungefär motsatt sätt tämligen snabbt. Man
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kan t. ex. föreställa sig, att vår export går tillbaka mycket kraftigt.
Detta kan ju, utom på konjunkturförhållandena, också bero t. ex. på
ök:ad konkurrens i malm med Spanien och i massa med U. S. Å. och
Kanada. Importen därelnot hålles förhållandevis väl uppe. Detta
är ju det »konjunkturnorlnala» i Sverige, och vidare kan en omfattande konjunkturstödjande ekonomisk politik minska det »internationella utrymmet», samtidigt som de uppsamlade r:eserverna både hos
industrien och enskilda samt i banksystemet i form av valutor möjliggöra ett upprätthållande av importen. Valutorna strömma ut ur
landet, penningmarknaden stramas åt, bankerna höja sina räntesatser,
och efter han·d sprider sig rörelsen till kapitalmarknaden.
Skulle en sådan utveckling komma till stånd - jag vill ingalunda
direkt försöka bevisa, att den med nödvändighet måste inträffa, utan
bara framhålla, att den såvitt jag kan se icke ter sig alldeles orimlig om utvecklingen alltså skulle bliva sådan och den effektiva avkastningen på statsobligationer efter ett relativt begränsat antal år skulle
ha stigit med någon procent, då tror jag att diskussionen om kapitalmarknadsräntans tendens att på lång sikt vara sjunkande skulle ha
fullständigt försvunnit här i Sverige. Till stöd för detta -påstående
räcker det kanske att påpeka, att - såvitt jag vet - knappast någon
sådan diskussion förts i Danmark.
Jag började i kväll med att försöka framlägga en bakgrund närmast
för en diskussion av kapitalmarknadsproblemet på lång sikt. Men jag
undvek med avsikt att gå in på ett bedömande av framtidsutsikterna
för de olika faktorerna på efterfråge- och utbudssidan, därför att det
är meningen att vi i de följande diskussionsinläggen skola få förmånen
att höra personer, som verkligen ha möjlighet och förmåga att framlägga välgrundade och värdefulla åsikter på dessa områden.
I senare delen av mitt anförande uppehöll jag mig huvudsakligen
vid korttidstendenserna och den konjunkturella utvecklingens möjliga
konsekvenser för läget på kapitalmarknaden.
Det är emellertid en sak, och en mycket viktig sak, som ytterligare
måste framhållas och som nödvändigtvis måste uppmärksammas både
vid en diskussion av långtids- och korttidstendenserna. Det är nämligen nödvändigt att kraftigt understryka, att en reservation för den
ekonomiska politikens möjliga inverkan i detta sammanhang alltid
måste göras. Om man ser tillbaka på de senaste årens utveckling, så
finner man visserligen, att den ekonomiska politik, som förts i Sverige,
k:nappast haft någon direkt inverkan på kapitalmarknaden. Den penning- och valutapolitik, som vi haft, har gjort det möjligt för exportilldustrierna att effektivt utnyttja de särdeles goda villkoren på våra
utländska marknader. Samtidigt har "finanspolitiken och jordbruks-
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politiken främjat ell spridning av exportindustriernas välstånd till
näringslivets övriga områden. Sparandet och kapitalutbudet har därigenom ökats, och industrien har kunnat göra sig i hög grad oberoende
av lånemarknaden.
Men vända vi oss till andra länder, t. ex. till England och Förenta
staterna, så visar d,et sig, att ett viktigt led i den allmänna ekonomiska politil{en varit len mera direkt påverkan på både penning- och
kapitalmarknaden. Om man försöker att följa utvecklingen i dessa
båda länder under de senaste åreil, så tror jag att man skall bli övertygad om att det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt för statsmakterna att - naturligtvis inom vissa gränser - behärska ränteläget på penning- och kapitalmarknaderna. Har man en sådan uppfattning, får detta betydelsefulla konsekvenser för bedömandet av
den framtida ränteutvecklingen. Man måste nämligen då alltid ha
klart för sig, att vill{en uppfattning man än kommer fram till om den
a\T statsmakterna oberoende utvecklingen det må vara utvecklingen
på lång sikt eller på kort sikt - så kan denna utveckling fullständigt förändras, om den av de maktägande anses mindre gynnsam
för de grupper inom samhället, som de företräda, eller för de syften,
som ·de sträva efter att fullfölja.
Man kunde tänka sig, att man vore fast övertygad om att vi nu stå
inför ett avgörande omslag i vår exportkonjunktur och därför ha
att vänta en verklig konjunkturnedgång, och att man hade kommit
till det resultatet, att en dylik utveckling, som Tick förlöpa fritt, skulle
resultera i en räntestegring på kapitalmarknaden: Om man då tar i betraktande de statliga in'flytandena, finner mall å ena sidan en tendens
till skärpning aven sådan utveckling. Staten står ju beredd att med
kraft ingripa, om en plötslig konjunkturnedgång skulle inträffa. Om..
fattande allmänna arbeten och direkta hjälpåtgärder mot arbetslösheten skola då finansieras, och detta måste komma att ställa stora
anspråk på kapitalmarknaden, antingen direkt, om staten beslutar
sig för långfristig upplåning, eller indirekt via penningmarknaden,
om finansieringen huvudsakligen sker genom kortfristiga lån. l\fen
just ett sådant stegrat lånebehov från statens sida kommer å andra
sidan att utgöra ett betydelsefullt motiv för att söka med olika åtgärder hålla räntesatserna nere. Ett ytterligare och kanske starkare
lllotiv härtill är dessutom, att låga räntor kunna väntas verka stimulerande på det enskilda näringslivet. Att det blir de sistnämnda verkningarna av den statliga kontakten med kapitalmarknaden, som komma att bli dominerande, kan kllappast anses osannolikt.
Jag har i ,det föregående försökt att lägga upp kapitalmarknadsproblemet efter tre linjer. Två av dem kunna så att säga löpa mer
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eller mindre jämsides med varandra, nämligen lår~gtidssynpunkten,
som utgår från de olika faktorerna på tillgångs- och efterfrågesidan,
försöker uppskatta deras sannolika framtida utveckling var för sig
och därefter eventuellt lyckas summera ner dem till något resultat,
och korttidssynpunkten, som framför allt beaktar de konjunkturella
sammanhangell. Men så har man den tredje linjen, den ekonomiska
politikens inv-erkan, som skär tvärs över de båda tidigare och kan
göra, att· de resultat, som man måhända arbetat sig fram till vid en diskussion efter de båda första linjerna, fullkomligt kastas omkull. Man
kan kanske komma så långt, att diskussionen av problemet på kort
sikt och problemet på lång sikt mynnar ut i en rad av små frågetecken, men jag tror att en diskussion av den ekonomiska politikens
inverkan alltid måste sluta med ett mycket stort frågetecken.
Härefter yttrade sig:
Försäkringsdirektör I,I Sjögren = Inledaren har givit oss en mycket intressant ooh .klarläggande orientering rörande bland annat efterfrågan och
utbudet på den svenska kapitalmarknaden. Min uppgift skulle närmast
vara att sö·ka lämna en del kompletterande upplysningar rörande de
svenska försäkringsbolagen, enkannerligen livförsäkringsbolagen, samt
därvid dröja vid några med kapitalmarknaden sammanhängande för försäkringsbolagen särskilt aktuella problem.
Det är för alla bekant, att de gångna årens räntefall särskilt kännbart
berör den sparverksamhet i vårt land; som icke ägt möjlighet att anpassa sina förpliktelser efter den aktuella räntenivån. Hos sparbanker
och banker får allmänheten nöja sig med en ränta, som svarar mot den,
som företagen kunna erhålla eller anse sig kunna erhålla - men beträffande försäkringsanstalterna gäller, att dessa ha förpliktat sig att utbetala kapitalbelopp och livräntor oberoende av de kommande räntekonjunkturerna. Ha dessa varit goda, så återbetalas intjänta överräntor i form
av vinst. Skulle räntan sjunka, så att de intjänta räntorna skulle understiga de beräknade, då måste anstalterna redan hava vidtagit åtgärder
för att förstärka premiereserverna, så att desamma anpassas efter den
nya räntenivån. I denna situation befinna sig de svenska livförsäkringsanstalterna för närvarande.
Man får en mycket god uppfattning om hur utvecklingen på kapitalutbudsmarknaden förändrat sig till försäkringsanstalternas nackdel, om
man jämför ökningen i de utelöpande obligationslånen under de sista
decennierna med ökningen i livförsäkringsfonderna. Jag har en gång i annat
sammanhang pekat på detta förhållande men vill här upprepa och komplettera denna sifferserie.
Från 1916 till och med 1922 ökade utelöpande obligationslån med
1,360 milj. och under samma tid ökades livförsäkringsfonderna med 278
milj. Fr. o. m. 1923 t. o. m. 1927 bli motsvarande siffror 680 och 372 och
fr. o. m. 1928 t. o. m. 1934 ökades obligation,sbeståndet med 555 milj.,
under det att livförsäkringsfonderna ökades med 753 milj. För åren 1935,
1936 och 1937 går utvec~lingen än mera markerat i samma riktning.
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Obligationsbeståndet minskades med 34 milj., under det att livförsäkringsfonderna ökades med c:a 400 milj. Härvid bör man emellertid observera, att en del av obligationslånen vid konverteringen omvandlats till
reverslån.
Dessa siffror kräva ingen kommentar. De visa tydligt, vilka stora
svårigheter anstalterna ha att brottas med, när det gäller att finna lämpliga placeringsobjekt. Obligationsmarknaden har alltid spelat en mycket
stor roll, för anstalterna. C:a 35 % av deras tillgångar voro i slutet av
1936 placerade i obligationer.
När vi livförsäkringsmän söka bedöma den svenska kapitalmarknaden,
så är det ganska naturligt, om detta sker mot bakgrunden av den svenska befolkningens storlek, dess sammansättning och fördelning efter
ålder och civilstånd samt den förskjutning i dessa hänseenden, som man
för framtiden har att räkna med på grund av den låga nativiteten. Om
det gäller att göra prognoser för lång tid framåt, måste man röra sig
med ganska osäkra antaganden, men av de undersökningar, som gjorts
av professorerna Cramer och Wicksell och docent Alf Johansson, torde
man våga draga följande slutsatser för tiden intill 1960.
Den ökning av de arbetsföra årsklasserna, som' sedan en följd av år
ägt rum, kommer att fortsätta.
Åldringarnas antal kommer att stiga.
Antalet familjer kommer alltjämt att öka. Efter 1940 är tillväxten
helt förlagd till åldrar över 35 år. Gruppen 35-50 fortsätter att växa
in på 50-talet.
Om dessa kalkyler hålla streck, så bör vårt lands produktionsförmåga
under normala förhållanden, i den mån densamma beror på tillgången
av arbetskraft, ökas under de närmaste decennierna och därmed också
möjligheterna till sparande. lYlan bör sålunda kunna förvänta, att försäkringsbehovet och därmed möjligheterna att teckna nya försäkringar
under de närmaste decennierna icke kommer att avtaga utan snarare
tilltaga och att sparandet sålunda genom försäkring kommer att öka.
Detta allt under förutsättning att vi äro i tillfälle att produktivt utnyttja
den tillgängliga arbetskraften. Inför detta perspektiv och med hänsyn till
de påfrestningar, som svenskt försäkringsväsende för närvarande ställts
inför, stäms man emellertid till eftertanke. Vi ha sett, vilken kapitaluppsamlande förmåga som försäkringsväsendet av idag har. Man har med
tanke på de svårigheter, som placering av detta kapital möter, frågat sig,
om något kan från anstalternas sida göras för att minska denna kapitaluppsamling. Det har ifrågasatts, att anstalterna s.kulle övergå till teckuandet av mera riskbetonade ooh ,mindre sparbetonade försäkringar och därigenom minska kapitalbildningen. Det är särskilt inom folkförsäkringsbolagen - helt na.turligt i övrigt - som tecknandet av blandad liv- och
kapitalförsäkring, med i många fall väl tidig utbetalningsålder, varit vanligt. En förskjutning åt rätt håll mot högre utbetalningsålder lär ha skett
under senare år. Det är emellertid mycket svårt att bedöma vad som står
att vinna på denna väg för att minska kapitalbildningen. Anledningen till
att en förskjutning bör äga rum synes mig mindre vara kapitalanhopningssynpunkten än önskvärdheten att söka rätt anpassa försäkringsformen efter behovet. Den under senaste decenniet starkt ökade kapitalbildningen inom anstalterna torde nämligen icke härflyta från de vanliga livförsäkringarna utan fastmer från de enskilda och kollektiva pensionsför~
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säkringarna samt livränteförsäkringar över huvud taget. Fondökilingen i
S. P. P., som bedriver personalpensionering, har 'under de sista åren varit
av ungefär samma storleksordning som fondökningen hos våra fyra folkförsäkringsbolag tillsaminantagna. Pensionsförsäkringen, där utbetalningen
som regel blir aktuell först vid den uppnådda pensionså!dern, är utolnordentligt kapitalbildande. Av fondökningen hos livförsäkringsan'stalterna
under den senaste 5-årsperioden torde sannolikt ·hälften härflyta från pensions- och ränteförsäkringar.
Den svenska folkpensioneringen byggdes från början upp efter försäkringsprincipen. Till grund för neräkningarna lades bland annat en räntefot åv 4,3 0/0, Fonden kalkylerades växa till ett belopp av 5 iL 6 miljarder.
Den stora pensionskommitten av 1928, som framlade sitt betänkande 1934,
frångick klokt nog fonderingsprincipen och i vår nu gällande lag om pensionsförsäkring är pensionsfonden, som har karaktären aven utjämningsreserv, maximerad. Det var lyckligt att så skedde. I annat fall skulle
svenska staten icke endast, som nu är fallet, haft fördel av räntefallet utan,
bokföringslnässigt åtminstone, fått räkna med en brist, som, om en förstärkning av premiereserven skulle ansetts böra ske till 3 % och avgifterna
utgå med oförändrade belopp, skulle uppgått till ett avsevärt belopp sannolikt icke väsentligt överstigande den halva miljarden, d. v. s. bortåt
25 iL 30 % av den nuvarande statsskulden.
Skulle alla privatanställda genom försäkring tillförsäkras pension enligt
gängse normer och alla arbetare genom försäkring erhålla en komplettering av folkpensionen, såsom skett på en del håll, kommer detta säkerligen att förutsätta en kapitaluppsamling avsevärt mycket större än för
hela den övriga .livförsäkringsrörelsen. Fråga är väl då, om det svenska
försäkringsväsendet icke här står inför ett problem, som har många beröringspunkter med det som pensionsförsäkringskommitten på sin tid
hade att brottas med. De svårigheter, som man här möter, ligga helt
utanför den sedvanliga försäkringstekniken. I detta fall blir frågan närmast, om en kapitalbildning av dessa mått och efter dessa linjer kan
produktivt rätt utnyttjas och är för samhället önskvärd - eller om
andra vägar i detta fall måste tillgripas. Detta problem torde komma
att upptagas av den utredning, som på förslag av försäkringsinspektionen
tillsatts för att utreda diverse frågor rörande det svenska försäkrings..
väsendet. Jag har dröjt vid denna fråga, då sättet för pensionsförsäkringens slutgiltiga lösande hänger intimt samman med kapitalmarknadsproblemet.
Av Dr Bööks kapitalmarknadsbalans fick man bekräftat, vilken utomordentlig roll byggnadsverksam!heten spelar för hela vår kapitalmarknad.
Mer än 2/3 av kapitalbehovet kom härifrån under den angivna tidrymden. Jag vill instämma med inledaren, att mänskligt att döma, kommer
inom detta område att föreligga ett stort kapitalbehov även under det.
närmaste decenniet och kanske något längre. Till den slutsatsen kommer
man, ·som inledaren påpekade, om man studerar de demografiska förhållandena, och då särskilt familjebildningen. Men just därför är det
för kapitalplacerare av synnerlig vikt, att byggnadsverksamheten bedrives på rätt sätt, så att bakslagen icke bliva för stora på grund av·
felaktiga våningsplanläggningar, för höga byggnadskostnader eller för
stark forcering vid olämplig tidpunkt. Hyreshöjden är en viktig del av
budgeten. För den nuvarande byggnadsindustriens blomstring torde de
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nuvarande låga räntorna vara en förutsättning - filen man kan väl
starkt ifrågasätta, om det vore önskvärt att uppmuntra en byggnadsindustri i närvarande stund med ännu lägre räntor. Den fara för kapitalförlust, som lurar från byggnadsindustrien för kapitalplacerarna, är svår
att överblicka. Det är möjligt, att denna fara under de närmaste åren
icke är så stor. - Men placerare på lång sikt måste fråga sig: hur kommer det blivande bostadsbeståndet att förränta sig, om befolkningsutvecklingen går i den riktningen, som våra experter hålla för sannolikt?
Vid bestämmandet av den avskrivningsprocent, som man i nuvarande
läge bör räkna med, borde nog särskild hänsyn tagas härtill. I närvarande
stund få vi väl säga: den Q.agen, den sorgen - men för kapitalplacerare
på lång sikt finns ·här sannolikt ett memento.
Det har gång efter annan gjorts gällande, att industriens möjligheter
till nya kapitalkrävande uppgifter voro numera så små, att man i fortsättningen icke torde kunna räkna med större kapitalbehov från industriens sida. J ag har inte hört dylika åsikter uttalas från industriens
män. Men det låter onekligen rätt plausibelt, när man blickar tillbaka
över utvecklingen under det senaste seklet. Man frågar sig: kan utveck~
lingen fortgå i denna takt? Det skulle vara intressant få höra, vad
industrimännen själva tänka i detta fall. Kan inte denna industriens
självförsörjning med kapital vara av tillfällig natur? Beror inte det nuvarande läget i hög grad pA att industrien utnyttjade sina lånemöjligheter så starkt före denna högkonjunktur för rationalisering och därför
kunnat så väl tillgodogöra sig vinstIrlöjligheterna i denna sista högkonjunktur? Vad beror det på att den nya företagsamheten under denna
sista högkonjunktur -- mätt i nytecknat och ökat aktiekapital - varit
så ringa? Är det riktigt, som det sagts, att företagsamheten numera till
större delen finansieras av de stora företagen och utan upplåning? Har
man att räkna med en dylik utveckling för framtiden? Är denna utveckling för landet önskvärd?
Skulle den tendens, som förefinnes bland ledarna för de stora företagen - i och för sig kanske lovvärd - att göra sina företag helt skuldfria, fortsätta, då aktualiseras frågan om en liberalisering av lagbestämmelserna om livförsäkringsverksamhetens placeringsmöjligheter en
fråga, som även är föremål för försäkringsutredningens uppmärksamhet.
I-Iärigenom skulle kanske någon lättnad vinnas - men framför allt kunde
försäkringsanstalterna få tillfälle till en realvärdeplacering, som kunde
vara nog så motiverad i dessa tider med fri myntfot.
Sedan vi lämnat guldmyntfoten, ha alla de gamla spelreglerna för räntans variation satts ur kraft. Dr Böök har också understrukit, hur den
ekonomiska politiken och den allmänna konjunkturutvecklingen kunna
inverka på sparverksamheten och ränteutvecklingen. Att ställa ränteprognoser har alltid varit svårt men torde för närvarande vara hopplöst.
Det nuvarande systemet med fri valuta avser att skapa möjlighet för
en självständig konjunktur och penningpolitik. Detta måste, såvitt jag
förstår och 'som Dr Böök framhöll, i mycket hög' grad försvåra alla kapitaltransaktioner med utlandet på lång sikt, då frestelserna för statsmakterna i de olika länderna att genom manipulationer med valuta- och
penningpolitik söka komma undan de svårigheter, som alltid tid efter
annan återkomma, kunna bliva dem övermäktiga. Exemplen härpå ha
redan varit talrika. Detta är för ett land som vårt, som gått över från kapi-
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talimporterande till kapitalexporterande, nlycket sorgesamt. Förtroendet
för placeringar i utlandet är för närvarande synnerligen minimalt. Kunde
man våga räkna med att detta inom rimlig tid återställdes, skulle sannolikt flera av de placeringssvårigheter, med vilka vi nu brottas, undanrödjas.
Men evigt skall väl icke detta förhållande vara - även om vi icke kunna
direkt uttala oss om tidpunkten, då en ändring kommer att ske. Utanför
vårt land finns det stora kapitalbehov, och så småningom bör man väl
kunna utfinna någon form för i varje fall tillräckligt betryggande kapitalexport för att den skulle kunna klädas i sådan dräkt, att kapitalmarknaden
kunde anlitas. Vi få väl hoppas, att inte alla placerare bara 'skola eftersträva guldkantade papper. Då förefaller det vara något fel med livsviljan
och företagsamheten.
.
Inledaren framhöll, att den sista högkonjunkturens låga räntor kunde
förklaras på samma sätt som man ansett sig kunna förklara den uteblivna prisstegringen under sista högkoniunkturen 1927-1929. Den uteblivna prisstegringen berodde väl närmast på rationaliseringen, men har
inte den uteblivna ränteförhöjningen mera .berott på den ekonomiska
politiken i landet än på någon sekulär räntesänkningsrörelse? Dr Böök
gladde säkerligen oss här närvarande livförsäkringsmän, när han gav oss
på hand, låt vara mycket försiktigt, en tendens till räntestegring under
den kommande lågkonjunkturen, om - och här kom det stora frågetecknet - utvecklingen finge fortgå opåverkad av de svenska stats'makterna. Detta var givetvis ett stort Om - och här äro vi inne på den
utomordentligt viktiga frågan: vilken är statsmakternas inställning till
den framtida ränteutvecklingen?
Inledaren har påpekat, att sedan vi fått en fri myntfot, lämnat guldet,
ha statsmakternas möjligheter att direkt påverka ränteutvecklingen i
landet väsentligen ökats. Jag vet inte, hur stor erfarenhet man har av
dessa möjligheter, kanske man ännu saknar tillräcklig erfarenhet och
detta inger givetvis i så fall en viss oro. Ansvaret för det fria 'myntsystemets rätta handhavande är utomordentligt stort. Inflationsfaran ligger
alltid på lur. Sparandets fiende n:o ett torde väl vara inflationen, och beträffande densamma vill jag för min del helt instämma i generaldirektör
Örnes - vid Skattebetalarnas förenings sista årsmöte - gjorda skarpa
uttalande mot inflation som penningpolitiskt vapen. Inflation innebär
ett uppenbart bedrägeri mot löntagare och sparare genom banker och
försäkringsbolag.
Statsmakterna böra - i varje fall under högkonjunkturer - ha ett
stort intresse av sparandet. Är sparandet f. n. för stort här i landet, så
bör givetvis reklamen för sparande något minskas. Det förefaller mig
också, som om statsmakterna böra ha en viss skyldighet att bevaka även
spararnas intressen. Deras uppgift i samhället torde vara lovvärd. Med
sparare avser jag här närmast alla dem, som anförtro sina medel åt
banker och försäkringsbolag. Här är det inte fråga om stöd eller hjälp
från staten i vanlig mening. Men då statsnlakterna kunna påverk~ ränteläget, behöva spararna veta, om statsma,kterna anse det önskvärt att
ränteläget sänkes ytterligare och i så fall kan man ange det för vårt
land socialt önskvärda ränteläget, där alltså åtgärder i förebyggande
riktning mot sänkning sammanfalla med statsintresset.
Spararna, enkannerligen deras representanter livförsäkringsanstalterna,
som grunda sin verksamhet bland annat på en räntefot, som är fast-
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ställd av Kungl. Maj:t, behöva veta, om statsmakterna kom\ma att medverka till ytterligare sänkning av ränteläget, eller, om räntan oberoende
av statsmakternas önskningar ikommer att ytterligare falla, om statsmakterna då avse att motverka en eventuellt kommande räntestegring och
därigenom undandraga spararna möjligheten till att få den kompensation
för ränteförlusten, som räntestegringen möjligen skulle kunna ge. Dessa
frågor kunna kanske förefalla konstruerade. Men för varje försäkringsman - i ansvarig ställning - är det av vikt att veta, i vilken utsträckning räntefallet är fritt eller beroende av penningpolitiken. 250 miljoner
kommer en förstärkning av premiereserverna till 3 % att kosta livförsäkringsanstalterna - miljoner, som annars till större delen gått till försä,kringstagarna i form av vinst. Denna förstärkning hoppas vi livförsäkringsbolagen skola kunna gå iland med, men fortsätter räntefallet,
kunna påfrestningarna bli övermäktiga.
Skulle jag till sist våga döma av erfarenhet från gångna år - jag vet,
att det är förenat med risker - från länder, som varit kapitalexporterande, så kommer jag till den uppfattningen, att räntefoten på lång sikt
icke borde falla under 2 % 0/0. J ag tänker då närmast på England - fullt
medveten om alla olilkheterna mellan dessa länder i övrigt. Detta skulle
stämma med de synpunkter, som på sin tid frrumlagts av 'professor Cassel
och nyligen refererades av professor Brisman i G. H. T. Vi röra oss här
på ett mycket svåröverblickbart område, men för den svenska livförsäkringsverksamheten måste vi söka bilda oss en uppfattning rörande
den framtida räntefoten, även om man genom lagstiftningens anpassning
efter det nuvarande läget skulle kunna ge anstalterna större möjligheter
än för närvarande att komma ur svårigh'eter av det slag, som vi nu
stå inför.
Bankdirektör Eli Browaldh: Jag har icke något särskilt viktigt att säga
i denna fråga, men det är en liten detalj, som jag skulle vilja beröra. Den
kan kanske vid första påseende förefalla oviktig i det stora sammanhang, som det här gäller, men jag tror, att den dock kan ha viss betydelse, därför att den kan, rätt bedömd och rätt beaktad, påverka det
praktiska handlandet från de placeringssökande institutionernas sida under de närmaste åren. Jag tänker på det förhållande, att, som jag tror,
det för närvarande så hårt nedpressade ränteläget icke enbart är ett resultat av bristen på placeringsmaterial i förhållande till det förefintliga
placeringsbehovet utan möjligen ock:så i en viss och kanske icke alltför
obetydlig utsträckning har ett samband med ett visst överskattande av
betydelsen av det penningöverflöd, som man anser för närvarande vara
samlat hos affärsbankerna. Det är alltså närmast den psykologiska effekten av detta penningöverflöd, som jag skulle vilja beröra.
För min del tror jag icke, att detta överflöd är en så farlig konkurrensfaktor, som kanske den allnlänna opinionen är benägen att tro. Om man
ser rent siffermässigt på utvecklingen av kassabehållningarna i affärsbankerna, så har den ju för svenska förhållanden varit nästan fabulös.
Från utgången av år 1929 till utgången av år 1937, alltså under den åttaårsperiod, som inledaren talade om, hava affärsbankernas kassor vuxit
från cirka 128 miljoner kronor till 613 miljoner kronor, d. v. s. ungefär
femdubblats. Enbart från utgången av år 1936 till utgången av år 1937
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föreligger en ökning med 148 miljoner kronor eller med mer än den totala
kassabehållningen år 1929.
Som jag redan antytt tror jag, att redan existensen av detta belopp
kan i viss mån ha bidragit till den nedpressning av räntenivån, som har
skett. Man har nämligen befarat, att det i stort sett skulle vara fråga
om sådana medel, som på ett eller annat sätt skulle söka sig ut på marknaden för .att finna placering. O·m man emellertid försöker analysera arten av detta kassaöverskott ooh orsakerna till dess uppkomst, tror jag
Dlan skall finna, att det icke kan vara så farligt ur konkurrenssynpunkt.
Om jag exempelvis tar utvecklingen under år 1937, då kassabehållningarna, enligt vad jag nämnde, ökades med 148 miljoner kronor, så kan
man lätt konstatera, att hela denna ökning icke härleder sig från någon
uppsamling av medel inom landet utan uteslutande har uppkommit genom en förändring av affärsbankernas betalningsförhållande gentemot
utlandet, såväl utländska bankers och bankirers som ·det utländska privatklientelets. Minskade tillgodohavanden i utlandet och ökade skulder till
utlandet representera en siffra, som faktiskt är något större än hela ökningen av kassorna under år 1937. De medel, som ha samlats upp via
affärsbankerna från den inhemska rörelsen, ha sålunda absorberats. För
så lång tid tillbaka som 1929 har man tyvärr ingen statistik rörande
utvecklingen av betalningsförhållandet till privat utländskt klientel, men
man kan i alla fall konstatera en väsentlig differens i bet'alningsförhållandet till utländska banker och bankirer. Differensen uppgår till ungefär
187 miljoner kronor, vilket ju motsvarar en ganska avsevärd del av det
kassaöverskott, som för närvarande föreligger.
De medel, som på detta sätt hava tillförts affärsbankerna, äro i utomordentligt hög grad sådana medel, som icke lämpligen vare sig kunna eller
böra placeras i den normala rörelsen och investeras, utan affärsbanlkerna
böra hålla dem likvida i största utsträckning. En omkastning i betalningsförhållandet till utlandet kan ju ganska lätt inträda, då ju, som bekant,
den aktuella situationen i mycket hög grad framkallats av exceptionella
valutaförhållanden.
Det är också en annan omständighet, som gör, att en del och en rätt
avsevärd del av ökningen av kassabehållningarna bör hållas li!kvid och
icke gå till placering, nämligen att under ifrågavarande åttaårsperiod den
kortfristiga inlåningen, alltså inlåning å check- och uppsägningsräkning~
kommit att representera en allt större andel av affärsbankernas inlåning. Denna kortfristiga inlåning har sålunda under perioden 1929-1937
ökats med cirka 325 miljoner kronor, villket i förhållande till den totala
inlåningen betyder, att den kortfristiga inlåningen stigit från icke fullt
19 till icke fullt 25 0/0. Detta är säkerligen en faktor, som man bör beakta i detta sammanhang, därför att det ju gäller medel, som helt naturligt icke kunna bindas på samma sätt som man kan binda den fasta
inlåningen, vilken ju för vårt lands vidkommande är alldeles särskilt
stabil.
Slutligen är det en tredje faktor, som man bör taga hänsyn till, och
det är den omständigheten, att över huvud taget inom näringslivet och
icke minst inom bankväsendet anspråken på likviditet ha blivit betydligt större numera än vad de voro under tidigare perioder. Erfarenheterna
från den senaste krisen äro ju sådana, att man må,ste hålla på likviditet
i väsentligt högre grad än tidigare.
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Sammanställer man nu dessa fakta, kan man visserligen icke komma
till någon exakt balans lned plus och minus för att se vad som skulle
bli -över, men man kan ändå rent generellt säga, att en mycket avsevärd
del av de 'medel, som för närvarande finnas uppsalnIade och oplacerade
hos affärsbankerna och som till synes skulle kunna tänkas konkurrera
med placeringsbehovet i övrigt, icke är av den art, att någall fara i sådant avseende kan anses f ö r e l i g g a . Jag tror, att det kan vara av värde att hålla dessa faktorer i minnet, då man skall bedöma det aktuella läget och sitt därav betingade
handlingsprogram framöver i tiden. Jag vill ifrågasätta,· huruvida man
icke skulle kunna tänka sig att genom ett mera intimt samarbete mellan
de olika placeringssökande institutionerna draga upp vissa riktlinjer för
räntepolitiken, som kunde motverka den allmänna pressen på räntenivån.
Jag är visserligen väl medveten om de utomordentliga svårigheter, som
detta skulle möta, men jag tycker, att man ändå skulle i högre grad än
hittills varit fallet kunna nå fram till vissa rill{tli~jer, varigenom man skulle
kunna ernå, icke att pressa upp räntan högre än det aktuella läget betingar, men väl att undvika en onormal nedpressning av räntan. Det
förefaller mig, sonlom den nuvaran'de situationen i fråga om ränteläget
skulle i viss mån kunna jämföras med den situ.ation, i vilken vår industri
då och då kommer, nämligen att köparna, såsom' skett i myck~et stor utsträckning under den all~a sista tiden, helt enkelt hålla sig borta från
marknaden aven eller annan anledning. Man har därvid inom industrien
kommit underfund med att det ofta knappast lönar sig' med några prisnedsättningar, så länge all köplust är borta, ty man vinner ingenting på
detta. Man framkallar icke något nytt behov av varor och man stimulerar
knappast marknaden. Det rätta 'systemet är istället att i möjligaste mån
söka förhindra varuutbudet, d. v. s. vidtaga produktionsinskränkningar,
hålla igen försäljningar o. s. v., för att på det sättet få bättre balans
och få det hela i gång igen. Jag tror, att man i viss mån kan sälga, att
förutsättningar skulle kunna finnas för ett handlingsprogram något i den
stilen även från kapitalplacerarnas sida och att man därigenom skulle
kunna undvika en onormal nedpressning av räntan. Det kan visserligen
icke tänkas, att man skulle kunna vinna några stora fördelar på detta,
men i nuvarande ränteläge spela ju även tiondelarna en mycket stor roll.
Statssekreterare D.. Hammarskjöld: Jag tar närmast till orda· i anledning
av den fråga, som Dr Sjögren kom in på, angående inriktningen av statsmakternas åtgöranden på ifrågavarande område. Jag kommer därvid'i första hand att säga några ord. om statsmakternas möjligheter att förverkliga
sina' strävanden, ty vad statsmakterna kunna göra är i alla fall det priDlära spörsmålet, när det gäller räntefrågan såsom politiskt problem. Inledningsvis skulle jag då vilja gå tillbaka till ett par frågeställningar, som
.tidigare talare varit inne på och sonl enligt min mening ge en bakgrund
till vad man för närvarande kan säga rörande statsmakternas handlingsmöjligheter.
Det har framhållits, att det nuvarande ränteläget i Sverige har ett
nära' samband med Sveriges betalningsförhållande till utlandet. Det har
vidare hävdats,' att hela situationen lätt kan ·komma att kasta om. E.n
förändring i valutaläget antages kunna pressa fram en annan ränteutvecklO -
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ling än den man ·eljest nu har anledning att räkna med. Jag undrar emellertid, om spararen verkligen har anledning att vara så optimistisk. Jag
misstänker, att bakom de i detta sammanhang betydelsefulla dragen i
den internationella betalningssitu.ationen möta företeelser, som ligga djupt
grundade i den ekonomiska struikturen i vårt land och i Europa. Man
får komma ihåg, att Sverige redan före kriget 'visade en tendens att övergå till kapitalexport. Efter kriget utvecklades sedan under 1920-talet en
effektiv kapitalexport av delvis mycket betydande omfattning. Det är
väl delvis samma tendens, som kommit till uttryck i den starka betalningsställning, som Sv.erige internationellt sett har haft under den senaste högkonjunkturen. Utvecklingen sammanhänger främst med vår handels speciella struktur. Vi befinna oss i den lyckliga stälIninIgen att kunna basera
vår export på varor, som i ett samhälle, underkastat stark kapitalisering,
äro mycket begärliga. Mot den expanderande exporten svarar en import,
som icke är så stark, som den skulle varit i ett land med mera utvecklade
konsumtionsförhållanden, där inkomstökningen h~de tagits ut såsom levnadsstandardshöjning i större utsträckning än som skett i vårt lan·d. Vi
äro internationellt sett en spararnation, det tror jag icke man kan komma
ifrån. Det är denna ställning med å ena sidan en relativt låg levnadsstandard internationellt sett i förhållande till våra inkomster, och å andra
sidan en stark ställning på exportmal'lknaden, som gör, att vi erhålla ett
kapitalöverflöd på den inhemska marknaden, när av skäl som tidigare
talare utvecklat en stark spärr föreligger mot placeringar i utlandet.
Frågan är nu vad statsmakterna kunna göra för att i en situation, sådan som den här skildrade, påv.er,ka ränteutvecklingen i stigande riktning. - Jag utgår alltså tillsvidare ifrån, att de skulle vilja höja räntenivån. - Erfarenheten har visat, att det i själva verket är mycket litet
som kan åstadkommas.
När situationen utvecklat sig så, som den har gjort i Sverige und~r
den sista högkonjunkturen, förlorar penningpolitiken i traditionell mening i stirgande grad sitt grepp om markna,den. De vanliga psykologiska
reaktionerna sättas i viss mån ur spel. Man har exempelvis icke anledning
att längre räkna med samma reagibilitet för diskontoförändringar som tidigare varit normal. D·etta förhållande har som bekant påkallat en utbyggnad av den penningpolitiska organisationen i Sverige. De anordningar,
som i detta sammanhang ha största intresset, äro å ena sidan den
från en del håll starkt kritiserade beredskapslagstiftning, som möjliggör
en tillfällig skärpning av krav:en på bankernas kassareserver, å andra
sidan den betydelsefulla beredskapsfullmakt, som riksgäldskontoret erhållit, att efter begäran av bankofullmäktige till riksbanken överlämna värdepapper, som av riksbanken kunna utnyttjas för marknadsoperationer i
räntekontrollerande syfte.. Jag tror emellertid, att man måste erkänna,
att även med de här nä'mnda utbyggnaderna - det finns även vissa andra
ehuru av mindre betydelse - äro och förbli de rent penningpolitiska
möjligheterna att reglera räntan uppåt i en m'a.:roknadssituation som den
nuvarande förhållandevis mycket begränsa,de, detta dock självfallet endast under förutsättning att man icke vill gå till ytterligheter. Man kunde
naturligtvis vrida om m.a1'lknadsläget fundamentalt, om man exempelvis
skulle vilja gå in på marknaden med nytillskapat placeringsmaterial i
vilken utsträckning som helst. Jag resonerar icke om ett sådant tillvägagångssätt. Hos oss kan det endast .gälla att korrigera en utifrån given ut-
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veckling och icke att skapa en annan utveckling än som i och för sig ar
indicerad av situationen.
Det återstår då att fråga sig vad som kan göras med finanspolitiska
medel. Jag gör också här samma reservation 80m nyss. Det är klart, att
det inom finanspolitiken kan göras saker av utomordentlig betydelse, men
det är lika klart, att man icke heller kan överväga att på denna vä.g skapa
en situation, som sedan skulle komma att kräva idel nya tvångsåtgärder
och idel nya ingripanden för att kunna vidmakthållas. Om man arbetar
inom de gränser, som under denna förutsättning äro givna, kan, såvitt
jag förstår, icke heller på detta område göras något av större räckvidd.
Det" för ränteutvecklingen avgörande är inom finanspolitiken icke statens uppträdande som investerare i och för sig utan statens inkomst- och
utgiftspolitik eller med andra ord budgetens över- eller underbalansering
i vidare mening. - Jag menar då med överbalansering det -förhållandet,
att staten tar in mera in,komster i avgifter, skatter, tullar etc., än den
ger ut fö'r konsumtions- och investeringsändamål, och med underbalansering omvänt, att staten icke i inkomster får in så mycket, som den ger
ut. - Det är klart, att finlanspolitiska överväganden uppdraga mycket
bestämda och snäva gränser för vad staten kan göra för att genom underbalansering strama åt ränteläget. I vårt land kommer man alltid att röra
, sig med relativt -små siffror. Jag vill nämna, att efter de beräkningar, som
konjunkturinstitutet -utfört rörande krispolitikens omfattning och underbalanseringen under krisåren, uppgick inkomsttillskottet från staten det år,
det blev som störst, till omkring 150 miljoner kronor för att sedan röra
sig omkring 120 ii 130 miljoner kronor. O'm man summerar det totala inkomsttillskottet, rör det sig om en siffra av storleksordningen en halv miljard. Det låter kanske mycket, men beloppet var fördelat på många år,
och jag tror, att om man jämför det med vad som kan hända exempelvis
inom exportindustrien, ha transaktioner av denna storleksordning relativt
liten betydelse för ränteutvecklingen.
Jag kommer så till frågan om de normer, man har att räkna med föttden statliga penning- och finanspolitiken, när det gäller användandet av
d.e åtgärder, som jag här i all hast har nämnt.
Vi ha ju här i Sverige ett av statsmakterna fastställt penningpolitiskt
program, vilket såsom sin främsta riktpunkt har prisst1abilisering med den
tydliga underliggande inskränkningen li'kväl, att det gäller prisstabilisering
så långt det är i näringslivets och konsumenternas gemensamma intresse.
Ett sådant program ger relativt stor frihet vid politikens utformning men
det är dock klart, att om en högkonjun,ktur finge ett normalt förlopp,
d. v. s. bures upp aven prisstegring, skulle programmet resa krav på en
åtstramning av ränteläget. Vi ha visserligen jUist haft en sådan utveckling
med .en kraftig priisstegring under vintern 1936/37 utan någon räntestegring, 'men detta är ett exempel på vad jag förut nämnt, nämligen att själva
marknadssituationen gjort det svårt för statsmakterna att realisera en
förändring, som i detta fall skulle ha överensstämt med spararnas önskemål och som följde av det allmänna ekonomiska program, som blivit
uppställt för penningpolitiken.
Om man Iser på den finanspolitiska riktlinjen, 'så är ju denna icke direkt samordnad med det penningpolitiska programmet. Detta program
har som sagt prisstabilisering såsom sin riktpunkt, m-edan finanspoliti'ken
omedelbart syftar till en :stabilisering av sysselsättningen.
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Programmet för finanspolitiken b'ör under en högkonjunktur föranleda
en åtstramning av den statliga investeringsverksamheten i den mån detta
nu går av tekniska skäl - jag tänker på den mycket starka konjunkturrörelse, som alltid kom~nler att utlnärk~a den statliga affärsverksamheten
och därmed o'ckså det statliga lånebehovet för investering i affärsverken
- och samtidigt därIned en förstärkning av finansställningen efter den
expansion, sonl man varit tvungen ge sig in på under den föregåe'nde lågkonjunkturen för att då lnotverka arbetslösheten. Man kan med andra
ord räkna med att finanspolitiken under en högkonjunktur i och för sig
snarast kommer att medföra ett min,skat utbud av placeringsobjekt på
kapitalmarknaden. Om näringslivet i denna situation gjorde gällande de
kreditanspråk, som det normalt gör gäHande under en högkonjunktur,
skulle denna sak icke betyda så nlycket, Inen i en situation sådan som den
vi h,aft under de sista åren, då industrien varit relativt litet kapitalkrä'vande - inledaren nän1nde ju en mycket karakteristisk siffra rörande
minskningen av aktieemissionerna - kan tydligen en sådan statlig politik komma att fövsvåra situationen ur spararnas synpunkt.. Det uppstår
här en intressekonflikt, som man tyvärr har svårt att komma ifrån.
Under en lågikonjunktur har staten intresse av att ett relativt lågt
ränteläge bevaras för näringslivet, men å andra sidan uppträder staten
som en av dem, som i största omfattning begära kredit. Icke heller detta
skulle betyda så mycket under förutsättning att den vanliga konjunkturbilden mötte, d. v. s. att industriens kreditanspråk veko undan. Det ligger
emellertid något i vad inledaren talade om, nämligen att om ,man ieke
h'aft någon ökning av industriens kreditefterfrågan under högkonjunkturen, finns det icke så mycket, som kan ralla bort vid en lå~konjun,ktur.
Situationen kan därför bli den, att staten uppträder såsom kredittagare
i så stor utsträekning, att den själv skapar en tendens till stigande ränteläge, som den med hänsyn till näringslivets intresse och sannolikt ookså
av penningpolitiska nl0tiv har anledning att söka dämpa.
Om jag skulle dra ut konklusionen av vad jag sagt, som - det vill jag
understryka - icke vai~it noga övertänkt och som det därför kanske varit
litet djärvt att här föra fram, så skulle det bli, att i det låge som vi 'n-u
ha och :kunna väntas få under de närma'ste åren, så kom'mer statens finanspolitik snarare att verka för en låg än fö'r en hög räntenivå.
Till slut vill jag understry.ka ett par förhållanden, som börabea1ktas,
då man försöker spekulera över hur statsmakterna komma att reagera.
Ur de synpunkter, som kunna antas påverka en konjunkturutjämnande
politik, finns det mycket litet intresse för en räntesänkning, när ,man
kommit ned på en så låg räntenivå som den nuvarande, där en stimulerande effekt av ett ytterligare räntefall icke kan väntas. Med hänsyn
därtill behöver man knappast rfukna med att staten av politiska motiv
skulle vilja driva utvecklingen vidare i samma riktning som hittills.
- Jag talar givetvis härvid om läget i Sverige, där staten icke har en sådan räntebörda, att den i rent egoistiskt intresse skulle vilja pressa ned
räntan så långt som möjligt. - Det finns \emellertid också en övre gräns,
vid vilken man Inåste räkna med att statsmakterna med all sannolikhet
skulle ingripa mot en räntestegring'. Det är självfallet den gräns, där räntestegringen s,kulle 'innebära en påtaglig inkomstförskjutning från löntagarkategorierna till spararna, en överf!yttning, som toge sig uttry.ck i sti-
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gande arbetslöshet eller sjunkande förmåga hos industrien att absorbera
nytillkommande arbetskraft.
Fil. lic. K_ Böök: Såvitt jag kan se finns det i de inlägg, som blivit
gjorda, mycket litet för lnig att svara på.
Dr Sjögren konl vid ett tillfälle in p4 konsekvenserna av det låga ränteläget -för byggnadsverksamheten. Det hade säkerligen varit myeket värde~
fullt, om vi kunnat få ett mera sakligt b·emötande av vad Dr Sjögren
sade än vad jag kan prestera. Jag skulle endast vilja påpeka, att det låga
räntelägets inverkan på byggnadsindustrien är en sak, sonl kan få mycket
allvarliga konsekvenser, om det nämligen blir rådande en längre tid för
att sedan efterföljas aven stegring. J;u längre det låga ränteläget består,
desto kraftigare måste sedan sammanbrottet på byggnadsmarknaden bliva, om en eventuell stegrinig av räntesatserna sederlnera skulle komma
till stånd. Byggnadsindustrien har ställt in sig på de lägre räntorna och
man har räknat med dem i sina kostnadskal'kyler, när man bestämt hyror och andra faktorer, och Inan kan icke inom en kort tidrymd ställa
om sig till ett nytt, högre ränteläge. Hela kapitalisering'Sproblemet kommer f. ö. troligen att leda till stora svårigheter, om ett lågt ränteläge en
längre tid har varit rådande oeh sedan en höjning inträder.
Vad bankdirektör Bro\valdh framIlölI beträffande de medel, som finnas
tillgängliga framför allt i affärsbankerna, tyckte jag i viss mån var ett
stöd för det argulnentet, att ett konjunkturomslag relativt snabbt skulle
kunna påverka hela räntesituationen i stigande riktning, ty den omständigheten, att de reserver, sOlm finnas samlade i bankerna, äro labilare än
vad man vanligen föreställer sig, verikar ju i sådan riktning.....I\tt dessa
kassa,behållningar icke kunna placeras eller bindas på längre sikt betyder
just, att de relativt snabbt kunna försvinna.
Beträffande statssekreterare Hammarskjölds anförande skulle jag vilja
framhålla, att hans argumentering egentligen stödde sig på att vår goda
exportkonjunktur skulle bestå också i framtiden. Vi skulle alltså icke få
något egentligt avbrott i den n'uvarande utveoklingen utan skulle fortsätta att vara ett kapitalexporterande land. När jag för min del framhöll,
att man kunde vänta sig en omkastning av tendenserna på penning- och
kapitalmarknaden, så tänkte jag närmast på att det skulle kunna inträda en strukturell förskjutning i hela vår situation såsom ett kapitalexporterande land eller att åtmin'stone på kort sikt vår exportindustri
s.kulle kunna tvingas till en inskränkning, som medförde en förändring i
hela den valutasituation, som har uppbyggts under en förhållandevis begränsad tidrymd.
Statssekreterare Hammarskjöld ställde sig mycket skeptisk till statsmakternas förmåga att påverka räntorna, framför allt om det gällde att
påverka dem i stigande riktning. Om man emellertid tänker på vad som
har gjorts under de gångna åren för att pressa ned ränteläget, kanske
Inan blir något mindre skeptisk, fastän man givetvis måste erkänna, att
statsmakternas ingrepp därvid närnlast hade som konsekvens en förskjutning i tiden av det läge, som annars h.ade inträtt. Det blev alltså bara
en justering av de naturliga utvecklingstendenserna, som redan förefunnos. En sådan tolkning kan man naturligtvis fraimför allt ge de stora konverteringsoperationerna i England år 1932, då så att säga en fördämning
bröts, som gav den bakomliggande tendensen möjlighet att arbeta sig
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fram. Om man kan tillämpa salnma tol:kning på de konsekvenser, som
eventuellt komma att visa Isig aven åtgärd, som har vidtagits i All11erika,
där man på lagstiftningsvägen har föreskrivit, att social-s'ecurity-fonderna
skola placeras i statsp-apper med minst 3 % ränta, är väl mera tvivelaktigt. Åtgär,den torde i viss mån komnla att betyda en psykologisk spärr
mot en vidare räntenedgång, men det är ju möjligt, att den icke på längre
sikt kan hindra en ränteutveckling i nedåtgående riktning, om en sådan
i alla fall skulle ha ägt rum. Dylika åtgärder borde emellertid kunna
hjälpa ränteutvecklingen över en vågdal, så att man så att säga kan gå
från ett plan till ett annat utan ett mellanliggande räntefall. På samma
sätt skulle man väl kunna tänka sig, att -statsmakterna utjämnade en
stegring, som skulle följa efter ett sådant fall, och alltså med vissa ingrepp
byggde ö,ver hela den konjunkturella räntevariationen. Om centralbanken
vid stigande räntor köpte obligationer, vilka s-edermera, när ränteutvecklingen åter gick nedåt, såldes, kunde ränteutvecklingskurvan utjäJmna;s
och den »naturliga» ränteutveckling, om vilken statssekreterare Hammarskjöld talade, i varje fall på ett betydelsefullt sätt modifieras.
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OIll lllarknadsundersökningar Dled speciell tilllämpning på efterfrågan på mjölk i Norge. 1
Under senare år kan man både hos fackekononlerna och hos mera
praktiskt inställda personer konstatera en viss tendens i riktning mot
vad jag vill kalla en kvantitativ analys av de ekonomiska salnmanhangen. Därmed menar jag, att man t. ex., när det är fråga om att
undersöka marknaden för en bestämd vara, icke nöjer sig med att
k:onstatera att man i allmänhet kan få sälja något mera, om man
11åller ett lägre pris, utan att man även försöker mäta storlek:sförIlåliandet oell alltså försöker att ge uttryck för h·ur mycket mera man
!(an få sälja, om man nedsätter priset med ett visst belopp, t. ex. om
man genom att minska priset med 10 % kan öka kvantiteten med
1 %, 5 % eller 20 %. Det är klart, att dessa olika alternativ äro av
stor betydelse vid bedömandet av frågan. På liknande sätt kan man
se på andra saker av mera generell art. Man talar t. ex. om att investeringsverksamheten är bestämmande för hela konjunkturförloppet, och man menar att man genom att intensifiera denna verksamhet kan öka effektiviteten i nationens arbete och därmed också
nationalinkomsten. Frågan blir då: hur mycket kan man öka nationalinkomsten genom att öl{a investeringen med ett visst belopp?
Jag nämner detta endast som ett par exempel. Möjligileten för
att nationalekonomien kan vara till positiv n:)7tta, särskilt i en tid
då det plalllägges och utföres så många slags ingrepp och regleringar
av olika slag i det ekonomiska livet, är i stor utsträckning betingad
av att vi l{unna säga något om dessa storleksförhållanden. Varje in1 Professor Frischs föredrag och diskussionsinlägg äro här av praktiska skäl översatta
från norska.
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grepp, som' vi göra i den ekonomiska mekanismen, kommer ju nämligen att få verkningar i många riktningar och icke blott i en enda
riktning, som vi för ögonblicket äro intresserade av. Det blir då av
betydelse, om man kan bilda sig en mening om på vad sätt och i
vilken utsträckning dessa andra verkningar, kanske på omvägar,
kunna komma tillbak:a och avdämpa eller till och med överskugga
den förskjutning, som vi tänkt på. Slutresultatet kan naturligtvis då
bli ett helt annat än det avsedda. Man kan konstatera denna tendens
till kvantitativ analys inom det nationalekonomiska forskningsarbetet
i de olika länderna. Forskningsinstitutens arbete går i större och större
grad ut på att finna tal och sammanhang mellan talen. Detsamma
finner man i facklitteraturen, som mer och mer sysslar med kvantiteterna.
En viktig gren av dessa strävanden att mäta styrl{an 110s sådana
olika faktorer är marknadsundersökningarna. Här frågar man, huruledes omsättningens storlek i en viss sektor betingas av sådana ting
som priser och inkomstförhållandena i den ifrågavarande sektorn,
köpargruppens sammansättning, åldersfördelningen, barnrikedomen,
l{öparnas ställning på den sociala rangskalan o. s. v.l\led skiftningarna
i dessa förhållanden skifta också avsättningsmöjligheterna. Det kan
vara en olikhet från den ena landsdelen till den andra eller från den
ena tidpunkten till den andra. Såväl i det ena som i det andra fallet
är det en huvuduppgift för marknadsundersökningarna att mäta
styrkeförhållandena hos dessa olika faktorer, så att man åtminstone
tillnärmelsevis kan bedöma avsättningsmöjligheterna i förväg. En
sådan undersökning är en av förutsättningarna för ell prognos av
hurudan utvecklingen sl{all bli inom en bestämd marknad eller för att
man skall kunna göra vad som med stockholmsekollomernas terminologi kallas en förloppsanal~7s. Den bör också vara en av förutsättningarna, om man vill göra medvetna ingrepp på ifrågavarande
område.
Inom ett sådant forskningsområde kräves en analysmetod av säregen art. Det är icke tillräckligt att göra ett urval av allt det
relevanta material, som man disponerar över, statistiskt material
eller mera generellt beskrivande material. Man behöver ell särskild
teknik för att behandla detta material och studera varje faktor isolerad. Materialet självt sådant det föreligger säger nästan aldrig vad
man vill veta, utan man måste analysera det efter vissa bestämda
principer och metoder. Av särskild betydelse är det att ha vad jag
skulle vilja kalla en »säkerhetsventil». Vi behöva ett kriterium,
som så att säga hejdar oss, om vi skulle försöka pressa ut mer ur
materialet än det i verkligheten kan giva, i synnerhet om vi försöka
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att av ett föreliggande material få ut sammanhang mellan flera faktorer än materialet i verkligheten är i stånd att beskriva. J ag skall
försöka exemplifiera denna analysteknik vid marknadsundersökningar
genom att berätta något om en undersöknillg, som vi nyligen företogo i Norge angående efterfrågan på mjölk.
Efterfrågan på mjölk är ett stort och viktigt spörsmål i den norska
folkekonomien. J ag tror man kan säga, att jordbrukets lönsamhet hos
oss står och faller med mjölkförsäljningen - och å andra sidan betyder detta viktiga näringsmedel givetvis mycket för konsumenterna.
Det är endast efterfrågesidan jag här skall behandla.
Jag har varit tveksam om hur långt jag bör gå in på detaljerna
beträffande tekniken vid undersökningen. Det enda vetenskapligt
tillfredsställande skulle naturligtvis vara att giva en jämförelsevis
fullständig utredning av den teknik som a~vänts, ty blott på det
sättet bleve det möjligt för åhörarna att bilda sig en mening om
saken och självständigt bedöma värdet av resultaten samt eventuellt framkomma med en kritik. Det är tyvärr icke möjligt, bl. a. av
det skälet. att tiden icke räcker till. Ej heller skulle alla ha lil{a stort
intresse för dessa tekniska detaljer. Jag har därför kommit till en
viss kompromiss. Jag sl{all först nämna något om de principer vi
följt under analysen av materialet och om de resultat vi ha kommit
till. Därefter skall jag beröra några tekniska enskildheter, men endast
kortfattat, och i stället efteråt under diskussionen - jag förutsätter
att det blir tillfälle till diskussion - taga upp på bredare basis de
speciella spörsmål, som någon kan ha lust att få närmare utredda.
Spörsmålet om efterfrågan på mjölk har hos oss i Norge i viss
mån varit en stridsfråga. Vi ha ju haft vår jordbrukskris efter världs..
kriget, liksom förhållandet varit i de flesta andra länder, och man
har även i det sammanhanget dryftat åtgärder för att organisera
omsättningen av jordbruksprodukter och i sy.nnerhet av .mjölk på
sådant sätt, att man kan förbättra lönsamheten. Detta ledde hos oss
till upprättandet av lnjölkcentralerlla 1930. Man tillsatte också en
stor kommitte, den s. k. fettplankommitten, som studerade frågan
på bred, basis. Vid denna fettplankommittes undersökningar utgick
man från att efterfrågan på mjölk från konsumenternas sida reagerade mycket litet för en förändring av priset. Man menade, att om
priserna äro litet högre eller lägre spelar praktiskt taget ingen
roll för den kvantitet, som omsättes. Efterfrågans storlek mätes
genom den s. k. elasticitetskoefficienten, som definieras på följande
sätt. Om priset höjes m.ed låt oss säga 10 % och den omsatta kvantiteten då minskas med 3 %, så bildar man förhållandet mellan dessa
båda tal, vilket blir 0,3. Man säger då, att efterfrågans elasticitet
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utgör 0,3. Vid undersökningen i Norge räknade man med att mjölkefterfrågans elasticitet endast var omkring 0,1 a 0,2. Det betyder
alltså, att om nlan nedsatte priset med 10 %, skulle den onlsatta
kvantiteten icke öka med mer än 1 il, 2 %. Vid Oslo Universitets
socialekonomiska institut hade vi en känsla av att detta tal icke
kunde vara riktigt utan att det måste vara betydligt större, och det
var anledningen till att vi, på grund av den stora betydelse hela
frågan har, togo upp den på en något bredare basis.
Jag vill först resumera hU'Tudresultaten. För det första säger oss ju
redan en hastig reflexion att det tal, som betecknar efterfrågans
elasticitet, omöjligen kan vara detsamma för en rik familj och för
en fattig familj. För en rik familj blir naturligtvis efterfrågans
elasticitet lika med O., I en rik familj dricker man så mycket mjölk
som man har lust till, och om priset går upp eller ned, förändras
icke förbruk:ningen nämnvärt. I en fattig familj däremot är förhållandet helt olika, och där blir efterfrågans elasticitet antagligen
Iuycl{et hög. Detta var den första omedelbara reflexionen, och den
fick som väntat ell fullständig statistisk bekräftelse vid våra undersökningar. Jag tror mig kunna göra det påståendet, att anledningen
till att man ofta räknar med att efterfrågan på en vara som mjölk
har en så liten elasticitet är, att man för mycket tänker på förhållandeIla i de jämförelsevis välbärgade familjerna. Man tänker icke
tillräckligt på förhållandena inom de breda lagren, vill{a i sista hand
komma att bli dominerande för efterfrågans samlade storlek. Våra
resultat gingo i korthet ut på att för en genomsnittsfamilj i Norge
- en familj med en realinkomst av 400-500 kronor per familjemedlem, omräknad med hänsyn till levnadsomkostnadernas stegring efter
kriget - skulle efterfrågans elasticitet bli inemot 1. Om priset ökades
med 10 %, sklllle alltså den omsatta kvantiteten minskas med ungefär
samma. procent. För lägre inkomster blir minskningen ännu större, och
å andra sidan måste Iuan gå upp till de bäst ställda inkomsttagarna i
Oslo och andra städer för att komma ned till en så låg elasticitet på
efterfrågan SOlU 0,1 eller 0,2.
Detta var hllvudresultatet av vår undersökIling. Det var llaturligtvis en rad andra förhållallden, som samtidigt undersöktes och som
lnåste undersökas för att vi skulle kunna eliminera alldra faktorer
och få· fram efterfragans elasticitet i dess renhet. J ag tänker då på
sådana ting som inkomstförhållandena. Man l{an naturligtvis införa
ett motsvarande elasticitetsbegrepp för inkomstförhållandena, i det
m.an frågar: hur kommer, om priset är konstant, den omsatta kvantiteten att förändra sig, ifall inkomsten förändras? Detta elasticitetsbegrepp kallar man gärna Engelelasticitet efter den tyske statistikern
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Engel, som gjort mycket för att främja konsumtionsstatistiken. Även
om Engelelasticiteten kunde vi få vissa upplysningar, nlen jag skall
inte gå in på detta utan skall endast tala om efterfrågans elasticitet
i allmän bemärkelse.
Efter denna korta resume av huvudresultaten skall jag säga något
om hur vi gingo tillväga. Låt oss som en första orientering se på
huvudrörelsen i fråga om de olika faktorer som här spela in: pris;
kvantitet, inkomst. Under den senaste tioårsperioden, 1925-1935,
har realinkomsten stigit med oInkring 15 %, medan samtidigt
nljölkens relativa pris sjunkit med omkring 5 %. l\1ed mjölkens relativa pris menar jag priset i förhållande till andra varor - av olika
skäl är det detta relativa pris, man bör räkna med i detta sammanh.ang. Båda dessa förhållanden, inkomsthöjningen och prissänkningen,
böra leda till en stark ökning av mjölkförbrukningen. En sådan har
emellertid icl(e ägt rum, utan enligt statistiken har mjöll(förbrllkningen tvärtom gått ned under denna tid med något sådant som 20 %.
Detta måste ha andra förklaringar. En närliggande förklaring har
lnan i det minskade barnantalet; barnantalets storlek influerar själ-vfallet på mjöll(förbrukningen. I statistiken föreligger vidare en felkälla, sonl gör att dessa 20 % icl(e helt motsvara den reella minskningen, men detta förhållande kan jag icke här närmare gå in på.
J ag nöjer mig med att konstatera, att man genom att se på huvud1'örelsen icl(e får möjlighet att bedöma storleksgraden av elasticiteten,
vare sig den allmänna elasticiteten eller Engelelasticiteten. För att
komma frågan in på livet måste man se på de svängningar som
förekomnlit.
Härvid tillämpade vi en metod, som man ofta fått tillgripa vid sådana tillfällen, nämligen vad man kallar en statistisk regressionsanalys. Den består 11elt enkelt i följande. Då man förutsätter att under
en viss period, alltså här 1925-1935, den vanliga elasticiteten hos
efterfrågan (e) och Engelelasticiteten (E) båda varit någorlunda konstanta, ledes Inan till att ställa upp följallde ekvation:

(1)

log x

== e log p + E

log r

där x == den Olnsatta kvantiteten (per person), p == mjölkens relativa pris och r == realinl(omsten (per person eller bättre per förbruk~
ningsenhet) .
En dylik ekvation följer omedelbart av förutsättningen att de två
elasticiteterlla varit konstanta. För det praktiska arbetet ledes man
till att eliminera trenden genom att lägga till ett uttrycl( av formen
bt, där a och b äro konstanter och t tiden, så att dell slutliga
a
ekvationen blir
(2)
log x == e log p + E log r + a + bt

+
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Om man nu disponerar över tre observationsserier, en för kvantiteten x, en för priset p och en för realinkomsten T, kan man uppställa
denna fråga: hur kunna vi bestämma de fyra konstanterna e, E, a
och b i ekvationen så, att det blir största möjliga överensstämmelse
mellan vårt erfarenhetsmaterial och ekvationen? Det sätt, varpå vi
anpassa ekvationen till materialet, skall jag inte nu närmare gå in
på. Jag skall endast nämna, att vi bygga på den klassiska metoden
men gå -väsentligt utöver denna. Det gäller här för oss att erhålla
just det kriterium, som jag tidigare talat om och som säger oss, när
vi pressat ut för myck:et ur materialet. Det kan nämligen tänkas att
materialet är sådant, att vi iclre samtidigt kunna få ut alla dessa fyra
konstanter ur materialet.1 Om anpassningen är möjlig inom ett visst
m.aterial, t.. ex. från mejeristatistiken, kan den empiriskt bestämda
konstanten e tagas som ett mått på efterfrågans elasticitet inom detta
material.
Detta är en av de metoder, som vi använt. I stället för att använda
ett material, som avser en viss tidsperiod, kan man emellertid också
använda t. ex. hushållsbudgetundersökningar, undersökningar över
arbetarfamiljers utgifter för olika varuslag under loppet av ett år.
Av sådana undersökningar ha vi i N orge haft till disposition ett
material från 1927/1928. Dessutom har man vissa speciella upplysningar om förhållandena i enstaka städer, där det förekommit vad
man kan kalla ett mjölkkrig mellan olika mejerier, som försökt att
underbjuda v·arandra. Under sådana förhållanden kan det förekomma
våldsamma prissvängningar under korta perioder, och därigenom
kan man erhålla ett välkommet material för bedömning av elasticiteterna.
Vidare ha vi naturligtvis den utvägen, att vi kunna uppdela resultaten av mejeristatistiken från en tidsperiod i olilra grupper för olika
delar av landet samt för städer och landsbygd. Därigenom kan nlan
få resultat, som visa något om hur elasticiteten förändrar sig med inkomsten.
Det är av intresse att se, hur undersökningarna på grundval av
olika material -- mejeristatistik, hushållsundersökningar o. s. v.
ömsesidigt bekräfta varandra. (Se tabellen.)
Siffrorna i tabellen visa i påfallande grad, hur elasticiteten förändrar
sig med realinkomsten. Överensstämmelsen mellan de tal vi erhållit
på grundval av så olika material är vidare så stor, att vi ansett oss
med någon grad av säkerhet kunna säga, att det är ett reellt fenomen
som vi funnit.
1 En utförlig redogörelse för den statistiska teknik, »bunch map analysis» , som denna
»säkerhetsventih är byggd på, har lämnats i Institutets publikation nr 5 (1934): »Statistical
Confluence Analysis», även publicerad i Nordie Statistical Journal, vol. 5.
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Efterfrågan på mjölk i Norge.

Material

Mejeristatistiken, hela landet 1925-1935 .. 1
Alesund 1925-1936 ....................
Hushållsräkenskaper för Bergen 1927-1928
»
» Oslo 1927-1928
Mejeristatistiken, städerna 1925-1935 ...
Sandefjord 1933 .......................
Mejeristatistiken, Oslo 1926-1935 .......

Genomsnittlig
realinkomst
per individ
Kr.

443
518
520
630
800
1.100
1.125

Efterfrågeelasticiteten med
hänsyn till priset
e

1,15
0,94
0,850,67
0,73
0,40
0,36

I

I denna korta översikt har jag naturligtvis måst utelämna åtskilliga iakttagelser och överväganden, som vi gjort under arbetet. En
undersökning som denna är ju mycket tidskrävande, om den skall
11tföras ordentligt. Materialet måste genomdryftas för att man skall
se vad det innehåller, och det är ett otal av förbehåll och korrektioner,
som måste göras, för att man skall kunna komma fram till användbara resultat. De flesta av dessa speciella överväganden och metoder
ha utvecklats något mera fullständigt i en artikel, som publicerades
i Stats9'konomisl{ tidsskrift i början av detta år av min medarbetare
cand. oecon. Try-gve H~avelmo och mig.
Jag vill icke gå ill på flera detaljer i denna översikt utan överlåter
till Er, mina damer och herrar, att ställa frågor, i händelse det är
några speciella punkter som Ni önska få närmare belysta.
Härefter 'yttrade sig:
Agronom E.. Green: Jag vill endast framställa den frågan, huruvida de
undersökningar som här ref.ererats endast beröra mjölkkonsumtionen eller
om de även omfatta grädden. Jag har den uppfattningen, att man i detta
sammanhang kanske kan uppfatta mjölk och grädde som två skilda varuslag, och därför skulle det vara intressant att höra, om gräddkonsumtionen
också ingår i dessa undersökningar. Ur jordbrukssynpunkt har ju grädden
lika stor betydelse som mjölken, när det gäller försäljningen.
Professor Ragnar Frisch: Frågan om grädde dryftades mycket under
vårt arbete. Man känner ju till fall, då konsumenter köpt mindre mjölk
och mera grädde och blandat vatten i grädden. Dessutom, fettbehovet
kan kanske tillfredsställas genom att man använder mera grädde i maten
och dricker mindre mjölk. Det är nog säkert att det här förekommer en

128

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 4 O]{TOBER 1938

ömsesidig påverkan mellan de två varorna, och vid ·en mera noggrann
undersökning måste man utan tvivel taga hänsyn till detta förhållande.
Vi ha icke haft tillfälle att göra det vid våra undersökningiar. Vi ha efter
samtal med mejerikunniga personer trott oss kunna gå ut ifrån att prissvängningarna icke varit utav den art, att övergång från mjölk till grädde
eller omvänt i någon sådan grad påverkat våra siffror, att resultaten för
mjölken blivit felaktiga. Emellertid är detta en av de punkter, där det
skulle vara av intresse att företaga ytterligare undersökningar.
Dr Sune Carlsson: Jag skulle vilja göra en fråga angående de time-lags,
som använts vid denna undersökning.
När man talar med personer, som ha att göra med mjölkförsäljningen
i Sverige, får man ofta höra att efterfrågans elasticitet nog kan visa sig
mycket stor omedelbart efter en prishöjning, men att det är antagligt att
folk efter någon tid kommer tillbaka till mjölken. Det är alltså närmast
en hastig reaktion. Om man jämför short run-elasticiteten och long run,elasticiteten, är det påtagligt att skillnaden nlåste bli mindre för de högre
inkomstklasserna. För dem betyder prisskillnaden ingenting, och de kunna
hela tiden stå kvar vid ungefär samma konsumtion, under det att den
fattigare befolkningen reagerar snabbare men efteråt finner, att mjölken
trots det högre priset är en billig konsumtionsvara i jämförelse med andra
förbrukningsartiklar och därför kanske går tillbaka till den igen. Kanske
en del av olikheten nlellan de högre och lägre inkomstklasserna beror på
denna skillnad mellan S/Lort run- och long Tun-elasticiteten.

Professor Ragnar Frisch: De elasticiteter vi funnit måste bet.raktas såsom long run-elasticiteter. De bygga i varje fall på efterfrågan under ett
år eller däromkring. För en stor d·el av undersökningarna ha vi använt
årsuppgifter, och vad hushållsbudgeterna beträffar avse de inköp under
ett helt år.
Jag tror att nlan måste vara litet försiktig nled att anta, att en prishöjning icke får någon verkan i det långa loppet utan endast för en kort
period. lVIan skulle ju kunna tillämpa ett sådant betraktelsesätt på olika
varor och tänka sig, att om man gör en liten prisförhöjning, blir det en
hastig reaktion, men efteråt kommer folk tillbaka igen. Det är emellertid
klart, att så ej kan vara fallet beträfJande flera varor samtidigt för en
person, som rör sig med en begränsad budget.
Docent I. Svennilsson: Hur har det varit möjligt att få fram elasticiteter ur hushållsräkningar? Jag förstår att det är möjligt att få fram inkomstelasticiteten, men d'et vore också av praktiskt intresse att få klarh·et
om möjligheten att av sådana inkomstelasticiteter draga slutsatser beträffande elasticiteten vid hastiga inkomstförändringar.
Professor Ragnar Frisch: Det var kanske två frågor som framställdes nu.
Den ena var huruvida inkomstelasticiteten hänger samman med den allmänna elasticiteten, och den andra var om man, då man utgår ,från ett stationärt material som hushållsbudgeter, kan sluta något om förändringar,
som ske i tiden. Jag skall besvara de båda frågorna var för sig.
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För det första kan luan genom att bygga på den vanliga konsumtionsteorien konstatera, att det mellan den allmänna elasticiteten och Engelelasticiteten existerar en relation. För att uttrycka den måste vi införa en tredje
koefficient, som vi kunna kalla den totala förbrukningselasticiteten och beteckna med L. Den är ett uttryck för hur långt ifrågavarande familj eller
individ befinner sig från existensminimU1n. Det är svårt att med få ord
definiera denna koefficient, men jag kan kanske göra det med att hänvisa
till att den är det omvända av p'engarnas gränsnytteflexibilitet och att den
kan undersökas genom olika mer eller mindre komplicerade metoder. Den
omräkning från Engelelasticiteter till allmänna elasticiteter, som vi gjort,
bygger på ett visst antagande om storleken av den totala förbrukningselasticiteten. Känner man den, kommer sambandet mellan e och E för en
vara, som i det närmaste är konsumtionsoavhängig av andra varor och som
spelar en relativt liten roll för den totala budgeten, att vara e == L E.
Den andra frågan gäller, om man av ett stationärt material som hushållsbudgeterna kan säga något om vad som skulle ske i tiden. Det beror
på huruvida man kan räkna med en någorlunda konstant behovsstruktur.
I(an man det, skulle en på tidsserier tillämpad statistik över efterfrågan visa
samma slag av reaktioner som det årssammandrag, SOln hushållsbudgeterna
innehålla. I stort sett ,finna vi ungefär samma, efterfrågeelasticitet genom
att använda de två slagen av material, och detta kan kanske tagas som ett
indicium på att hypotesen om den konstanta behovsstrukturen är någorlunda uppfylld i detta fall. Men någon nöjaktig verifikation är det icke,
bl. a. av det skälet att vår kunskap om L i Norge är mycket ungefärlig.
Docent Eli Lundberg: Jag skulle vilja anknyta till dr Carlssons fråga,
nämligen rörande långtids- och korttidselasticiteten i efterfrågan. Professor Frisch omnämnde i början ay föredraget, att han hade en säkerhetsventil som pep eller på något annat sätt gav ljud ifrån sig, då man kom
till oriktiga resultat. Det är emellertid klart att det ,fordras mer än en
utomordentligt svår teknik för att här klargöra, att resultaten verkligen
visa de elasticitetskoefficienter som det i teorien är ,fråga om. Vi veta ju
att folk i sina konsumtionsvanor reagerar med en synnerligen varierande
tröghet inför förändringar i pris- och inkomstförhållandena och att konsunltionsvanorna vidare undergå vissa strukturella förskjutningar med
tiden. Dessa sammanhang måste vara svåra att renodla.
I sin ekvation hade professor Frisch endast tre termer, nämligen konsumtionens beroende av inkomsten, prisets relation till andra priser och
tiden. Vi hörde ju i början av föredraget till vår förvåning, att mjölkkonsumtionen i Norge nedgått med 20 % under den sista tioårsperioden.
Det hade ju förekommit vissa förskjutningar i fråga om barnantalet, sonl
förklarade en del, men det var dock märkligt att det förekom en nedgång,
trots att inkomsten under samma tid stigit med 15 % och priset på mjölk
i förhållande till andra priser sjunkit. Trots denna långtidstendens får
man tack vare korttidsfluktuationernas karaktär en betydande negativ
korrelation mellan mjölkpris och konsumtion och positiv korrelation mellan inkomst och konsumtion, varför man skulle ha väntat att det på
längre sikt blivit en betydande up'pgång i konsumtionen. Jag undrar i
vilken mån den sista termen i ekvationen, a + bt, inverkar här. Ligger
det icke en stor svårighet i att man bedömer ekvationens riktighet endast
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lned hjälp av det kriteriet, att man får en kurva som liknar den verkliga
konsunltionen 'så mycket som möjligt? Skulle det icke vara möjligt att
a priori införa ett antagande om hur mjölkkonsumtionen förändrats? Om
man ser på pris- och inkomständringarnas inverkan på längre sikt, är
det kanske icke så stor fara att man trots det statistiska kriteriet kan
fara vilse. Jag skulle här i anslutning till vad dr Carlsson frågade om
förhållandet mellan korttids- och långtidselasticiteten vilja hänvisa till
det exempel som professor Frisch nämnde.
Professor Ragnar Frisch: Till en början får jag kanske lov att rätta ett
missförstånd. Den säkerhetsventil jag talade onl är icke sådan, att den
piper vid varje slags nonsensresultat. Den ä.r sådan att den säger ifrån
vid ett bestämt slags fel, nämligen det fel som består i att vi taga in flera
variabler i ekvationen än materialet tillåter.
Vad sedan beträffar skillnaden mellan långtids- och korttidselasticiteten tror jag inte, att den frågan reser sig i det föreliggande materialet.
Vårt material giver icke de rena korttidselasticiteterna, reaktionerna per
vecka o. dyl. Det beskriver reaktioner, som äro kortvariga endast i jämförelse med hela tioårsperioden. De .förändringar av detta slag, som faktiskt förekommit, tror jag kunna förklaras genom våra elasticiteter. Terlnen (a + bt) representerar något annat än skillnaden mellan korttids- och
långtidselasticitet. Den betyder i grunden icke något annat än latt man eliminerar från materialet varje faktor, som verkar störande på omsättningen
och som är av den art att -den växer hela tiden (under denna tidsperiod)
liksom ett kapital som förräntas (positivt eller neg,ativt), t. ex. be..
folkningens sammansättningsförhållanden, som sannolikt under en så kort
period kunna antagas förändra sig på dylikt sätt. Den mest tillfredsställande analysen av trenden är naturligtvis icke att taga ut den på detta
helt empiriska sätt utan att söka ,förklara den. Det skulle vara långt mera
tillfredsställande, om man. kunde göra sonl dr Lundberg antyder och
uppställa bestämda hypoteser om orsaken. Jag kan nämna, att vi sökte
uppskatta, hur mycket av trenden som kunde tänkas bero på en förändring
i barnantalet. Det var emellertid närmast en gissning, och vi ville icke
utge det som ett vetenskapligt resultat.
Dr H.. Wold: Av 1938 års jordbrukreglering har jag fått i uppdrag att
göra en statistisk u·ndersökning rörande marknadsförhållandena för jordbruksprodukter i Sverige, och med anledning härav har jag blivit ombedd att ta till orda här i diskussionen. Det var först nyligen jag hade
tillfälle att sätta igång detta arbete, och jag har inte hunnit göra mycket
mera än att läsa en del speciallitteratur på området, bl. a. professor Frischs
mycket klara framställning av de teoretiska sammanhangen i den artikel,
han refererade till under föredraget. Emellertid har jag kunnat göra en
del preliminära beräkningar över svenskt material, och det kanske kan
vara av intresse att höra att det material från Stockholm, som vi bearbetat, har utvisat en elasticitet på ungefär 0,5, en siffra som på grund
av dess preliminära natur anföres med all reservation.
Vad beträffar de vidare plånerna för dessa undersökningar sikta de även
till andra produkter: smör, ägg och kött. Här kommer jag in på en sak,
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som dr Carlsson berörde. Jag har fått den uppfattningen, att det råder
en stor olikhet i fråga om det sätt varpå olika jordbruksprodukter reagera
för prisförändringar. Det skulle enligt min mening vara av särskilt intresse,
om man kunde påvisa vad som i och för sig förefaller sannolikt, nämligen
att vissa produkter, t. ex. smör, ha mera lyxkaraktär, under det att mjölk
mera är en nödvändighetsvara. Ett par ännu mycket preliIninära beräkningar tyckas mycket väl kunna tolkas i den riktningen. Smöret visar sig
mycket känsligt, och omsättningen beror där mycket på de allmänna levnadsomkostnaderna. När dessa äro höga, är smörkonsumtionen ganska
låg, även om priset på smör skulle vara lågt. Mjölken däremot visar icke
detta uppförande, utan den har som sagt mera karaktären av nödvändighetsvara.
Jag har ett, låt vara svagt och obekräftat, intryck av att de i Norge
funna elasticiteterna äro väl höga. Kanske ligger förklaringen härtill i den
begagnade trendtekniken. En annan förklaring kan man möjligen finna
i att professor Frisch lancerat och använt en delvis ny regressionsteknik.
Denna antydes my'cket kort i tidskriftsartikeln, och jag vet inte om jag
uppfattat situationen rätt. Om jag gjort det, skulle professor Frisch ha gått
så tillväga, att han beräknat diagonalregressionen och reducerat den erhållna koefficienten med en multiplikativ faktor, som är 0,7. För min del
har jag använt den klassiska regressionsmetoden, och det förefaller mig
som om denna i visst avseende har ett alldeles bestämt företräde.
Om vi taga det enkla fallet med två variabler, priset och kvantiteten,
kunna vi åskådliggöra det statistiska materialet genom punkter i ett plan.
Som professor Frisch framhållit, ligga i praktiken dessa punkter icke längs
någon bestämd kurva, som anger sambandet mellan pris och kvantitet.
Man får i stället en mer eller mindre regelbunden punktsvärm, som man
på vanligt sätt kan åskådliggöra med motsvarande ellips. Om jag uppfattat professor Frischs antydan rätt, går hans metod ut på att han
bestämmer huvudaxeln i ellipsen och sedan inte tar den linjen som representant för sammanhanget mellan pris och kvantitet utan i stället en linje,
som erhålles genom att huvudaxelns vinkelkoefficient reduceras med 0,7.
I den klassiska metoden väljer man som representant för punktsvärmen
kvantitetskoordinaternas konjugataxel.
Vid en viss excentricitet hos ellipsen ge metoderna samma resultat. Om
däremot ellipsen mera liknar en cirkel, kommer professor Frischs metod
att ge samma vinkelkoefficient som förut, medan den klassiska metoden
kommer att ge en linje med en mindre vinkelkoefficient och följaktligen
lägre elasticitet.
Metoden att reducera med en konstant faktor, 0,7, har den defekten
att man alltid får samma resultat. Detta .är ett huvudskäl, varför jag tills
vidare stannat för den klassiska metoden. Jag har i professor Frischs artikel sett den reservationen, att man icke okritiskt får använda en sådan
faktor utan att den måste göras beroende av spridningen, men om man
gör det blir det kanske i realiteten precis samma sak. Framställningen är
emellertid så knapphändig, att jag inte riktigt förstått sammanhanget.
Byråchefen G.. R.. Ytterborn: Det har nog överraskat rätt många som
hört professor Frisch i dag, att han erhållit så stora elasticitetskoefficien~
ter. Jag blev själv mycket överraskad då jag läste artikeln, i synnerhet
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som man vid förut publicerade undersökningar bl. a. från Amerika fått
mycket lägre siffror.
Såsom professor Frisch anmärkte, spelar det en mycket stor roll, inom
vilken befolkningsgrupp man undersöker- elasticiteten. Den saken är alldeles självklar, och det är naturligt att man vid en undersökning av den
totala marknadselasticiteten för en stad som exempelvis New York måste
få -en mycket lägre siffra än för en mindre stad i Norge, där den genomsnittliga inkomsten säkerligen är betydligt lägre.
Jag bör kanske också .framhålla, att de som syssla med mjölkhandel
- jag skulle tro tämligen allmänt - äro a.v den uppfattningen att d-e elasticitetskoefficienter, som framkommit vid den norska undersökningen, äro
överraskande stora. Deras uppfattning beror då i allmänhet icke på, som
professor Frisch framhöll, att man tänker på förhållandena i en familj
med relativt hög inkomst, utan de grunda nog sin uppfattning på den
erfarenh-et de ha beträffande variationerna i mjölkförsäljningen vid förändring av priserna. Jag vill emellertid icke i detta sammanhang bestrida,
att de höga elasticiteter professor Frisch funnit kunna vara riktiga, och
det av två skäl. För det första har jag icke haft tillfälle att tillräckligt
noggrant gå igenom uppsatsen, och för det andra deltar jag såsom ledamot av 1938 års jordbruksutredning i liknande undersökningar för vårt
lands vidkomluande. Vi veta icke ännu vad dessa undersökningar komma
att visa, och det kanske alltså blir tillfälle att återkomma, när vi få ett
material från Sverige, som kan komma att belysa hur förhållandena ligga
till här.
Jag vill också understryka svårigheterna att avlägsna en del av de faktorer SOlU man vill ha bort, när man önskar få fram hur enbart priset
och inkomsten påverka förbrukningen. Det nlaterial, vi ha att göra med,
har påverkats aven hel rad faktorer. Professor Frisch har räknat upp
ett tiotal i sin artikel, och det finnes säkerligen ännu flera. Även om dessa
faktorer vissa tider icke betyda så· mycket, så kan under andra tider deras
verkan vara ganska stark. Jag skulle tro, att det blott med tillägget
(a + bt) i ekvationen är ganskia vanskligt att få bort de förändringar, som
- förorsakade av andra faktorer än pris och inkomst - äga rum i tiden.
I denna punkt vill jag ansluta mig till vad docent Lundberg anförde, och
jag är alltså tveksam, huruvida man med någon grad av sannolikhet kan
säga, att man eliminerat bort de »forstyrrende faktorerna», d. v. s. de
faktorer, vars verkan man icke undersöker. Jag har så mycket större anledning att vara tveksanl därvidlag, som jag haft tillfälle att vid lantbrukshögskolan tillsammans med de elever, som där studera ekonomi och marknadslära, med mycket enkla metoder behandla andra material för att få
fram dylika koefficienter. Det visade sig, att det ställde sig ganska svårt
att få bort dessa »forstyrrende faktorer».
En sådan störande faktor har man nog för övrigt i det material, som
erhålles från hushållsbudgeterna. Om vi jämföra olika inkomstgrupper med
varandra, måste vi komma ihåg, att skillnaden i förbrukning hos de olika
grupperna kan till icke ringa del vara beroende på olika konsumtionsvanor
inom de olika folkgrupperna. Visserlig'en kan man tänka sig, att Inan får
ett ganska homogent material nled hänsyn till konsumtionsvanorna inonl
de olika grupperna, om man i den svenska hushållsbudgetstatistiken delar
upp den grup-p, som går under benämningen arbetare, i tre, fyra olika
grupper. Att det inte går att jämställa t. ex. medelklassen och arbetarna
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är alldeles klart, men även om man delar upp den stora gruppen arbetare
efter olika inkomster, reser sig frågan: kan man med säkerhet eller med
en viss grad av sannolikhet anse, att man icke även där har vissa olikheter i förbrukningen, som icke äro att hänföra till inkomsten utan till
konsumtionsvanorna inom de olika grupperna?
Professor Ragnar Frisch: Jag får kanske först säga ett par ord lned anledning av dr Wolds anförande.
Dr Wolds framställning av tekniken är fullständigt korrekt, bortsett
från en oväsentlighet. lIan menade, att det skulle vara 'en svaghet, att
man alltid får samma resultat för regressionskoefficienten oberoende av
spridningen. Men det är just det som är poäng'en. Det har just varit meningen att uppnå detta, och grunden därtill är följande.
Om vi bara ha ett material, är saken klar. Man kan då använda den
vanliga elementära regressionen. lVIen det är int'e fallet när vi ha olika
slags material, t. ex. mejeristatistiken från landet, speciella uppgifter från
Ålesund, hushållsbudgeter från Bergen o. s. v.,· och vi undersöka, om dessa
olika l1laterial peka hän mot samma elasticitet. Om man hade två material, ett med liten och ett med stor spridning, skulle »konservatismeffekten», d. v. s. utbredningen av den elernentära regressionskoefficienten,
vara mycket större i det senare materialet än i det förra, trots att den
underliggande efterfrågestrukturen kanske är densamma i de båda materialen. För att jämföra de två materialen måste man därför företaga
en reduktion på sådant sätt, att de funna koefficienterna kunna sägas
representera samma grad av »konservatismeffekt». Hur stor skall denna
»standardkonservatismeffekt» göras? Man bör icke taga hänsyn till huru
stor effekten är i något av de delmaterial, som använts till att bestämma
elasticiteten, utan till hur stor den kan påräknas bli i det material, där
man vill använda den för uppskattning av omsättningen. Talet 0,7, sonl vi
tillämpa, ha vi kommit till, emedan det material, som det kan vara tal
om att använda vid uppskattningen, antagligen har en så stor »konservatismeffekt». Vi ha naturligtvis beräknat det på grundval av vad det
ungefärligen varit i tidigare material.
Jag vill så övergå till vad som yttrades om vissa erfarenheter, som
gjorts vid prisförändringar. Praktiska affärsmän, som äro engagerade i
mjölkhandel, bygga naturligtvis på sina erfarenheter, då de skola bilda
sig en uppfattning om hur starkt kvantiteten reagerar vid en prisändring,
men jag ställer mig mycket tvivlande beträffande möjligheten för dem att
från de siffror, som komma till synes på detta sätt, draga några slutsatser
om hur stor elasticiteten i verkligheten är. Det är nälnligen så många
olika förhållanden som blanda sig in, att det enligt min mening nästan är
omöjligt att draga några slutsatser direkt av de erfarenheter, sonl man
kan vinna endast genom att se på omsättningssiffrorna. Det behövs vissa
mer eller mindre skarpa statistiska metoder för att bringa förhållandena
fram i dagen. Prisets inverkan på kvantiteten döljes ofta av övriga fluktuationer, framkallade av andra samtidigt variabla faktorer, så att man
ej omedelbart ser prisets verkan, och så misstyder man detta så att någon
prisinverkan ej förefinnes.
Det är naturligtvis inte alls säkert, att man bara med en sådan term
som (a -1- bt) kan helt eliminera de olika faktorer, som kunna inverka stö-
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rande på resultatet. Det är inte heller den motiveringen, vi ha ånvänt.
Vi ha velat se, hur långt man kommer genom att avlägsna tidsverkning.arna på detta enkla sätt, för att så jämföra resultatet för olika slags material. Man jämför 'alltså t. ex. mejeristatistiken från landet med vissa
specialundersökningar från Älesund eller med hushållsbudgeterna o. s. v.
Det är den omständigheten, att vi få ett någorlunda plausibelt resultat
vid en sådan jämförelse, som gör att vi tro oss kunna tillägga undersökningarna en viss betydelse, ej den omständigheten att vi räkna med att
med säkerhet få bort alla störande faktorer bara genom att vi tagit med
termen (a + bt).
Det nämndes, att olika befolkningsgrupper ha olika konsunltionsvanor,
och det är naturligtvis riktigt. Men jag kan inte se att det kan anföras
som 'en invändning mot undersökningar av denna art, ty den omständigheten att folk har olika vanor är just vad som skall komma till uttryck
i elasticitetskoefficienternas storlek. Då man bestämmer en elasticitetskoefficient för en marknad, vill det icke säga att man utgår från att alla
enstaka grupper i denna marknad ha samma elasticitet. Marknadselasticiteten är blott ett genomsnittsuttryck för hela marknaden. Det kan
existera delelasticiteter för enstaka grupper inom marknaden och även
individuella 'elasticiteter, om man kunde beräkna dem. Frågan har ju
dryftats åtskilligt i Stats~konomisk tidsskrift. Jag vill bara nämna den omständigheten, att om det är en stor spridning i inkomstfördelningen inom
marknaden, följer därav en tendens till att marknadselasticiteten blir
mindre än individualelasticiteten för en individ, vars inkomst överensstämmer med genomsnittsinkomsten inom marknaden. Inkomstfördelningens skevhet verkar däremot i motsatt riktning.
Dr H.. Wold: Jag skall be att ännu ett ögonblick få anknyta till frågan
om diagonalmetoden. Ser man på hur problemet ställer sig ekonomiskt,
så gäller det ju här att undersöka, hur kvantiteten av försåld mjölk reagerar för förändringar i priset. Från början är alltså problemet ställt som
ett estimeringsproblem, som professor Frisch uttrycker saken, och från
den synpunkten ledes man till att taga den klassiska metoden. Diagonalmetoden eliminerar dessa diagonalavstånd, och såvitt jag förstår måste
det vara mycket starka skäl för att man skall överge den nletoden för
någon annan.
Professor Ragnar Frisch: Problemet kommer icke fullständigt fram genom vad dr Wold nu sade. Diet är riktigt, att man för estimering inom
ett enda material bör använda den klassiska elementära regressionen. Men
detta är ej fallet här, ty här bygga vi på åtskilliga material med olika
spridning, och vi söka utnyttja dessa olika material så, att de ömsesidigt
understödja varandra i beräkningarna av ett visst gemensamt strukturuttryck för elasticiteten (uppfattad som en funktion av inkomstens storlek). Då få de reduceras till en gemensam basis för spridningen. Sedan
blir det ett helt nytt spörsmål om arten av det material, varpå detta
elasticitetsmått skall användas. Vi ha angivit elasticiteterna sådana de
böra vara om det material, inom vilket de skola användas för estimering,
har en »standardkonservatismeffekt» på 0,7.
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Dr H. Wold: Om man har ett material från Oslo och ett från Ålesund,
är det i och för sig inte säkert, att de böra sammanslås. Emellertid är det
av stort intresse att ha till sitt förfogande en metod sådan som professor
Frischs när det gäller att kombinera två material, även om det ofta är
berättigat att bearbeta dem var för sig och begagna två olika estimeringskoeificienter.
Direktör G.. Holmberg: Jag kan inte riktigt följa med de matematiska
resonemangen och skall inte gå in på dem, men jag skulle vilja fråga, om
man vid undersökningarna funnit att själva prisets höjd betyder något
för elasticiteten. Jag skall uttrycka det så: är det någon skillnad, om priset är 20 öre eller 30 öre?
Professor Ragnar Frisch: Det är en mycket värdefull fråga, och jag är
glad över att den tagits upp.
I allmänhet måste man naturligtvis räkna med att elasticiteten icke
blott är beroende av inkomsten utan också av prisets höjd. Om man
bygger på vissa förenklade antaganden om h:ela strukturen, visar det
sig emellertid att man med en viss grad av tillnärmelse kan räkna ut det
sätt, på vilket elasticiteten förändrar sig med priset, när man känner
på vilket sätt den förändrar sig med inkomsten. Man kan taga hänsyn
till storleken i prisvariationerna i det föreliggande materialet och räkna
ut de motsvarande förändringarna i elasticiteten och på det sättet komma
till en uppfattning om hur stora de felkällor äro, som bero på att elasticiteten förändras med priset. Det har visat sig att dessa felkällor i stort
sett ligga innanför den ram av nöjaktighet, som vi här ha att hålla oss
till. Det är emellertid blott en tillnärmelseberäkning, och om man hade
ett lämpligt och tillräckligt stort material, skulle det otvivelaktigt vara
en tacksam uppgift att göra en särskild undersökning om prisets inverkan på elasticitetskoefficientien.
Direktör H.. Gråslund: Om man under en viss period, låt oss säga under
1937, konstaterar stigande -pris på mjölk men samtidigt en ovanligt
starkt stigande konsumtion och man tror sig kunna förklara denna omständighet med att man drivit en mycket stark propaganda under denna
tid - hur eliminerar man bort det från denna absoluta matematik? Jag
vet att också norrmännen under senare år drivit ·en mycket stark propag.anda just för konsumtionsmjölken. Hur får man bort detta ur beräkningarna?
Professor Ragnar Frisch: Verkan av propagandan kan man naturligtvis
inte helt få bort genom en beräkning av det slag, vi ha utfört. I någon
mån kommer den dock att elimineras. Om man har lett jämförelsevis stort
material, som också omfattar en längre period, då det icke förekommit
någon sådan propaganda, kommer exempelvis en 'tillpassning aven ekvation av formen (2) att giva en genomsnittsutjä~ning, där det väsentligaste av propagandans inverkan eliminerats. Räknår man så slutligen
ut skillnaden mellan det resultat man vid varje tidpunkt skulle få enligt
formeln och det man faktiskt har fått, får man ett ungefärligt uttryck
för verkan av propagandan.
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Det är ju klart att propagandan har en stor betydelse, men j1ag har
en viss förnimmelse av att det är en speciell form av propaganda, som
är särskilt verksam, och det är: en nedsättning av priset!
Byråchefen G_ R_ Ytterborn: Jag konlmer igen, emedan jag inte är alldeles säker på att mitt förra anförande på en punkt riktigt uppfattades
av professor Frisch. Det gällde undersökning av Engelelasticiteten på
grundval av hushållsbudgeterna. Går man inte då tillväga så, mycket
enkelt uttryckt, att man delar upp materialet i inkomstgrupper och
undersöker, hur stor konsumtionen är inom varje inkomstgrupp'. Man
jämför å ena sidan konsumtionens förändringar och å andra sidan inkomstens förändringar, sedan man giv'etvis tagit hänsyn till en del andra
skillnader, exempelvis olika barnantal och sådant. Jag menar, att man då i
detta material har tagit nled olika befolkningsgrupper, vilkas konsumtionsvanor äro olika av helt andra skäl. Om vi exempelvis här i landet jämföra arbetarklassen i dess h'elhet med medelklassen, kunna vi finna
en stor skillnad i konsumtionen, som icke har något med inkomststorleken
att göra. Vi finna exempelvis, att medelklassen ofta har en mindre smörförbrukning än den högsta inkomstgruppen bland arb'etarna, trots att
medelklassen haren högre inkomst. När man har ett sådant material
vid en hushållsundersökning och icke kan få det tillräckligt homogent
nled hänsyn till själva konsumtionsvanorna, kan det enligt min mening
finnas en risk för att man i kalkylen får in 'en faktor, som kan påverka
E men som icke har något med denna elasticitetskoefficient att göra.
Professor Ragnar Frisch: Det är tydligt att jag icke svarade på denna
fråga i min första replik. Jag skall försöka .att nu besvara den.
Då vi undersöka hushållsbudgeter, bruka vi aldrig bygga på inkomstgrupperingen i de schematiska sammanställningarna. Jag anser att det sätt,
varpå hushållsbudgetmaterialet vanligen publiceras, är mycket olyckligt,
ty det döljer många ting som vi behöva vid en elacticitetsundersökning.
Därför ha vi alltid gått tillbaka till primärmaterialet och behandlat varje
budget individuellt. Alla familjer betecknas med punkter i ett spridningsdiagram, där vi ha kvantiteten (eller rättare dess logaritm) längs den ena
axeln och realinkolnsten (dess logaritm) längs den andra. Kvantiteten mjölk
räkna vi som regel per p'erson, då en minderårig eller ett barn i regel kan
räknas som minst lika stor enhet som en vuxen i detta fall. Realinkomsten
räkna vi däremot som regel per förbrukningsenhet.I ett sådant diagram kan
man vanligen av punkternas läge avgöra, om det är ett homogent material. Om t. ex. en enstaka familj ligger långt ute, kan man i allmänhet
finna en särskild förklaring till detta förhållande. Därför bruka vi som
en första orientering på fri hand teckna vad vi kalla en »banan» genom
materialet, och det som faller utanför analysera vi särskilt. På det sättet
kan man ofta utmönstra sådant, som icke bör ingå i undersökningen. Om
resten blir någorlunda plausibel, och först då, tillåta vi oss bestämma en
regressionslinje i materialet. Ifall materialet representerar två olika klasser, skulle man kanske ha fått två tämligen åtskilda punktsvärmar. Om
man i ett sådant fall skulle anpassa en rät linje till materialet, skulle man
finna något som på intet sätt motsvarar vad man söker efter, nämligen
verkan av inkomsten. I ett sådant fall skulle det riktiga vara att anpassa
två särskilda linjer.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 24 november 1938

Ordförande: P1'ofessor B. O h l i n.

Till styrelse för år 1939 valdes: försäk:ringsdirektören l. Sjögren,
ordf., professor B. Ohlin, v. ordf., statssel(reterare D. Hammarskjöld,
generaldirektör S. Hansson, bankdirektör G. Lagercrantz, direktör H.
Nordenson, riksbankschefen l. Rooth, bankdirektör J. Wallenberg.
Sekreteraren i Traktatberedningen G. Böös inledde aftonens diskussion över ämnet:

Staten och utrikeshandeln.
När dagens överlägg11ing planlades var det ursprungligen meningen
att samla diskussionen omkring den speciella handelspolitiska fråga
som i våras befann sig i brännpunkten för det allmänna intresset och
alldeles särskilt var föremål för uppmärksamhet vid den tid då
handelsministern tog initiativet till en utredning rörande åtgärder till
den svenska exportens främjande, nämligen frågan om importens utnyttjande såsom bytesmedel för tillvaratagande av exportens intresse.
Dellna fråga har visserligen icke förlorat sin aktualitet, men det
förefaller som om intresset förskjutit sig något och numera avsåge
ett samarbete i vidsträcktare mening både inom näringslivet och mellan detta och statens organ och måhända alldeles särskilt det senare.
Det har därför synts ändamålsenligt att utvidga överläggningsämnet
till att avse förhållandet mellan staten och utrikeshandeln i allmänhet. Detta har fallit sig så mycket lägligare som det varit meningen
att mitt inledningsanförande i huvudsak skulle röra sig onl resultatet
av den av handelsministern anbefallda utredningen, vars uppdrag har
en betydligt vidare syftning än frågan om importen såsom bytesmedel.
Jag befinner mig i den för en föredragande förmånliga positionen
att kunna presentera mitt ämne alldeles »frisch vom Fass» och följ12 -
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aktligen också kunna hoppas på det särskilda intresse hos åhörarna
som nyheter i och för sig pläga åtnjuta. »1938 års exportutredning»l
som den av handelsministern tillsatta sakkunnigberedningen kallat
sig, har nämligen i dag avgivit sitt betänkande efter en i förhållande
till ämnet måhända osedvanligt kort utredningstid. Näst efter regeringen är N ationaIekonomiska Föreningens medlemmar sålunda de
första som få del av de sakkunnigas förslag, vilka alltså kunna sägas
ha prenliär inf.ör offentligheten här i afton.
Innan jag ger mig in på en närmare redogörelse för våra förslag,
skall jag tillåta mig några allmänna reflektioner. Om vissa andra
sammanställningar, såsonl t. ex. »staten och näringslivet», för 111ånga
rymmer mera av motsättning än samstämmighet, så kan måhända
det omvända förhållandet sägas vara för handen i fråga om
»staten och utril{eshandeln». Det ligger i utrikeshandelns natur att
statens medverkan ovillkorligen krävs för verksamhetens bedrivande.
Detta märker den enskilde så snart han kommer till en IlationaIgräns. Endast under förutsättning av fullständig frihandel k:an statens medverl{an tänkas överflödig. Under nuvarande förhållalldell är
den oumbärlig.
Men beroendet är ömsesidigt. Både den utpräglade rättsstaten och
den utpräglade välfärdsstaten äro i hög grad avhängiga av utrikesIlandeIn, den förra om inte annat så i egenskap av fiskus, både lned
hänsyn till tullintäkter och andra skatteinkomster, och den senare
i hög grad så väl med hänsyn till levnadsstandardens höjande som
för sysselsättningsgradens vidmakthållande eller öknillg.
Av de~na intressegemenskap följer en viss harmoni. Men, liksom
i andra mänskliga förhållanden, finns det otvivelaktigt vissa gränser'
för parternas rörelsefriilet som icke kunna överskridas utan att harmonin äventyras. Den tydligast nlarkerade gränsen går för närvara,nde mellan frihet från kvantitativa restriktioner (d. v. s. importeller valutarestriktioner varigenom direkt kontroll utövas över införselns mängd och fördelning) och å andra sidan med dylika medel utövat statligt förmynderskap ö,ver utrikeshandeln, ett tillstånd som
man brukar kalla »interventionism» och som är liktydigt med ekonomisk diktatur. Ett val mellan dessa alternativ är ju icke någon aktualitet i vårt land, och därför behöver man icke heller diskutera frågan
om icke exporten skulle bäst befrämjas genom strikt reglering av
importen som skulle sätta oss i stånd att begära vederlag och lnotprestationer för varje köp av utländska produkter. Detta spörsmål
har ventilerats vid upprepade tillfällen tidigare, och man kan 'väl
tryggt säga, att en sådan väg för Sveriges del icke kommer att beträdas annat än »in case of emergency», d. v. s. blott om andra län-
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ders hållning och metoder bliva sådana att hänsyn till Sveriges vitala~
intressen kräva den uppoffring av frihet både för näringsidkare oell:
konsumenter SOlU en reglering av utrikeshandeln förutsätter. Något
förslag i dylik riktning bjuder den nya utredningen icke på, och Ilågot
dylikt har icke heller legat i linje med utredningsuppdraget.
När man sysslar med handelspolitiska frågor, får man ofta anledning att reflektera över den bristande proportionen mellan saker och
ting. Samtidigt som den svenska utrikeshandelns produkter i en mäktig flod välla ut och in över våra gränser, höjas nästan dagligen klagOlnål över exportens svårigheter och trångmål, och när en författare.
griper till pennan, t. ex. för att måla bakgrunden till något behjärtat
förslag om åtgärder till stöd för våra berättigade intressen i den
ojämna kampen mot allsköns infernalisl{a metoder utomlands, så kan
man lätt få den föreställningen att det snart är ute med oss, åt-o
minstone på utrikeshandelns område, och att här behövs starka kar-o
lar och väldiga tag, om vi icke skall gå till grunden på kort tid.
Så förhåller det sig naturligtvis inte alls. I verkligheten är det helt
enkelt så, att vi - delvis till följd av flera omständigheter utanför
vår kontroll, men också tack vare en energisk verksamhet av alla
som ha ansvar för den svenska utrikeshandeln, alltifrån den handelspolitiska ledningen, utrikesrepresentationen, hemmanlyndigheterna
och näringsorganisatiollern~ till den enskilde affärsmannen - åtnjuta
en synnerligen god ställning, bättre måhända än något annat land~
Å andra sidan bör man akta sig för överdriven optimism. I vissa hänseenden företer vårt handelsekonomiska läge otvivelaktigt svaga
punkter, och det är allt skäl för oss att se om vårt hus. Detta är
måhända huvudelementet i den tanke som lett till den nu slutförda
utredningen.
Såsom huvudpunkter för. utredningsarbetet ha.r handelsministerlI
pekat på angelägenheten av att åstadl{omma en spridning av den
svenska exporten och därigenom vidga avsättningsområdet för svenska produkter, särskilt på transoceana marknader; vidare behovet av
personalförstärkning inom utrikesrepresentationen och hos hemma~
·varande statsorgan, främst utrikesdepartementet; oell slutligen jämväl möjligheten till ökad samverkan mellan olika näringsgrenar inbördes och kanske även med statliga myndigheter.
Såsom bakgrund till de förslag 1938 års exportutredning TIll fraInlagt får jag erinra om vissa grundläggande data. De1~ svenska ut.-.:·
'rikeshandelns nuva1 ande omfattning framgår aven jämförelse mellan
siffror för några år. Under tiden närmast före världskriget uppgick
Sveriges handelsomsättning till 1,7 miljarder kronor i genomsnitt.
Under femårsperioden 1926-30 var motsvarande siffra 3,2 miljarder
0
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kronor, eller sålunda nästan dubbelt så mycket. Efter världshandelskrisens utbrott sjönk handelsomsättningen och nådde sin lägsta punkt
under år 1932, då den uppgick till 2,1 miljarder kronor. Därefter har
en oavbruten stegring ägt rum till år 1937, då en siffra av 4,1 miljarder nåddes, vilket är ett rekord som överträffats allenast under de
exceptionella omständigheter som rådde under åren närmast efter
världskrigets slut. Under den del av innevarande år för vilken statistiska uppgifter äro tillgängliga ha förhållandena visserligen förananlett någon minskning av såväl import som export, men den samlnanlagda handelsomsättningen understiger dock 1937 års höga tal
(med allenast ett fåtal procent.
En annan grundläggande faktor är handelsbalansen. Denna var
aktiv under första hälften av 1800-talet, då vi voro fattiga och icke
Ilade någon sjöfart att tala om, liksom under världskriget, då vi hade
nlera att sälja än vi kllnde få köpa, men sedan tre kvarts sekel tillbaka
har Sveriges utrikeshandel normalt uppvisat ett större eller mindre
importöverskott. Detta förhållande, som ofta med ett missvisande
uttryck betecknas såsom »ogynnsam handelsbalans», har i sin mån
otvivelaktigt bidragit till att minska svårigheterna för svensk export
på vissa håll. Jag behöver ju inte i denna församling lInderstryka importens betydelse både såsom ett medel att erhålla produkter, utan
vilka både våra industrier och vi själva skulle röra en pauvre och
eländig tillvaro, och såsom en förutsättning för en blomstrande export
- men jag vill begagna tillfället att fra:rphålla önskvärdheten av att
tidningarnas handels- och sjöfartsredaktörer undvika att med stora
rubriker affischera en ökning av importöverskottet såsom »försämring
av handelsbalansen» eller en »ogynnsam utveckling av utrikeshandeln» eller liknande, vilket icke kan undgå att framkalla felaktiga
föreställningar hos allmänheten och bidraga till uppammande eller
vidmakthållande aven ekonomisk nationalism, som är lika skadlig
och grundfalsk som den politiska.
Till belysning av exportens betydelse såsom raktor i vårt näringsliv och särskilt såsom grundval för sysselsättning av arbetskraften
vill jag erinra om att i runt tal en tredjedel av den svellska industrins
a.rbetare äro sysselsatta med framställning av exportvaror. Detta var
fallet 1913 OCll 1914, och en senare utredning rörande förhållandet
lnellan värdet av exporten och industriproduktionen 1933 visade ett
liknande relationstal, eller 30 %.
En annan uppgift som i detta sammanhang kan vara av intresse
har lämnats av N. F:s ekonomiska sektion i den senaste årgången
av »World economic survey» vari det förekommer en beräkning av
exportens värde i relation till nationalinkomsten. För Sveriges del
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uppgives ell siffra av 20 % för 1929, ett tal som under tiden därefter
visserligen varit något mindre men dock företett allenast små variationer. En del andra med Sverige jämförliga länder, sådana som Belgien, Danmark, Finland och Norge, äro i betydligt högre grad be~
roende av sin export; motsvarande tal är för deras del 30 % eller
mera. Intressant är också att i flera länder med en ekonomisk struktur liknande vår ifrågavarande relationstal minskats ej obetydligt.
under världshandelskrisen, medan vårt som sagt hållit sig tämligen
konstant. Samtidigt som dessa siffror återspegla ett för vårt land förhållandevis tillfredsställande läge, understryka de exportnäringarnas
betydelse såsom faktorer i folkförsörjningsproblemet.
Med stöd aven del statistiska undersökningar rörande den svenska
utrikeshandelns utveckling ha vi ansett oss kunna konstatera, att den
svenska exportnäringen hittills kunnat rätt väl hävda sin ställning
på de utländska marknaderna, varom särskilt totalsiffrorna för exporten bära vittne. Detta intryck Ilar förstärkts av vad vi kunnat konsta-i
tera rörande spörsmålet huruvida den på sina håll tilltagande självförsörjninge1~ i industriellt hänseende föranlett någon förskjutning i
sammansättningen av den svenska exporten till nackdel för utförseln
av mera bearbetade varor. En undersökning beträffande de svenska
exportvarornas fördelning på olika varugrupper under de senaste 25
åren har nämligen visat, att gruppell helfabrikat så gott som l<:onti..
nuerligt ökat sin andel, vilken år 1937 utgjorde 43,1 % av totalexporten mot 26,5 % år 1913.
En liknande undersökning har också verkställts beträffande exporten till enskilda länder för utrönande av de industriellt bearbetade
mellan- och slutprodukternas andel i utförseln till de olika avnämarlla.
I den mån en tendens kan utläsas ur de siffror vi erhållit, synes utv'ecklingen närmast gå Ulot en ökning av de mera bearbetade produkterllas andel i exporten. Mera bestämda slutsatser kunna emellertid
måhända icke dragas härav, enär uppgifterna inkludera så vitt skilda
produkter som tackjärn och pappersmassa å ena- sidan och högkvali'P'
tativa maskiner och apparater å den Jl,ndra.
En viktig anledning till den gynnsamma utveckling som på senare
år kännetecknat Sveriges utrikeshandel torde vara att finna i det förhållandet, att den svenska exporten i avsevärd mån är orienterad mot
länder vilka endast i mindre omfattning tillämpa kvantitativa han."'!
delsrestriktioner, såsom fallet är i fråga om Storbritannien, Amerikas
Förenta 'Stater, Norge och Finland. Häri lär man även delvis hava
att söka förklaringen till att den triangulära handelns andel i den totala svenska utrikeshandeln under senare år icke förminskats, vill{et
i betraktande av bytespolitikens utbredning måhända kunde hava

142

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 24 NOVE1\fBER 1938

förefallit antagligt. Sålunda Ilar dell triangulära handeln (d. v. s.
summan av export- och importöverskott i förhållande till de särskilda
länderna) under de sen'aste fem åren nästan konstant motsvarat en
fjärdedel av utrikeshandelns totala värde.
Även om de förhållanden jag hittills omnämnt på det hela taget
berättiga till omdömet att den svenska exportens ställning, sådana
förllållandena gestaltat sig, måste anses relativt tillfredsställande, så
utesluter detta icke att många skäl tala för åtgärder till en förstärk).ning och om möjligt förbättring av ställningen. Särskilt viktigt synes
det vara att motverka de risker som ligga i utrikeshandelns starka
koncentratioll och att för detta ändamål åstadkomma en fördelning
och spridning på ett större antal n1arknader. En påtaglig tendens i
sådan riktning Ilar varit för handen under 1900-talet, befordrad bl. a.
av de svensl{a transoceana sjöfartslinjerna. Det synes emellertid angeläget, att den sålunda inledda utvecklingen med lämpliga medel
främjas och understödjes.
Önskvärdheten härav förstärl{es av den exportoffensiva verksamhet som av olika länder på senare tid utvecklats. Bland åtgärder av
sådant slag må särskilt erinras om den betydande långivning i förening med kommersiella villkor som nyligen förekommit från ett par
stora industriländers sida i syfte att befordra det lållgivallde landets
exporthandel. Inför utsikterna till en eventuell skärpning av dessa
tendenser synes det så mycket angelägnare att med de medel, som
för vårt lands vidkolnmande l{unna allses lämpliga och ändamålsenliga, stödja exportell i del1 ojämlla konkurrens varmed dell på
många håll har att räkna.
Jag har förut nämnt, att frågan om en större spridning av exporten av handelslninisterll anbefallts till särskild uppmärksamhet. Beträffande den svenska exportens geografiska fördelning återspeglar
statistiken en utveckling från en rätt stor ensidighet vid tiden närmast före världskriget till en världsomspännande mångsidighet under
senare år, ehuru' alltjämt de förnämsta avsättningsmarknaderna för
våra exportvaror äro att söka ~nom Europas gränser. Ellropas betydelse såsom avsättningsområde för svenska varor har emellertid 1)1"0centuelIt sett minskats sedan tiden före världskriget. Ännll år 1937
gingo dock drygt tre fjärdedelar till länder i Europa. Av övriga kontinenter har särsl{ilt Amerikas andel ökats, och denna kOlltinent tager
för närvarande omkring 15 % av den svenska utförseln mot 6 % år
1913. Även Asiells andel i den svenska exporten visar en förhållandevis stark stegring på senare år från 2 1/2 % år 1930 till 4 1h % år 1937,
medan den del av den s'7enska exporten som belöper på Australiell
varit i det närmaste kon.stant under hela ifrågavarande period.
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Motsvarande ulldersökning beträffande importen visar, att Sverige
för sin införsel liksom i fråga om utförseln är starkt beroende av
Europa, varifrån 1937 drygt tre fjärdedelar av vår införsel inköptes.
Liksom beträffande utförseln märkes en betydande framlnarsch för
Amerika, från 13,5 % år 1913 till omkring 20 % 1937. Dessa siffror
grunda sig på statistiken ö,rer inköp. En jämförelse med den fr. o. m.
1936 föreliggande statistik:en för ursprungsländer visar, att en betydande del av införseln från Europa utgöres av varor som producerats annorstädes än i inköp~landet, samt att större delen av införseln
från Asien, Afrika och Australien icke inköpes från produktionsområdet direkt utan i andra, företrädesvis europeiska, länder.
Den svenska utrikeshandelns relativt starka koncentrering på ett
fåtal marknader i vad avser såväl export som import framträder ännu
tydligare vid en granskning av utrikeshandelns fördelning på enskilda
länder. En sådan undersök:ning giver vid handen, att större delen av
den svenska införseln och utförseln faller på ett fåtal av de stora industriländerna. Sålunda svara enbart Storbritannien, Tyska riket
och Amerikas F'örellta Stater för ungefär hälften av Sveriges 11ela
utrikeshandel.
Med dessa utgångspunkter ha vi särskilt riktat vår uppmärksamIlet på åtgärder varigenom den svensl(a exportnäringens arbete på
ett antal hittills nlindre beaktade marknader skulle kunna befrämjas.
Ett medel härtill ha vi trott oss finna i de s. k. marknadsundersökningarna. Man kall särskilja två kategorier av dylika undersökningar,
nämligen å ena sidan sådana som avse marknadsorientering i mindre
bearbetade och avlägset belägna länder för klarläggande av potentiella
11tvecklingsmöjligheter för de ömsesidiga handelsförbindelserna, å
andra sidan metodiska specialundersökningar, avseende mera exakta
och i detalj gående uppgifter rörande avsättningsmöjligheter för en
viss vara eller de speciella förhållandena å en bestämd marknad.
Generellt torde kunna sägas, att metodiska specialundersökningar,
OCll särskilt sådana som åsyfta en undersökning av avsättningsmöjligheterna för en viss svensk vara, äro uppgifter som på grund av sin
affärsbetonade karaktär lälnpligen böra verkställas på uppdrag av enskilda intressenter och handhavas aven privat institution bekostad
av up,pdragsgivarna. Sådana institutioner finnas både här och i andra
länder. Bl. a. har exportföreningen inom sig upprättat en särskild
s. k. marl(nadsundersökningsbyrå, vars arbete vi fått tillfälle att när..
mare studera.
Marknadsundersöknillgar av orienterande natur återigen äro avsedda att komma till stålld när bearbetning av ett område medelst
marknadsundersökning synes önskvärd ur allmän exportsynpunkt.
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På detta stadiull1 äro emellertid avsättningsmöjliglleterna för särskilda varuslag så ovissa och så svårberäkneliga, att affärsföretagen
icke skäligen kunna förutsättas böra påtaga sig de relativt betydande
ekonomiska uppoffringar som äro förbundna med en sådan undersökning av marknaden ifråga. Å alldra sidan måste det uppenbarligen
betraktas såsoln ett allmänt intresse att dessa undersökningar, som
hava karaktär av k:unskapartjänst och pioniärarbete med syfte att
bereda marken för egentliga affärstransaktioner, komma till stånd,
varför medverl(an härtill från det allmännas sida också lämpligen bör
ifrågakomma.
Den första fråga man härvid gör sig är den, huruvida dylika orienterande lnarknadsundersökningar lämpligast låta sig utföra i statlig
eller ensl(ild regi. Vi ha stannat för det senare alternativet.
Undersökningar i syfte att utvidga handelsförbindelser på avlägsna
potentiella marknader upptogos för ett trettiotal år sedan såsom en
uppgift för utrikesrepresentationen. Man sökte därvid tillgodose de
ändamål som åsyftades genom att anförtro uppdragen åt personer
utanför förvaltningen, i allnlänhet personer med erfarenhet från affärslivet eller allnan praktisk verksamhet, vilka anställdes i utril(esdepartementets tjänst såsom handelsattaclleer.
Resultatet härav torde väl i flera fall ha motsvarat förväntningarna.
l\1en förhållandena äro nu rätt annorlunda, och åtskilliga olägenheter
hava för övrigt visat sig förbundna lned förläggning av denna form
av verksamhetell inom utrikesrepresentationens ram. Först och främst
framstår marknadsundersöl(ningsverksamheten såsom en i hög grad
specialiserad expertuppgift av helt annat slag än det kommersiella
informationsarbete och de handelspolitiska uppgifter i övrigt som i
allmänhet åvila utrikesdepartementets för kommersiella uppgifter skolade personal. Svårigheterna att inom utrikesdepartementets ram rel(rytera personer lämpade för denna speciella verksamhet måste därför bliva betydallde. Lämnar man återigen uppdragen åt personer
utan den för utrikesrepresentationens allmänna arbetsuppgifter eljest
erforderliga utbildningen, måste detta i väsentlig grad försvåra dylil(a
experters inordnande senare i den vanliga karriären. Därtill kommer
också att om det, trots allt, skulle visa sig möjligt att inom karriären
disponera för marknadsundersökningar lämpade arbetskrafter, den
hastiga omsättningen och de täta personalbyten, som enligt sakens
natur känneteckna utrikesförvaltnillgen, icke medgiva att de befattningshavare som anförtrotts ifrågavarande uppgifter bibehållas vid
marknadsundersökningsarbetet under så lång tid att deras därunder
förvärvade erfarenheter och expertis kan i önskvärd utsträckning tillgodogöras.
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Vidare har man att beakta frågan onlledningen av marknadsundersökningsarbetet, vilket bör dirigeras från ett i henlIandet befintligt
centralorgan med ingående kännedom om vederbörande industriers
produktionsförhållanden och intim förbindelse med de intresserade
affärsföretagen samt förmåga att planlägga marknadsundersökningsarbetet så att genom undersökningen erhållas upplysningar och rö·n
som sellare verkligen kunna merl{antilt utnyttjas. Ett effektivt lnarknadsundersökningsarbete ställer såJlunda speciella krav jämväl på
det hemmavarallde centralorganet. Utförandet av marknadsundersökningar inom utrikesförvaltningens ram skulle därför även l{rä'Ta att
inom utrikesdepartementet eller i anslutning till detta uppbyggdes
ett centralorgan för dylika undersökningar, liknande det varöver man
redan förfogar inom exportföreningen. Tiden medgiver icke någon
närmare redogörelse för exportföreningells marknadsundersökningsbyrås verksamhet, men jag vill nälnna, att vi fått taga del av undersökningar som verkställts både för enskilda· intressenter och på allmänt uppdrag, varjämte vi fått själva institutionens arbetsmetoder
demonstrerade för oss, och vi hava därav fått ett intryck aven effektivitet och vederhäftighet som synes väl motivera den tillfredsställelse
med de utförda uppdragen som kommit till uttryck i uttalanden från
uppdragsgivarnas sida.
Då vi komlnit till den slutsatsen, att de orienterande marknadsundersökningarna i likhet med de speciella böra utföras inom exportföreningens ram, ha vi också funnit den synpunkten tala härför att
det naturliga samband som föreligger mellan de orienterande marknadsundersökningarna och de metodiska specialundersökningarna
gör det önskvärt, att de förra planeras med direkt syfte på materialets tillrättaläggande för fortsatt arbete genom specialundersökningar.
Då, såsom jag förut antytt, enskilda medel icl{e kunna påräknas
för dessa preliminära undersökningar, som icke hava direkt merkantilt föremål, men verksamheten enligt vår uppfattning lämpligast bör
bedrivas i exportföreningens regi, har slutsatsen av våra överväganden blivit den, att som marknadsorientering är önskvärd ur allmän
synpunkt statsmedel böra ställas till exportföreningens förfogande
såsom bidrag till kostnaderna för verksamhetens bedrivande. Vi ha,ra
kalkylerat med till en början två »flying men» och dessutom ell förstärkning av marknadsundersökningsbyrån och kommit till en kostnad av 100.000 kronor per år för detta ändamål.
Efter att sålunda hava sysslat med de så att säga geografiska förutsättningarna för den svenska exportens utbredning, ha vi riktat
llppmärksamheten på det levande materialet. Det har för oss framstått såsom en utomordentligt betydelsefull uppgift att befordra re-
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kryteringen av handelspioniärerna och att finna lnedel att rikta unga
svenskars håg mot verksamhet i främmande länder. För detta ändalnål ha vi föreslagit ett återupplivande av ltandelsstudiestipendierna.
Handelsstipendier utdelades första gången 1896. Tolv år senare uppdelades dessa stipendier i handelsstudiestipendier och exportstipendier. De förra skulle tjäna såsom understöd för förvärvande utomlands av praktisl(a insikter i handelsyrket, de senare skulle utgöra bidrag åt personer som utan officiell ställning verkade för avsättning
. av svensl(a exportartiklar utomlands. Under den stora besparingsaktionen i början på 1920-talet föllo handelsstudiestipendierna bort,
och under budgetåren 1923/24 och 1924/25 anvisades icke heller anslag till exportstipendier. Därefter hava anslag för sistnämnda stipendier emellertid åter upptagits, och frågan om exportstipendieinstitu..
tets utveckling har innevarande år varit föremål för statsmakternas
intresse. För löpande budgetår uppgår anslaget för ifrågavarande
ändamål till 25.000 kronor.
Till exportstipendieinstitutet hava vi 11U tänkt oss att man på nytt
skulle knyta handelsstudiestipendier i moderniserad form. Särskilt" i
fråga om de latin-amerikanska marknaderna har det såväl fråll svenska exportör- och importörl(retsar som från redarehåll betonats önskvärdheten av att bereda möjligheter för yngre väl meriterade personer
att under en någotsånär rymlig tid, säg åtminstone ett år, såsom volontärer vistas på dylika hittills mindre beaktade transoceana marknader,
utan anspråk på omedelbara positiva insatser från deras sida. Syftet
skulle närlna"st vara att möjliggöra för dessa volontärer att skaffa sig
en allmän insil(t i affärsliv och levnadsförhållanden på ifrågavarande
marknader. För att bereda dem tillfälle härtill bör man inte inskränka
sig till att söka kontakt med svensk:ar utomlands eller utländska företrädare för svenska intressen, utan vi ha tänkt oss att man hellre
skulle söka placera dem hos sådana utländska företag som arbeta på
export och helst export till Sverige. Vi skulle alltså introducera dessa
ynglingar med hjälp av våra egna importörer hos dessas utländska
förbindelser, och skulle förmodligell på detta sätt !(unna bereda dem
ett bättre mottagande, än Oln de sändes ut såsom exportvolontärer.
Ett dylil{t uttryck för vårt intresse för det främlnallde landet såsom
inköpskälla skulle även kunna skapa en viss good ,vill. Vi ha enlellertid också avsett, att handelsstudiestipendiaterna skulle kunna sanlarbeta med utevarande exportstipendiater och eventuellt även kunna
ha förbindelse "med marknadsundersökare.
I överensstämlnelse med vår uppfattning om de fördelar för den
svenska utrikeshandeln som under tidens gång skulle kunna inhöstas
av åtgärder ägnade att skapa ökad tillgång till unga svenska krafter
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på de transoceana marknaderna, ha vi förordat att medel ställas till
förfogande för handelsstudiestipendier, och föreslå att det redan förefintliga anslaget till exportstipendier göres tillgängligt för utdelning
av såväl export- som handelsstudiestipendier och därvid ökas med
35.000 kronor till 60.000 kronor.
En viktig del av utredningsuppdraget har avsett frågaIlom behovet av utvidgning a~) u.trikesrepresentationen. Detta är ett vidlyftigt ämne, och jag kan inte här i detalj utveckla våra synpunkter.
Det torde emellertid icke heller vara erforderligt, då det ligger i
sakens natur, att de senare årens utveckling på det internationella
planet och särsk:ilt beträffande de ekonomiska mellanfolkliga förhållandena i stor utsträckning stegrat anspråken på den statliga representationen utomlands och även i hög grad öl<:at utrikesdepartementets arbetsuppgifter.
För vår del ha vi särskilt ägnat frågan uppmärksamhet i samband
med spörsmål om åtgärder för en ökad fördelning och spridning av
den svenska exporten på ett större antal marknader. I den mån en dylik
inriktning på nya marknader kan förstärkas genom en utbyggnad av
den yttre ut'rikesrepresentationen, hava vi ansett en sådan böra komma till stånd. IIärvid ha 'Ti särskilt beaktat önskvärdheten av att
skapa största möjliga rörlighet för de befattningar som för detta ändamål tillskapas.
Behov av utvidgning eller förstärkning av utrikesrepresentationen
har särskilt synts föreligga i Brasilien, Brittiska Indien, Canada,
Cuba och övriga Västindiska öar, Nederländska Indien, Nya Zeeland Gell Siam. På grundval av införskaffat utredningsmaterial anse
vi oss l<:unna l<:onstatera, att behovet aven utökning av den yttre
representationen för närvarande är mest trängande på Nya Zeeland
samt, den Västindiska ögruppen, ävensom att starka skäl tala för en
förstärkning av beskickningeIl i Rio de Janeiro. Vi föreslå för den
skull inrättande av tre nya rörliga befattningar på extra stat, två i
lönegraden A 26 och en i lönegraden A 21 - enligt det nya civila
avlöningsreglemelltets klassificering - med placering tillsvidare i
'''ellington, Havanna och Rio de Janeiro. De sammanlagda kostlladerna llärför skulle uppgå till omkring 101.000 kronor för nästa
budgetår.
. f. \. v skäl som det skulle föra för långt att här närmare utveckla ha
vi vidare ansett oss böra förorda att två redan befintliga rörliga handelsattachebefattningar, vill{as innehavare för närvarande äro placerade i Caracas och Madrid, överföras till den ordinarie personalstaten
såsom två ordinarie befattningar inom lönegraden A 30 från och med
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nästa budgetår, vilket emellertid icke skulle innebära någon större
kostnadsökning för statsverket.
Vad arbetskrafterna inom utrikesdepartementet angå ha vi, efter
att llava tagit närmare källnedom om de å handelsavdelningen rådande arbetsförhållandena, kommit till den slutsatsen, att det i syfte
såväl att tillgodose behovet av ökad arbetskraft för handläggningen
av traktatpolitisl{a ärenden i allmänhet som att inom handelsavdell1ingen bereda lltrymme för ökad expertis rörande handelsförhållandena på fjärran belägna marknader och särskilt inom den latin-amerikanska ländergruppen, är angeläget att en ny byrå upprättas inoln
handelsavdelningen. Denna byrå skulle hava såsom huvuduppgift att
handlägga frågor rörande handel11 å dessa marknader samt att följa
arbetet på främjande av våra handelsförbindelser med ifrågavarande
länder, varjämte den enligt de sakkunnigas uppfattning bör övertaga
de ärenden, som tidigare handlagts av den kommersiella informationsbyrån, men som numera på grund av den betydande ökningen av
traktatpolitiska arbetsuppgifter icke kunnat ägnas önskvärd uppmärksamhet. KostIladerna för byrån, som torde böra bestå aven byråchef- och en sekreterarebefattning inom lönegraderna A 30 resp. A 21~
belöpa sig för nästa budgetår till omkring 21.000 kronor.
I samband med de nu omförmälda organisatoriska spörsmålen ha
vi också till behandling upptagit frågan om en eventuell utökning av
utrikesförvaltni'ngens kanslipersonal. Från näringslivets sida har vid
upprepade tillfällen på senare år framhållits vikten av att våra officiella represelltanter i utlandet, vilka på grund av hälldelsernas utveckling fått sina arbetsuppgifter i hög grad utökade, till sitt förfogande erhålla tillräcklig kanslipersonal, särskilt för att beskickningschefer och konsuler mera odelat skola kunna ägna sig åt sina hllvudllppgifter utan att vara nödsakade att offra tid på rent expeditionella
göromål. Under utredningens gång ha vi fått ett intryck av att på
åtskilliga håll, och särskilt vid beskickningar och l{onsulat i avlägset
belägna lällder, brist råder på arbetskraft för kontors- och rutingöromål, vilket tvingar 11ögre tjänstenlän att i alltför stor utsträckning ägna sin tid åt dylika sysslor, något som väl helt enl{elt måste
betecknas såsom dålig ekonomi. Ett tillgodoseende i viss utsträckning
av föreliggande behov av ytterligare kanslipersonal är en åtgärd
som synts oss vara att förorda såsom det minst kostsamma sättet att
höja utrikesrepresentationens effektivitet på vissa av de platser där
förstärkning av arbetskraften på grund av alltför hård arbetsbelastning är av nöden. På grundval av särskild utredning hava vi föreslagit en ökning av anslaget till avlöningar vid beskicl{ningar och konsulat i vad angår posten till skrivbiträden lued 50.000 kronor.
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I det idag framlagda betänkandet hava vi berört åtskilliga speciella frågor som hava samband med olika sidor av den .svenska utrikeshandeln ocll vari uppslag framkommit som vi funnit vara förtjänta av beaktande i en eller annan form. Det är icke möjligt att
inom ramen för detta inledningsanförande redogöra för dem alla,
men jag vill gärna uppehålla mig vid ett spörsmål som vi ansett vara
av särskilt intresse, nämligen frågan i vad mån de-n statliga exportkreditgarantiverksamheten kan tänkas skapa ökade möjligheter för
exporten i allmänhet och särskilt för entreprenadverksamhet och konsulterande ingenjörsverksamhet i utlandet.
.
När exportkreditgarantiinstitutionen för omkring fem år sedan infördes här i landet betraktades den på flera håll såsom en tvivelaktig
företeelse med karaktär av exportsubventionering. Numera torde dylil{a betänkligheter icke göra sig gällande i någon större utsträckning.
För min egen del betraktar jag exportkreditgarantisystemet såsom ett
sunt uttryck för riskfördelningells princip, tillänlpad på ett område,
där riskerna måhända i vissa fall icke äro direkt försäkringsbara, men
där det dock är ett uppenbart allmänt intresse att de tagas, varför
det också bör vara naturligt att det allmänna träder in med en teknisk anordning som i grund och botten endast innebär en riskfördelning med alla skattebetalare såsom deltagare.
Exportkreditgarantisystemet är enligt sakens natur en ganska invecklad teknisk historia, och jag skall icke närmare ingå på detaljerna däri, vilket ej heller är erforderligt för denna framställning.
Vid införandet av den statliga exportkreditgarantien uppdrogos
riktlinjerna för dess handhavande helt naturligt med en viss återhållsamhet och försiktighet, och i denna anda torde exportkreditnämn..
den också hava fullföljt sin uppgift. Sedan numera rätt god erfarenhet vunnits av verksamheten i fråga, förefaller det oss som om en
uppmjukning av gällande bestämmelser lämpligen borde komma till
stånd i syfte att bereda exporten ökat stöd.
Även med hänsyn till den utbyggnad och styrka son1. exportkreditgarantisystemen i de med Sverige konkurrerande europeiska industriländerna numera erhållit, har det synts oss önskvärt, att den svenska
exportkreditgarantien erhåller en med systemen i utlandet mera
överensstämmande karaktär, så att den svenska exportindustrien
genom garantigivning må kunna i större mån beredas sådana förmåner
i detta hänseende som industrierna i våra viktigare konkurrensländer
åtnjuta. Vi ha för den skull förordat, att den svenska statliga exportkreditgarantien, vilken för närvarande avser att viss del av den lämnade krediten kommer att inflyta, kompletteras med den i utlandet
vanliga garantiformen, avseende ersättning för viss del av den slutliga
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förlusten; härigenom vinner man dels att större stöd kan lämnas exportnäringen, vilket i många fall förefallit önskvärt, och dels. att ,'idgade möjligheter skapas att på ett ändamålsenligt sätt utforma garantierna allt efter skiftande behov.
I detta sammanhang ha vi ägnat särskild uppmärksamhet åt den
art av svensk företagsamhet som tager formen av entreprenadverksamhet utomlands. Denna företagsamhet leder i regel direkt och indirekt till ökade exportmöjligheter och bidrar, allmänt sett, till hävdande av våra ekonomiska intressen i utlandet. I trots av den svenska
teknikens höga standard och svenska ingenjörers och industriledares
erkända organisationsförmåga har denna art av företagsamilet från
vårt lands sida hitintills varit relativt försummad, och i Sverige finnas
endast ett fåtal företag som i mera betydande omfattning ägna sig
åt entreprenadverksamhet 11tomlands. Häri ligger otvivelaktigt ell betydande brist. Genom den insats i ett främmande lands ekonollliska
liv som ett entreprenadarbete innebär skapas ofta värdefulla förbindelser på lång sikt och en good will som svårligen kan överskattas.
Därjämte torde entreprenadarbetena, eller rättare resultatet av dem,
ofta tillföra det land som utfört arbetet ett betydande reklamvärde av
bestående karaktär. Entreprenadverksamheten skapar vidare en kår
av erfarna och kunniga personer som kunna användas för olika slag
av uppgifter utomlands, och detta., är ett förhållande som torde vara
av särskilt stor betydelse för ett land som vårt. En förutsättning för
entreprenadens erhållande är ofta att en tillfredsställande ordning för
anläggningens finansiering kan åstadkommas. l\tIöjligheter att erbjuda
beställaren kredit på längre sikt och att skaffa nödigt rörelsekapital
för arbetet kan lätt bli den utslagsgivande faktorn, särskilt i fråga om
större arbeten och beställningar om vill(a internationell konkurrens
oftast råder.
. Enligt gällande författning kall exportkreditgaranti ifrågal(omma
även vid entreprenader i utlandet i samband med illdustrileveranser
ävensom för till utlandet levererade alster av svensk teknisk konsulterande verksamhet. I båda dessa hänseenden har också garantigivning av rätt betydande omfattning förekommit. Härvid har emellertid den av garantien omfattade delen av krediten regelmässigt begränsats till att avse högst så stort belopp som motsvarats av värdet
av i entreprenaden ingående svenska varor och tjänster, vilket torde
stå i överensstämmelse med de riktlinjer som ligga till grund för den
gällande författningen. Med hänsyn emellertid till den synnerliga
önskvärdheten av att svensk entreprenadverksamhet i utlandet en verksamhet som bör betraktas såsom en effektiv vägröjare för
~vensk export och en hävstång för svensk företagsalnhet utolnland~
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--- i all nlöjlig mån befordras och stödjes, b.ava vi ansett oss böra
förorda en liberalare praxis i nu avhandlade hänseende. Vi ha särskilt
understrukit, att garantien bör kunna bestämmas utan alltför stränga
hänsyn till den siffermässigt beräkneliga andelen för svenska varor
och tjänster.
Den statliga exportkreditgarantiverksamheten i ,rårt land har hittills icke medfört några allspråk på statskassan, utan resulterat i ett ,
överskott, sedan omkostnader och skador blivit betalda, å något över
1 milj. kronor. Detta i och för sig tillfredsställande förhållande skulle
möjligen kunna betraktas såsom ett bevis för att verksamheten omh.änderhafts med alltför långt driven försiktighet. Det belopp för
vilket staten må iklädas garalltiansvar har sedan 1 juli 1934 varit
fastställt till 35 milj. kronor, efter att under ett år hava uppgått till
75 milj. kronor. Genomförandet av de åtgärder som av oss förordats
i syfte att öka exportkreditgarantiens värde för exportnäringen kan
emellertid förväntas komma att öka efterfrågan på statliga exportkreditgarantier. Särskilt torde entreprenader kunna på en gång taga
rätt betydande belopp i anspråk. Vi hava för den skull föreslagit en
ökning av maximibeloppet från nuvarande 35 till 60 milj. kronor.
Då slutligen anledning ej längre föreligger att begränsa exportkreditnämndeIls verksamhet till ett år i sänder, såsom hittills skett, vilket inom exportIläringen kan framkalla en känsla av otrygghet vid
förhandlingar om större projekt, beträffande vilka långvariga förberedelser äro erforderliga, hava vi tillika föreslagit, att förordningen
om exportl(reditgarantien erhåller giltighet utan tidsbegränsning.
Jag kommer nu till den betydelsefulla frågan om 8a1J~arbete inom
näri·ngslivet till exporten,s fräl1~jande. Spörsmålet har intimt samband
med det huvuddrag i den handelspolitiska utvecklingen på senare tid
SOlU utgjorts av den på många håll tillsyneskomna strävan mot utjämning av handelsutbytet mellan staterna parvis och tendensen att
reglera internationellt varuutbyte på kompensationsbasis med utnyttjande av importen såsom bytesmedel. Dessa förhållanden hava helt
l1aturligt i olika sammanhang framkallat spörsmålet huruvida icke
även vårt land för tillgodoseende av sina intressen borde se till i vad
mån införseln av olika varuslag från skilda länder kunde utnyttjas
för befrämjande av den svenska exporten på främmande marknader.
Det är UIJpenbart att utjämningspolitiken allmänt sett är synnerHgen oläglig för stater av Sveriges ekonomiska struktur; å ena sidan
måste vi -hämta åtskilliga av våra importförnödenheter från länder
som på grund av ringa industriell utveckling icke hava användning
för vårt lands råvaror och halvfabrikat eller högkvalitativa produktions- och kapitalvaror, OCll å andra sidan kan ett mindre land som
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Sverige på grund av begränsad konsumtionsförmåga uppenbarligen
icke tillgodogöra sig exempelvis från vissa större industristater härrörande konsumtionsvaror av lyxbetonad karaktär i samma utsträckning som dessa staters industrier efterfråga svenska produktionsvaror
etc. Viktigt är det också att beakta, att Sverige, även då dess totala
llandelsbalans är negativ, har exportöverskott i handeln med ett stort
antal länder. Denna omständighet har framför andra kommit utjämningspolitiken att framstå såsom oförenlig med svenska intressen, och
dell svenska handelspolitiken har av detta och liknande skäl tagit
avstånd från bilateralismen och kompensationspolitiken i dess betydelse av medveten strävan att med statliga ingripanden utjämna
11anclelsbalansen med varje särsl(ild stat för sig. Detta är sålunda
huvudlinjen, och det är väl l{lart, att man inte kan driva en politik
i öster och en annan i väster. Här gäller regeln: »Vad I viljen att
människorna skola göra Eder, det gören lock dem». Såsom av den
inledningsvis lämnade redogörelsen framgått, torde den svenska utrikeshandelns utveckling under världshandelskrisen och tiden därefter väl icke kunna anses annat än bestyrka riktigheten i den uppfattning som sålunda kommit till uttryck. Den sonl i alla fall tycker
att det nog skulle kunna vara tilltalande att driva litet mer »aktiv»
handelspolitik enligt det enkla mottot »om ni inte köper av oss, så
leöper vi inte av er», bör emellertid också beakta, att fördelarna av
en bilateralt inriktad byteshandel lätt nog bli tämligen illusoriska.
\:ad som vinnes på ett håll förloras oftast på ett annat. Det ha vi
många exempel på. I andra länder gjorda erfarenheter visa även, att
en stat, som för tillgodoseende av egna intressen tillrättalägger förutsättningarna för en »dirigering» av sin import, ofta framkallar pretentioner och krav från andra stater, som svårligen kunna avvisas
och som skapa mycket obekväma tvångslägen.
Då det sålunda kan konstateras, att kompensationsväsendet, sett
ur synpunkten av den svenska utrikeshandelns positiva befrämjande
på längre sil(t, på det hela taget icke kan anses ändamålsenligt, utesluter detta icke, att frågan om samarbete mellan export och import
dock framstått såsom ett problem, som ansetts påkalla särskild uppnlärksamhet. Detta kan låta som en motsägelse, men det som här
åsyftas är åtgärder av kommersiell natur som föranledas av förhållandena på motsidan. Det gäller alltså ej någon förstucken bilateralism, utan helt enkelt att se till vad man, under vederbörligt hänsynstagande till de affärsmässiga faktorerna, kan göra för att tillmötesgå
önskemål från motsidan.
Vid många tillfällen har behov av intimare kontakt mellan exportoch importhandeln otvivelaktigt gjort sig starkt kännbart, särskilt
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i de fall då enskilda kOlnpensationsarrangement varit den enda form
som stått till buds för genomförande av exportaffärer, d. v. s. då det
från utlandets sida såsom villkor för inköp av svenska varor upP-.
ställts krav på motsvarande svenska inköp av utländska produkter.
Detta har i betydande omfattning varit fallet i fråga om utförsel till
marknader i en del transoceana länder, varest vid åtskilliga tillfällen
på senare år vissa niöjligheter till export visat sig vara direkt avhängiga av att inköp av landets produkter kunnat ställas i utsikt.
Särskilt med hänsyn till angelägenheten av att ernå spridning av den
svenska exporten på ett antal mindre beaktade avlägsna marknader
har det synts böra undersökas på vad sätt ett mera effektivt samarbete mellan export och import skulle kunna komma till stånd eller
på vad sätt införseln av transoceana produkter eljest skulle kunna bidraga till att stödja våra exportintressen på ifrågavarande marknader.
Om det nu skulle invändas, att med en sådan anordning uppenbarligen måste följa en omläggning av inköp från en marl{nad till en
annan, så kan man därtill genmäla, att detta väl må vara sant, men
att det dock inte är annat än vad som sker varje gång en importör
lämnar en inköpskälla och vänder sig till en annan, som passar honom
bättre. Om en enskild svensk importör skulle finna med sitt intresse
förenligt att i ett givet läge placera en order på en viss marknad fiör
att därmed hjälpa en exportör, alltså när detta kan ske utan åsidosättande av affärsmässiga hänsyn, så är han uppenbarligen fullt oförhindrad härtill, och han kan göra detta utan att någons rätt trädes
förnär. De springande punkterna äro frivilligheten och affärsmässigheten, och så länge dessa förutsättningar äro för handen, kunna befogade invändningar icke riktas mot ett dylikt samarbete; ej heller
behöva konsumenternas intressen befaras bliva åsidosatta.
Man bör enlellertid icke göra sig några överdrivna föreställningar
om möjligheterna härtill; de äro i själva verket mycket begränsade.
Jag har en gång tidigare på uppdrag av dåvarande handelsministern
tillsammans med professor Ohlin verkställt en undersökning rörande
den svenska importhandelns natur och särskilt de praktiska möjligheterna att främja exporthandeln med importörernas medverkan~
Undersökningens resultat visade en synnerligen smal marginal för
sådana möjligheter.
En liknande undersökning ha vi gjort också nu. Undersöl{ningen
har omfattat ett begränsat antal varor, som antagits i första hand
kunna erbjuda större möjligheter av det slag som vi haft i sikte, nämligen apelsiner, bananer, kaffe, majs, ris, kopra, sojabönor, linfrö, kakaobönor, bomullsfrökakor, jordnötskakor, kokoskakor, mineraloljor, naturlig chilesalpeter, hudar, kautschuk, fårull, bomull, hampa, jute, kop13 -
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par, bly och tenn. På grundval av ett för ändamålet sammanställt
statistiskt material hava vi hållit överläggningar med ett antal större
importörer av de varor beträffande vilka vid ett förstahandsbedönlande större rörlighet i fråga om inköpen synts alltaglig. Vid dessa
överläggningar har i huvudsak följande framkommit.
I åtskilliga fall hindras rörelsefriheten därigenom att inköp direl::t
i produktionslandet förutsätter tillskapande av egna inköpsorganisationer därstädes, vilket oftast är en kostbar affär. Detta gäller bland
allnat i fråga om bananer, kopra, sojabönor, kakaobönor och fårull.
Beträffande bananer tillkommer dessutom, att import direkt från produktionsländerna på grund av varans natur kräver regelbundna oell
säkra skeppningar med stora specialbyggda fartyg, varför dell direkta
ilnporten för att bliva lönande förutsätter större avsättningsområden
än den svenska mark:naden kan erbjuda. I fråga om åtskilliga varor
saknas över huvud möjligheter att komma i direkt l{ontakt med producentländerna, enär försäljningar i huvudsak endast ske via stora
internationella produktions- och försäljningsorganisationer, vilka dirigera leveranserna efter eget gottfinnande. Så är fallet i fråga onl
exelnpelvis koppar, tenll och chilesalpeter samt i viss nlån även mineraloljor. Beträffande andra varuslag åter äro de svenska behoven
inriktade på vissa kvaliteter, vilket begränsar möjligIleterna att skifta
inköpskällorna. Detta gäller särskilt bomull, men i viss mån även
åtskilliga.andra varor, såsom fårull, majs, hudar och kakaobönor. En
annan svårighet ligger i trallsithandelns stora omfattning, vartill orsakell bl. a. är att finna i den större säkerhet som denna form av
handel skänl{er importören i fråga om varans l{valitet. I viss utsträckning torde emellertid en del av de förut nämnda varuslagen kUllna
tjäna såsom kompensationsobjekt för svensk export. Detta torde särskilt vara fallet i fråga om kaffe och i viss mån även foderkakor,
majs, hudar och kautschuk.
Vad jag nu sagt torde giva en uppfattning om huru betydande svårigheterna för ett utnyttjande av importen för främjande av exportell
äro. I själva verket torde större vinster knappast vara att förvänta
för exporten på de avlägsna mindre bearbetade marknaderna genoll1
systematisl{t vidtagna åtgärder av här antydd natur. I någon mån
lärer det emellertid vara möjligt att för exporten uppnå fördelar
genom samarbete med importhandeln, därest bättre så att säga tekniska möjligheter skapas för tillgodoseende av exportörernas behov
av kompensationsmaterial.
De speciella förhållanden som nu berörts hava framkallat ell del
organisatoriska åtgärder inom näringslivet. För det första har Sveriges .l.-\llmänna Exportförening för ett par år sedan inrättat en sär-
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skild importutredllingsbyrå med uppgift att stå till tjäIlst med utredningar OCll anvisningar i de fall där importell skulle kUllna utnyttjas till förmån för svenska exportintressen. Vidare Ilar Sveriges Grossistförbund för något Iner än ett år sedan inom sig tillskapat en s. l{.
importnämnd Ined uppgift särskilt att skaffa förbundet tillgång till
så goda upplysningar som möjligt beträffande den svenska importllandelns beskaffenhet OCII de särskilda importföretagens intresse för
olika varuslag i syfte att förbundet med detta material skulle kunna
stå såväl myndigheter som enskilda företag och institutioner till tjänst
med önskade upplysningar. Ett tredje organ har bildats av Svenska
Lantmännens Riksförbund tillsammans med de större foderämnesimportörerna; detta organ, som benämnes Foderintressentföreningen,
Ilar till ändanlål att vid bellov biträda vid genomförandet av enskilda
kompensationsaffärer på grundval av importen av fodermedel. Slutligen har Sveriges Allmänna Exportförening, Sveriges Grossistförbund och I(ooperativa Förbundet för omkring ett halvår sedan gemensamt dragit lIPP ril(tlinjer för ett frivilligt samarbete mellan import- och exporthandeln i syfte att skapa möjligheter till en koordiIlering av det arbete SOlU på olika håll bedrives för här ifrågavarande
ändamål; ell samarbetskommitte har konstituerats, representerande
exportörer, importörer ocll redare. Representanter för intresserade
rnyndigheter hava rätt att närvara vid samarbetskommittens sammanträden ocll deltaga i förhandlingarna. Kommitten kan vidare med
sig adjungera personer vars medverkan kan synas erforderlig.
Genom detta initiativ har uppenbarligen förutsättning skapats för
en centralisering av behandlingen av frågor rörande samarbete mellan iInport och export, och därmed har även åstadkommits en ökning
av förut befintliga möjligheter för de statliga myndigheterna att vid
handläggning av utrikeshandelsfrågor i fall av behov vinna kontakt
med vederbörande intressenter.
Beträffallde uppgifterna för samarbetskommitten Ila vi särskilt
lagt vikt vid att dess arbete i främsta rummet inriktas på att i fö·rekommande fall åvägabringa en snabb inventering av föreliggande
importmöjligheter samt att genom överläggningar mellan sakkunniga
representanter för berörda intressen klarlägga förutsättIlingarna för
elI samverkan. Om kommittens verl{samhet organiseras på ett sätt
SOln säkerställer dess effektivitet, och om dess förslag kunna påräkna
positivt intresse från importhandelns sida, förefaller det som om komlnitten skulle kunna förväntas komma att tillgodose de behov av samarbete som de rådande omständigheterna skapat. Att detta samarbete kan fullgöras på frivillighetens väg och under hänsynstagande
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till rent affärsmässiga faktorer har i vårt betänkande understrukits
såsom en angelägenhet av vikt.
För egen del vill jag till det föregående knyta den anmärkningen,
att huvudsyftet för samarbetskommittens verksamhet bör vara importfrämjande, icke irnporthälnmande. Kommitten bör sålunda se till
vad som i ett givet läge kan göras för att skapa import, där detta
synes angeläget för exportaffärernas befordrande, men det bör icke
ifrågakomma att genom kommitten sÖka bedriva någon form av repressalieverksamhet, avsedd att användas såsom påtryckningsmedel
gentemot säljare i länder vilkas köpare visa sig vara tröga avnämare
av svenska produkter. En aktiv handelspolitik av dylikt slag rimmar
sig föga väl med den officiella svenska handelspolitiken och synes
för övrigt lätt nog kunna k:omma i strid med andra svenska intressell
som kunna vara lika viktiga, t. ex. finansiella intressen för vilkas
tillgodoseende ell viss passivitet i handelsbalansen med landet i fråga
Jean vara en nödvändig förutsättning. Det bör även ihågkommas, att
en mindre tillfredsställande import av svenska varor i ett visst land
kan vara en följd av tullar eller andra av landets regering beroende
förhållanden, vilkas förekomst icke rättvisligen bör föranleda repressalier mot enskilda köpmän. Vidare bör det vara uteslutet att genom
samarbetsorganet bedriva bojkott i någon form av utländska produkter; alla åtgärder av vad slag det vara månde, som kunna vara av
k,araktär att rikta sig mot ett främmande lands kollektiva intressen,
böra utan millsta tvekan förbehållas regeringen, som har ansvaret
för den svenska handelspolitiken. Det är därför av synnerlig vikt att
fasthålla, att huvudsyftet för samarbetskommittens verksamhet skall
vara ett positivt befrämjande av handelsutbytet med andra länder,
där detta kan ske genom frivillig medverkan på affärsmässig basis,
och att varje slag av restriktions- eller påtryckningsåtgärder bör anses falla utom konlmittens befogenhet. Garanti mot kompetenslconflikter av detta slag torde väl för övrigt ligga i den kontakt med ko~
mittens arbete som avses skola vara beredd "åt vederbörande statsmyndigheter genom deras rätt att genom särskilda represelltanter
följa kommittens arbete.
I anslutning härtill vill jag framhålla, att dell organisatoriska anordningen att ställa säten till förfogande för representanter för intresserade nlYlldigheter får betraktas som ett tydligt uttryck för den
samarbetsvilja som kännetecknar näringslivet på detta område. I och
för sig innebär anordningen ju ingen nyhet, ty den är s. a. s. kopierad
efter exportföreningen, vid vars styrelsesammanträden den ekonomiska
och handelspolitiska förvaltningens företrädare äga tillträde och Yttrallderätt. Exportföreningens direktör, som på grund av utrikes resa
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är förhindrad att när,rara här i afton, har ofta givit uttryck för sin
tillfredsställelse över det utmärkta samarbete som i denna och andra
former äger rum mellan exportens organ och statens, och jag är
övertygad om att han gärna skulle ha velat ge luft åt dessa känslor
om han kunnat komma tillstädes. Det är ju möjligt att andra här
Ilärvarande önska ytterligare understryka både samarbetsviljan och
samarbetsresultatet, och för egen ringa del kan jag vitsorda, att
exportföreningen liksom övriga hithörande näringsorganisationer äro .
synnerligen värdefulla upplysningskällor och städse beredvilliga
remissinstitutioner.
Jag skall nu be att få avsluta denna expose på samma sätt
som vi avslutat vårt betänkande, nämligen med en erillran om
den periferiska och sekundära karaktär som l{ännetecknar alla
administrativa föranstaltningar i jämförelse med de krafter som
teknikens omvälvningar lösgöra. Liksom tekniska uppfinningar under
tidernas lopp berett oanade utvecklingsmöjligheter för svensk företagarverksamhet, så hava ock tekniska förändringar mer än en gång
allvarligt hotat ganlla svenska exportindustrier och för deras bestånd
och utveckling framtvingat en teknisk och ekonomisk reorganisation
av genomgripande natur. Möjligheterna för vårt land att hävda sin
exporthandel äro i längden i hög grad avhängiga av den tekniskvetenskapliga och ekonomisk-organisatoriska beredsl{apen inom industrin. J\tled dessa förllållanden för ögonen ha vi tillåtit oss att förena oss med dem, som höjt sina röster till förmån för den tekniska
forskningens befrämjande, och vi sluta vår framställning med att
förorda, att den allmänt tekniska vetenskapliga forskningsverksamheten från statens sida måtte skänkas det beaktande och stöd, vartill
dess centrala betydelse för de svenska näringarnas framtid och det
svenska samhällets välstånd berättigar.
Härefter yttrade sig:
Generaldirektör A_ Örne: Den redogörelse för exportutredningens förslag,
som vi nu ha hört, påkallar icke många ord från min sida. I det stora hela
ha dIe resultat, till vilka kommitten har kommit, blivit överraskande goda.
Åtminstone Ila de blivit bet.ydligt bätta:e än ,de skulle ha blivit, OIn ,utredningen hade ägt rum endast för tre a fyra år s.edan. Den enda 'punkt, där
jag känn,er en stark lust att opponera mot 'förslagen sådana de nu blivit
ref'ererade, gäller omläggningen av exportkreditsystemet. Jag skall emellertid icke vid ·detta tillfälle inlåta mig på den saken. Det tOTde nämligen
ges mö.jli~het att ,d·ryfta den frågan i annat sammanhang, sedan ,kommittens utredningar på den :punkten föreligga in extenso.
De .siffror, som inledaren nämnde angående utveeklingen av Sveriges ·utrikeshan,del, synas även mig bättre än allt annat vittna om att vårt land
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har fört en i huvudsak riktig handelspolitik. De främmande länder, ,SOlU
ha ,drivit en även hos oss av icke så få personer på lett tidigare stadium
rekommenderad kompensations- och kontingenteringspolitik, ha ingalunda
kunnat u-ppvisa lika gynnsamma resultat sonl vi. Att denna sistnämnda
politik i vissa stater har fått 'så stor omfattning oc.h alltjämt utbygges
längre och längre synes mig uteslutande bero därpå, att ,handelspolitikens
kosa i ,dessa länder i sista hand och i ,princip bestämmes av personer, sonl
ha makten och SOlU stå på sa.mma andliga utvecklingsnivå .som per.petuu-mll1:obile-uppfinnarna oeh ha iSamlna kunskaper onl ekonomi, som ,dessa iha
om mekanik. De äro gripna aven fix ide, som håller på att göra Europa
, obeboeligt för självständigt och fritt tänkande människo,r, och de ·driva
sin politik Im-ed all frenesi utan några hänsyn till utvecklingen ,på lång sikt.
Särskilt tacklsam är jag för vad inledaren yttrade angå,ende !handelsbalansen. Det är helt enkelt i högsta grad bedrövligt, att man skall nödgas
möta stora rubriker i ;pressen, som ly,da »Sveriges ha.ndelsbalans ytterligare
försämrad under oktober månad» eller något dylikt, eller att man får läsa
utläggningar om faran av varuim·portöverskott - ,detta i ·en tid, då våra.
tillgodohavanden i utlandet växa oeh växa utan att det finns någon möjlighet att brygga dessa tillgodohavan,den på annat sätt än genom att taga
hem mera guld, en från folkförsörjningens synpun;kt numera fullständigt
betydelselös och även ris.kabel vara, förutsatt att vi icke tänka återgå till
guldlnyntfoten. Vi ,behöva faktiskt öka istället förminska Ipassiviteten i
vår handelsbalan·s, om vi vilja vara säkra på att själv.a få .något gott av
våra svällande utlä.ndska tillgodohavanden och vårt hopade guldförråd.
Så oerhört mycket mera än nu förmå vi väl ieke i längden att exportera av
föga bearbetade råvaror och ·halvfrubrikat. Det gäller istället, såsom också
tycktes nlig framgå av inledarens framställning, att öka utförseln ·av färdiga produkter och vad jag :skulle vilja kalla kvalitetsråvaror, helst så
oumbärliga 'sådana som möjligt, samt att i större ·utsträckning slå oss. på
anläggningsarbeten i föga utvecklade länder. På den sistnämnda punkten
vill jag livligt ansluta mig till de uttalan·den, som refererades. av inledaren.
Det allra bästa sättet att i svåra tider icke råka ut för katastrofala kastningar i efterfrågan på våra varor sy,nes mig lockså, såsom inledaren framhöll, vara att vi så att ,säga breda ut oss och mera intensivt bearbeta marknader, som hittills varit förs.ummade, oeh att vi därjämte !bibehålla ,en
hög grad av andlig vakeIlJhet och rörlighet hos våra exportnäringar. Till
det värdefullaste, som kan göras., ·hör enligt min IU1ppfattning, att vi skaffa
oss ökade kunskaper om oc:h bättre personliga förbindelser med främ'mande länder. Det gläder mig, att k'Ommitten rekommenderar den vägen. ,Oln
jag ihade något inflytande på de bestämmande instanserna, vilket numera
icke är fallet, skull'e jag livligt 'bidraga till att skjuta kärran i ;den riktningen.
I jä.mförelse ,med vad som idet långa loppet kan uppnås genom att ,begagna medel, som ligga i det ekonolniska livets egen linje, äro subventioner
och tvångsm·etodera1ntingen värdelösa eller -direkt ska,dliga. Om en stat
tvingar affärslivet i ·ett annat land att kö,pa vissa bestämda mängder varor,
ltan det icke hjälpas, att bland ,de5sa varor alltid råkar komm.a en del sådana, som icke äro nödvändiga eller gagneliga för det importerande landet.
Icke sällan blir kvaliteten på sådana varor också sämre än ,på de varor,
sonl kunna förvärvas i den fria handeln, och priset visar tendens att stiga
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över den riktiga nivån. Detta måste i läng.den verka skadligt för det exporterande landet, ty ,man kan icke vara säker på att alltid ,k,unna ,utöva
tvång och utsugning gentemot ett visst främmande land. Redan vissa
clearingöverenskommelser to'rde verka i sådan riktning oeh kunna· därför
i längden bli skadliga för Sverige såsom exportör, även om dessa överenskommelser för tillfället s:e bekväma och trevliga ut för e~portörerna. Jag
bortser vid detta omdö·me icke från att clearingen ha,l" till uppgift att
trygga likvider från de principiellt ohederliga staterna.
Särskilt skulle jag vilja trycka .mycket starkt .på varningarna mot att
tillskapa ett kompensationsorgan av sådan beskaffenhet, att det i likJ.let
n1ed valutaregleringar och kontingenteringar kan begagnas av våra köp'arländer såsom instJ}ument att fraIntvinga jämvikt i halldels,utbytet eller
andra eftergifter för handelspolitiska ·hospitalsideer. Mot ett saluråd mellan fria köpare oc.h -säljare i syfte att åstadklomma ömsesidig hjälp så långt
det pasIsar båda pa.rterna men icke läng,re har jag däremot självklart ingenting att invä.nda.
I anledning av kom'mittens förslag att stärka och vidga de andliga anknytningarna mellan vårt land och vissa främmande länder, till vilket förslag jag redan har givit min anslutning, vill jag taga mig friheten erinra
om en ide, som jag för några år sedan framkastade ien !huvudstadstidning, nä.mligen att vi genom statsstipendier eller ännu ,hellre genom enskilda sti.pendier borde försö·k.a loc:ka några duktiga student,er från exempelvis Kina att förlägga sina studier till våra universitet och ;högskolor,
Tekniska ,högskolann, Handelshögskolan etc., helst ·dock ,efter ;ett ~s språkstudier vid en filosofisk fakultet vid något av våra universitet, så att vederbörande kunde inhämta något om vår allmänna syn .på tingen, vår
samhällsu'ppfattning oC1h vår stat:suppfattning. Jag tror, att det skulle vara
utomordentligt nyttigt på lång sikt sett för våra ekonomiska fö'rbindelser
lned frä.mmande länder, om några kinesiska och sydamerikanls.ka professorsämnen hade fått sin utbildning i svensk miljö, hade skaffat sig vänner
häl" och fÖTmåga att :beg-agna svenska vetenskapliga hjälpmedel. Export
av sådana hjälpmedel är också en faktor i handelsbalansen, s.om iel\,e 'bör
föraktas och som ,måhända enbart den så småningom skulle täcka stipendiekostnaderna. Jag tänker exem,pelvis på maskiner för materialprovning,
av vilka vi kunna göra en hel del i vårt land. D·et vore alldeles utmärkt,
on1 i främmande länder för sådana anstalter funnes ledare, Isom -hade fått
utbildning ·här i Sverige. Vi vore då gans.ka säkra på att Ila möjlighet att
avsätta sådan materiel.
Till sist vill jag endast tillägga: Låt oss för all del icke föra len politik,
sonl bidrag,er att ytterligare stärka vantron på reciprocitet i handelsutbytet mellan länderna två oeh två, som öka1r rädslIan för en palssiv ·handelsbalans eller som skattar åt andra ,dylika slagnu,mluer i den enklare politiska ,demagogien! Det sk,ulle näluligen i längden gå ut över vårt ekon-oTIliska välstånd.
Direktör Bo R.. Frick: I det i dag av 1938 års -exportutredning framlagda
bet.änkandet föreslås bland annat att ytterligare utlbygga det existera,nde
exportkreditgarantisystemet i vårt land. Förslaget härom kan medföra
ekono,miska konsekvenser för staten av helt annan storleksordning än för-
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slagen om statens ,bekostande av luarknadsundersökningar, om återupplivande av han'delssti'pendierna och om utvidgning av ,utrikesrepr,esentationen oeh dess kanslipersonal, varför de beräknade kostnaderna tillsamnlans
uppgå till något ö,ver 300,000 kronor om året. Då det gäller exportkreditgarantien rör man sig med helt andra siffror. D,e sakkunniga tänka sig att
utöka .möjligheterna att lämna statlig garanti från ett belopp av 35 miljoner till icke mindre än 60 miljoner kronor. Det är ju ·då. icke så märkvärdigt, om man enbart av den anledningen ställer sig betänksam.
Det förhåller sig vi.dare så, att det i fråga om de tre övriga förslagen gäller u.ppgifter, SOlU enligt allmän uppfattning helt ligga inom ramen för
normal statlig verksamhet. Inför den föreslagna utvidgningen av det statliga exportkreditsystemet uppställer sig däremot ga.nska nruturligt frågan,
ihuruvida ·det öv,er huvud taget är riktigt, att staten :såsonl garantigivare
övertager en del av den lued kreditgivning i samband med export förbundna risken.
Eftersom förslaget Oln det statliga exportkreditgarantisystemets .utbyggande ingår nästan lså:som en eentral d,el i det refererade utredningsbetänkandet, förefaller det mig, som om det skulle k,unna vara av visst intresse
för ,denna församling att få något ,närmare belyst, ihuru exportkreditgarantiverksamlleten ,b·edrives i vårt land. Jag skall dä.rför tillåta mig att i legenskap av sekreterare i exportkreditnämnden alltsedan dess bildande sommaren 1933 nämna något härom ·oc.h samtidigt 'framlägga några synpunkter ·av principiell natur rörande statlig exportkreditverksamh'et.
Jag vill till ·en börja;.n erinra om a.tt då ,det statliga e~portkreditsystemet
på sin tid infördes, i vårt land, var den grundläggande anledning,en härtill att
söka i det då rådande utomordentligt svåra läget för näringslivet och den.
d.ärmed samman,hängande arbetslösheten. D,en statliga exportkreditg,arantien framkom .såsom ·ett led i aTIbetslöshet'ens bekämpande, och ,det tord'e
vid införandet av detta systelu h·a rått en enhällig uppfattning om att
detta skulle avskaffas så snart normala förihållanden åter inträtt. Sedermera ha som blekant förhållandena inOln industrien undergått en väsentlig förbättring, men exportkreditgarantis.ystemet har likväl bibehållits.
Därtill harr- fra.mför .allt bidragit, att förbättringarna i konjunkturlaget icke
h·a åtföljts av lättnader i de handelspolitiska restriktioner, som gälla för
handelsutbytet staterna emella.n, samt vidare att man i vårt land icke har
ansett det vara lämpligt att avskaffa ,det stöd åt exporten, 180m exportkreditgarantien utgör, ~å länge konkurrentlän·derna bibehållit motsvarande stöd åt sin industri. I själva ver·kel kan man nog uttrycka sak.en så, att
det ;här är fråga onl en viss handelspolitisk upprustning, där det åtmjllstone enligt lnin uppfattning kan vara farligt för en ,enskild stat att avrusta, så länge konkurrentländerna iekJe göra ·detsamnla.
Det bör ·understryka,s, att en gång inför;da statliga garantisystem ha
visat sig överallt äga tendens ,att bli p,eDmanenta. Det har i ett flertal länder inträtt en förskjutning i den allluänna uppfattningen, innebärande latt
den 'statliga exportkreditverks-amheten mer och mer kommit :att betraktas
såsom en normal företeelse. Så har skett exempelvis i England, där den
statliga exportkreditverks.am·heten har nått alldeles utom:o~dentligt stora
proportioner. För öVl'igt har, såvitt mig är bekant, den statliga lexportkreditgaralltien ingenstä'des, sedan den en gång införts·, åter blivit avskaffad. Tvä.rtom ha framför allt de stora industriländerna strävat efter
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att mer och mer utbygga den statliga exportkreditgarantiverksamheten.
Statens ansvar i -egenskap av garantigivare har i des.sa stora, ,m-ed os.s -på
världsmarknaden konkurrerande länder omformats och utvecklats till att
avse nya risker, vilka icke tidigare varit täckta, vaTjämte flerstädes ;maximigränserna för kreditgarantien -blivit ihöjda. Den statliga exportkreditverksamhetens !betydelse för näringslivet har sålunda blivit mer och Iner
befästad Ii dess.a länder.
Då det gäller att taga ställning till frågan om statlig lexportkreditgaranti får man naturligtvis göra klart för sig vilket ändarnål det är ·man avser att garantien .skall främja.. I vårt land har man i första hand avsett att
skydda -expolrtören för en del av den risk, som är förb·un,den ,m'ed kreditgiv;ning vid export. I våra grannländer, Norg'e oeh Danmark, har däremot
ändamålet främst varit att genom garantiigivningen lämna exportören
hjälp med exportens finansiering. Allt eftersom syftet varit ,det ena ,eller
det andra har ex;portkreditsystemet kommit att utformas på olika sätt.
Vid bestänlmandet av o'mfattningen av den risk, som är avsedd att
täck3AS genom garantien, .får 'man vidare bära i lninnet, att ett ökat skydd
för lexportören motsvaras ,av en ökad förlustrisk för staten.
Eftersom behovet av garanti i oli1<:a fall frainträder m1ed ·mycket olika
styrka, och ldå samhällets intresse av att export i ett givet fall kommer till
stånd också är myck'et olika från fall till fall, synes än en gång för alla
fastslagen gemensa.m nomn för all kreditgaTa.nJtigivning icke vara läm,plig.
'Tårt svenska system, enligt vilket vissa högsta garantisatser äro fixerade,
olika för olika varuslag - 75 % i fråga om vanlig a exportartiklar, 85 0/0
i fråga 'om gatisten och kantsten och up'p till 100 % i fråga om lantbl~ul(s
och ,fiskeriprodukt-er - förefaller därför praktiskt, ty man hax _härvid ,möjlighet att iinom ,de givna maximalerna bestämma garantiens 'procentuella
omfattning med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt :fall.
Såsom inledaren nämnde lämnar exportkreditgarantien enligt vårt svenska system säkerhet för att en viss del av den lämnade krediten kom-ffi,er
att inflyta. Detta medför exempelvis vid en garantigivning av 60 % å en
~edit av 10.000 kronor, att statens risk upphör i och med att 6.000 kronor 'av kl'lediten ha kom-mit säljar.en till Ihanda.Om i ,det exemplifierade
fallet 5.000 kronor skulle ,kunna ·utfås f'rån kÖiparen, ersätter staten enligt
våTt system dif.ferensen mella.n 6.000 och 5.000 kro-nor, d. v. s. 1.000 -kl'Onor. Om ,däremot, såsom i ·de stora industriländerna bruka.r va]}a vanligt,
garantien av,ser viss del av up'pkomman'd\e förlust, så skulle i sistnämnda
rall - vid en förlust ,av 5.000 kl'onor - staten ersåtta 60 % eller 3.000
kronor. Det är sålunda ty;d1igt, att en garanti av sistnämllda typ i lnånga
fall måste medföra avsevärt ö,ka:de förlustris.ker för staten.
Emellertid eTIbjuder en garantigivning av sistnämnda typ i tekniskt av·
seende synnerligen het)0delsefulla fördelar. Den mödligg'ör nämligen en
garantigivning aven expomö1rs totala export ,under viss tidrymd till alla
lä.nder eller t~ll vissa län·d,er. Garanti av denna typ har i utlandet blivit
m-er och mer -domine:vande vid statlig exportkTeditg.aranti. Hos 'QSS ha vi
em-ellertid hittills ieke kunnat lämna garanti annat än för 'enstwka, försäljningar. Därigenom .att garantien omfattar en total Q:msättning inträder
emellertid ,en riskutjämning för garantigivaren, v[llket måstie anses innebära en ibetydande fÖfld'el för denne. Detta är särskilt fallet ifråga om garantier avseende risken för köpares insolvens. I d,essa fall kan man vid
1
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kreditgaranti endast fö,r enstaka fö:rsäljningar nog säga" att det l.;ätt ofta
u.ppstår ett naturligt urval till garantigivarens nackdel, i ,det att exportörerna söka garanti väs,entligen för sådana försäljningar, vid vilka krediterna synas vara sä.rskilt Tiskfyllda. Om garantien enbart avser ris~en för
valutarestriktioner, alltså risken för att den överenskomna vwIutan till följd
av statsingripanden icke kan :ställas till :säljarens fria. förfogande, är det
däremot Ull" garantigivarens synpunkt ganska likgiltigt, onl garantilen avser
en 'enstaka försäljning eller en mångfald leveranser, ty ·då ter .sig varje försäljning vid en given tidpunkt i stort sett lika riskfylld. Un:dantag finnas
dock.
Jag vill för övrigt bemärka, att exportkreditnämnden, även Oln den
skulle beredas 'möjlighet -att övergå till ett annat system ,medföLra.nde .större
förlnåner för en ,exportör oeh därmed större risk för staten, dock i vRrje
fall, såvitt jag förstår, icke 'S.kulle frångå den Iprinc~p, som varit grundläggande vid dess verksamh·et, nämligen, att garantitagaIien alltid skall .bära
en skälig självrisk, varav följer, att man icke vill garantera någon del av
vil1lSten. Man kan naturligtvis icke inom nämnden klart utrö'na huru :stor
vinsten är på de olika affärer, för vilka garanti sÖikes, ty vinst,en kan beräknas på så många olika sätt. Man söker emellertid inom exportkreditnämnden vara på den säkra sidan och llran lämnar aldrig större garanti
än .att Iden antagliga vinsten faller utanför ·dens-am'ma. Exportörens självrisk sk-all alltlså motsvara ;minst vinsten. Det för.hålller sig för övrigt på så
sätt att, Qm vid en viss försäljning exportkreditnämnden skulle ha varit
beredd rutt lämna 70 % g.aranti, för den händels,e hela fÖlisäljningen hade
skett på kTedit, exempelvis garanti för 7.000 Ik:vonor vid ·en t'otal,försåljuing
av 10.000 kronor, nämniden ieke är villig att lfumna lika stor garanti, ifall
försäljningen sker på villkor att 4.000 kronor skola ib·etalas kontant oeh endast 6.000 kronor lämnas köparen såsom kredit. Om exportkreditnämndel1
i ett isådant frull lämna,de 70 % garanti på dessa 6.000 kro.nor, skulle detta
innebära, att säJljaren v10re säker att få 'betalt dels 4.000 .kronor, som skola
erläggas kontant och dels ·de garanter3;de 4.200 kl"onorna av resterande
6.000 kronor. H,ans självrisk skulle alltså i ett ~såJdant fall endast utgörra
1.800 :kronor eller 18 0/0. I .det nämn.da fallet .skulle garantien sa,nnolikt begräu,sas till 50 eller 55 0/0, vilket skulle betyda, att exportören finge säkerhet ·för resp. 70 eller 73 % av förs-äljningsbeloppet, och att hans självrisk
alltså skullle utgöra res.p. 30 oc,h 27 0/0.
Enligt gällande .författning kan iexportkreditgarantien avse risken för
utebliven betalning dels på grund' a.v insolv'ens och ,dels på grund av valutarestriktioner. Som regel omfruttar garantien \båda ·dessa ris:ker, men det
hän·der icke så sä.llan., att garanti lämnas fö'r enbart en,dera av ·dessa risker.
Däremot kan garanti lal,drig avse risken för förluM, ,på grund av kursfall i
den valuta, vari ·avslut träffats.
Vid beviljandet av exportkreditgaranti ha följandie principer varit vägledande.
Då ansökan avser risk för köparens insolvens har garanti lämnats, om
den givna krediten kunnat 'anses överellsstämma .med fÖl'lsvarlig affärskutym. M'ed hä.nsyn till föreliggande konkurrens från utlandet ha därvid
förhållandevis utsträckta kredittider ofta godtagits. Om däremot exportkreditgaranti sökts endast eller huvudsakligast för förhållandevis svaga
köpare har ansökan a.Vlslagits.
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Det kan nlåhända vara anledning nämna, att, sedan exportkreditnämnden började sin verksamhet, under vilken tid garantier avseen,de krediter på
samm,anlagt cirka 57 miljoner kronor blivit utfärdade, endast i ett f~ll inträtt ersättningsskyldig11et på grund av köpares insolvens. Detta inträffade
under fÖTsta kvartalet av nämndens v1erksamhet, och ~den ut,b,etalade ersättningen uppgick till 2.564 kronor 79 öre. Att garantigivningen förlöpt 'Så
lyckligt sammanhånger säkerlig.en i hög ~a,d med den gynns,rumma koniuIllkturutvecklingen. D,et föref.aller mig också otänkbart, att iek'e ·förr
eller senare ganska b·etydan~de ersättningsförpliktelser nlåste ·uppstå vid
ellgarantigivning avseende !köp:ares solv:ens.
Vad angår ansökningar om garanti, avseende risk för utebliven lbetalning på grun,d av valutarestriktioner, har garanti lbeviljats så länge risken kunnat anses någorlunda rimlig. Om emellertid exportkreditnämnden
funnit förhållandena i ett land v.ara såJdana, att'han,deJ.spolitiska skäll ta-o
lat emot ett understödjande av exporten, eller o'm oöv'erstigliga sV'årigheter kunnat förväntas föreligga för t'ransferering av d·en uppkomna valutan, har garantigivning -avböjts. Däremot 'har gartanti ofta lä.mnats i
fråga om leyeranser till så,dana länder, dår det kan förflyta en avsevärd
tidrymd från det likviden förfallit till betalning och tilll ,det d,ensamma
k,an traIlJsfereras, men där lnan i vart fall räknar m'edatt i sinom tid
kunna få ut likvid. I sådana fall har exporten understötts. med garanti.
Ä v~en i ,fråga om dessa garantier h'ar resultatet ,hittills icke varit oförmånligt för staten som garantigivare. Ersatta skador ·efter 'avdrag aN influtna
återbäringar ha uppgått till ungefär 31.000 lrnonor. Därvid är att mär.ka,
att samtlig:a engag'emang på Spanien h.a blivit avvecklade, ooh att av
nämnda 31.000 kronor ett :belopp av 22.900 ,kronor .motsvar.as av for-.dringar, som för närvar/ande innestå på vårt clearingkonto med Turkiet, och
beträffande dessa utlägg torde man kunna räkna med att så småningom
få full återbäring.
Risk'en i ,fråga om gara,11tier av denna politiska natur äro e.mellertid, särskilt då krediterna sträcka sig ö·ver en längre tidrymd, vilket ofta är fallet,
helt ob,eräkneliga.. Huruvida nuvaran·de garantier kunna avveoklas utan
förlust för staten - och det kan lätt bli fråga om utomordentligt
stora förluster - beror på politiska förhållan·den, vilka svårligen ,nu kunna
fönltses. Även om riskerna för en garantigivare i dessa fall äro betydande
och svåröv'erskådliga förefaller ·det mig dock ganska naturligt, att st:lJten
delar risken med den enskilde exportören icke ,minst i dessa fall, där det
icke är otänkbart att förlusterna kunna b'ero på ,av ·den egna staten vidtagna eller underlåtna åtgärd,er, ocJh där stat.,smakterna i varje fall (bättre
än den enskilde k~unna öv·erblicka ris'ken oc:h s.äkerligen också ha vissa
möjligheter att 'på förhandlingsvägen inverka på myndigheterna i det land,
sonl genom statliga restriktiva åtgärder hindrar transferering av valuta.
Vikten av att varje garantiären,de underkastas individu·ell prö1vning och
att såväl garantiformen som garantiens omfattning fastställes efter vad
sonl i det in,dividuella fallet är mest tjänligt kan enligt nlitt förmenan.de
icke övers/kattas. Härvid h;ar man att mot varandra väga omfattning'en av
statens intresse av att export kommer till stånd och Iden risk, som man
anser skäligt att låta staten ikläda sig. Det är också en regel av grundläggande ,bety,delse, att garantitagaren bör erlägga en premie av s.åda~
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storlek, att det allmännas .medel icke skola be.höva anlitas för skaderegleringar annat än vid katastroftillfällen .
Till slut skulle jag vilja belnärk·a, att ett ·expDrbkreditgarantisystem kan
vara till nytta icke blott då g.arantier lämnrus utan ockJså, då en exportör
blir gjord uppmärksam på att förhållandena äro så riskfyllda att garanti
ej anses kunna kOlnma ifråga. Vi ha här i Sverige haft exempel på d;~t
senare fallet, då exportkreditnämnden på senhösten 1935 upphörde att
lämna garanti för leveranser till Spanien trots mycket ivriga anlnaningar
från stora exportörers sida. Det har uppgivits, att exportkreditnämndens
inställning i åtskilliga fall förorsakat inhibering av planerad export, varigenom förluster undgåtts.
StatsråJdet P.. E.. Sköld: Jag har icke b·egärt ordet för att polenlisera :mot
min egen kommitte utan endast för att i någon mån polemisera lnot sekreterare Böö's, som jag tyckt,e i ett par avseenden något överdrev sin ,trenlärighet. Jag delar hans uppfattning om att det ieke är någon tillgå.ng
för vårt land att driva en .politik, som syftar till ett avvägt varuutbyte
mellan länderna två och två., men jag kan för lnin del icke riktigt gilla
den ·uppfattning, som han gjotrde sig till tolk för, nämligen att det icke
går an för lOSS att föra en politik i öster och ,en annan i väster. I själva
ver,ket är det väl så, att vi föra en polLtik i öster oeh en annan politik i
vä.ster. Jag inser till fullo, att man bör grunda sina handlingar och sin
politik på en åskådning eller en p'rincip - det älr icke tal om annat men å andra sidan veta vi ju av det levande li",et, att vi emellanåt :måste
göra felsteg. Jag .anser mig själv vara en utpräglad frihandla~e i mitt
hjärta, men alla veta ju, att jag har med en viss energi gjort ·avsteg från
denna princip. Jag h·ar natu,rligtvis i s:1dana fall ans.ett, att ,det varit riktigt och nödvändigt. På sam,ma sätt men1ar jag, alt vi få göra avsteg
från ,den rena läran även Jpå förevarande område.
Sekreterare Böös gillade ieke kompensationsaffärer, men 11an kunde i
alla fall tänka sig dem i deensikilda fallen såsom privata affärstrans,aktianer. Låt mig emellertid taga ·ett konkret exempel utan att nämna
n:ågra namn. Det är ju så, att i något fall ha främman,de länider den inställningen, att om ett land som Sverige icke köper så lnycket :från dem~
att vår import ,därifrån står i visst förhållande till deras import från oss,
diskrimin·eras vi. I.'Så fall up'pstår den frågan, om vi skola låta oss nöja
lned ,detta, alltså att ·därför att vi ickle .ha kö:pt tillräokligt från ·ett visst
land, skola vi icke heller få sälja ,dit. Ja, säger man, i så fall få vi väl göra
en ~ompensati'onsaffä,r, men här gäller det ju icke blott en enstaka kOlnpensationsaffär uta.n ,det gäller faktiskt att försölka finna någon utväg
till ett allmä.nt utjämnande av handelsbalansen mellan dessa två länder,
av vilka Sverige är det ena. Vi kunna icke enligt min uppfattning i ett
sådant fall avstå från att åtlninstone överväga, om vi ieke ,kunna göra
ett försö·k att i det speciella fallet organisera ·en utjämning av Jhandels.utbytet mellan de båda länderna. Detta är en sak, som denna samarbetskommitte väl kan syssla med, åtminstone så länge det hela håller sig
inom firivillighetens gränser.
Låt nlig ta ett annat konkret fall. Vi ha myc:ket stor import från 'vissa
länder ,men en m.yeket liten export dit, och varför kunna vi :icke öka. vår
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export? Ja.. det kan b,ero därpå. att det finIls en tredje IS tat, som driver
en sådan handelspolitik, att ,dess export gynnas på ett sätt, som gör,
att vi icke kunna konkurrera. S,kola vi då utan vidare säga, att i den
heliga renlärighetens namn få vi låta lOSS nöja med detta? Jag är icke
så kristligt sinnad, ,det måste jag lsäga, att jag utan vidare tyckJer det,
.utan jag håller nog före, att man i ett sådant fall i varje fall skall försöka finna någon utväg till ett främjande av våtr export, vilket främj,an,de
just kan b~Tgga. på att vi ärto en stor köpare från det andra landet, dit
vi vilja öka vår eXlport~
Jag menar alltså, att in easu - från fall till fall - få vi nog rätta
oss ,efter yttervärlden. Man kan kansk,e säga, att i Ide fall, som jag här
talat om, gäller det endast små smulor, m'en det är ju öv,er huvuid taget
fallet med allt, som den utredning har 3Arbetat med, vars resultat vi i
dag hört framläggas. Det gäller små smulor, ·men tanken är ju den, ,att
dessa små smulor sammanplockade från många ställen i ,det långa loppet
skola ,kunna skapa en spridning -av vår export, som gör oss litet mer {)ibel'oen,de i vår utrikeshandel.
Jag har endast velat -anföra ·detta dä.:r.för, att jag tyckte, att sekreterare
Bööls allt för mycket underströk die små resultat, som man kan tänka
sig att vinna. Det är .mycket bra, att man ic.ke invaggar folk i förhoppningar, som icke ,ha någon bäran,de grund, men å andre sidan 'bör man
ju komma ihåg, att syftet med utredningen just har varit att försöka
uppnå små resultat på många ställen, vil.ka resultat sammanlagt skola
kunn,a på längre sikt ge vår utJl~ikeshal1,del en viss ten,del1J8'.
När jag nu ändå har ovdet vill jag slutligen också. begagna tillfället
att tala något om sama:vbetetmella,n statsorganen och näringsorganisationerna sådant det har tett sig i fö~evarande speciella fall. Jag ,måste
för min ,del säga, att ,det har varit en glädje b,åde fÖlr de statliga organen
och jag tror också för näringsorganisationerna att kunna hjälpas åt att
lösa problemen. Det har under en följ-d av år vidtagits .spor~diska åtgärder för att hjälpa vår utrikJeshandel på de fält, som vi t1ala om idag, oeh
så kom den tanken upp, att vi skulle se över Ylad som var gjort och vad
nytt ,man skulle kun/na lägga till. Hur gjord·e vi ,då? Jo, från statsorganens
sida tällkte vi en hel del mer eller min,dre gröna tankar och dem satte
vi på papper och skickade öv,er till näringsOIrganisation.erna och näringslivets män. Samtidigt inbjöd exportföreningen nlig och några av mina
m-edarbetare att taga en ordentlig titt på föreningens organisation och arbetsmöjligheter. Därefter anordnade vi ett dis:kussionsmö!te m'ed många
människJor. Det var icke offentligt och d,et har -aldrig skrivits om det i
pressen. Vid detta möte framförde vi från båda sidor våra ,meningar.
Sedan detta var gjort, kun,de vi skrida till a~betet. Från ~egeringens sida
lä mnades direktiv för den nu -diskuterade utredningen m:ed .full klarhet
om att en arbetsfördelning skulle kunna ske mellan staten och näringsorganisa.tionerna, och de ,senare 'börjBJde också försöka koordinera alla de
ansträngningar, som från olika organisation~ers sida förut hade gjorts till
exporthandelns befrämjande, genom bilda.ndet av denna sanla~bets.I~om
mitte, vilken jag för min del hoppas skall kunna bli ett utmärkt organ för
att klarlägga vilka möjlig·heter :som i olika situ.ationer kunna föreligga.
J ag är myc.ket tacksain för att i denna samartbetskom:mitte har 'beretts
ett par säten, som dagens inledare uttryckte sig, åt ,ett pår statsrepresen1
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tanter. Jag skall för min del så långt jag rår se till att desIsa säten bli
besatta, 'och jag skall också se till att de per.soner, som inneha dessa säten,
skola begagna tillfället att följa med och se vad man gör inom ·dessa näringsiQrganisationer och att de också skola tala om för oss andra, som ioke
sitta där, vad som sker, så att vi å vår sida kunna få en överblick över
hela arbetsfältet. På saln·ma sätt s.kJola givetvis de enskilda näringsutövarna oc:h deras organisationer erhålla full och klar övel'lbliek över va.d
från statsorganens :sida gö~es.
'Ti gj.orde alltså denna arbetsfördelning. Näringsorganisationerna gjorde
sitt och staten gjorode sitt. Utredningismännen 'Skl~edo till sitt arbete i
början på SiOlnmaren och nu, fö,re utgång,en av november mån.ad, .håller
man på att trycka ,det betänkande, SOln innehåller resultatet av ,de ,sak.kunnigas arbete. Det är 'min förhoppning, utan att jag på något sätt i
dag vill taga stånidpunkt till de sakkunnigas förslag, att ·det p,å grund av
det avgivna betänkandet skall kunna läggas fram förslag fö·r riksdagen och
att riksdagen också skallikomma 'att bifalla dessa för.slag samt att de skola
kunna sättas i verket före sommarens inträde. Då kunna vi i alla fall känna
den tillfredsställelsen, att vi på ett år hunnit med att genomföra detta
arbete. Det är ju bevis på en viss livaktighet, och ,det fur särskilt för ,mig
en stor tillfredsställelse att kunna anteekna, att i detta fall har ,dock en
kUlIg!. kommitte kunnat genomföra sitt arbete på några månader. Diet är
en sak, 'Som är värd att annotera. Det kan kansk,e tjäna såsom en sporre
för åtskilliga andra i fortsättningen och skall kanske i någon lnån kunna
höja statsorganens anseende såsom 'handlingskraftiga oeh intresserade
medarbetare i det ekonomiska livet.
}(;onlmerserådet S" Matz: Världshandelskrisen har som beka.nt från
olika län,dtms sida blivit bekämpad med en ,h·el rad av handelspolitiska restriktioner. När man inför de sjunkande ·exportsiffrorna funderade över
hur ·det skulle ,bli 'lnöjligt att fram·deles åter komma 'Upip till en gynns.a.UlmHre exportnivå, tror jag tankarna allmänt gingo i den riktningen,
att ,en,damöjligheten var att få dessa handelsrestriktioner n·edskurna :och
bryggor byggda över dehin,der, som restriktionerna hadeå;stadkommit.
Vi ha emellertid sedan år 1932 uPP'levat, att vår export har stigit från
950 miljoner kronor till närmare 2.000 milj-oner kronor, oeh vi ha u'pplevat
va·d som älr märk1igare, nämligen att detta har skett utan att 'dessa handelsrestriktioner i an'dra län,der i någon nämnvärd mån verkligen ha blivit
reducerade. Detta vis.ar, synes .det mig, att ,huvudsaken för handelsomsättningen icke är de restriktioner av .statlig karaktär, som byggas upp i
skilda länder, utan att det finns reala faktorer bakom näringslivet, som
driva fram behov,et av import ·eller som vid andra tillfällenminslka ~behovet
av import. Man har med andra o~d, såsom jag ser saken, härvidlag tidigare 'fö'rväxlat ,orsak oeh verkan, när man sagt, att det är dessa handelsrestriktioner, som i så hög grad hindrat vår export och hindrat ;handelsutbytet ö,v1er huvud taget.
Vad som h~r hindrat världshandelns upipblomstring under de gångna
svåra åren ,har istället 'h'elt enkelt varit de ekonomiska svårigheter, som
rått i de olika länderna., och den bristande köpkraften ·på grund av den
ekon,omiska misär, i vilk:en stora delar av världens befolkning har levat.
1
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Detta fÖl~hånande visar, att det i själva verket icke för en utv'eckling av
världshandeln så lnycket k!oID111er an på existensen eller icke existensen
avdess.a formella restriktioner, utan att huvudsaken är att Slka;pa sådana förutsättningar för de olika folkens egen ekonomiska standard, att
lnänniskorna få lnöjlighet att konsumera, varigenom i sin tur .andra länder få tillfälle att -exportera. Tillskapandet av såda:na ekJonomiska möjligheter har, när det gäller nlarknader av lnera periferisk art, ofta s,kett
på det sättet, att det land, som ·har velat ·ordna export, icke enb,art har
sörjt för organisationen av denna export utan även för motpartens
ex,port till det egna landet. Man h·ar därför b·yggt upp en så att säga
dubbelsidig 'han,delsorganisation, där export oeh import ingått såso,rn
skilda led i t~ansaktionen. Detta betvder med andra ord ieke annat än att
lllan har lnåst skapa ekono'miska fö~tsättningar för det andra la.n!det att
verkligen kunna importera.
En organisation av nu antydd a.rt har ju komnlit till stånd genom näringslivets egna åtgö,ran,den i s:kilda län,der. Vi ha för vår ,dlel såsom exempel IranSJka kompaniet eller f. d. Persiska komp,aniet, som just bygger
på ,denna tanke. Vi ha ,också exempel beträffande en del andra län,der,
i fråga 'om vilka våra stora ,exportindustrier ha organisterat en slags ko,mpensationsanordning, så att lna,n h,ar tagit emot valror i utbyte mot den
egna exporten oeh försålt dessa va~or på ·den egna m.a.rkn,aden. Jag tror,
att just på denna väg står ganska mycket att vinna, ifall Inan vill blåsa
ytterligare liv i värl,dshandeln och ifall lnan vill skapa nya möjligheter
för ,den sv,ens.ka exporten att kunna göra sig gällande.
I sa,mma nlån som emellertid olika länder gå in för ett sådant systeln
blir det särskilt på 'marknader, som äro mera primitivt orga'niserade i ·ekonomiskt avseende, ofta svårt att kunna driva up.pde va:l"or, 'Som man
själv vill köpa för att möjliggö-ra den motsvarande exporten. I själva
verket är det ,på åtskilliga marknader för närvarande så, att ,problemet
för oss icke är hu'r vi skola kunna ,expo-rtera så mycket som möjligt till
lan,det i fråga, utan det stora problemet är, hur vi skolla kunna skaffa
varor från detta lan,d, som vi kunna iInportera hit för att därmed g:ö·ra oss
betalda för vår ,export. De stora länderna ha i ganska hög grad så att
säga llagt beslag på dessa andra län.ders ex.portva.ror. De ha organiserat
och tagit h·a.nd om d,eras export, vilket medfö·r, att det är 'Svårt för ett
sådant lan,d som Sverige att kunna komma in på dessa ma,rknader oCih
självt skaffa Slig en del av deras ·exportvaror.
Situationen är således, kan m,an säga, i viss mån helt omkastad mot
vad lnan ansåg endast för några år sedan. Då gjorde lnan gällande, att
det framför allt gällde att importera så litet som möjligt. I dag gäller diet
för oss att organisera vår import på ett sådant sätt att vi kunna få .betalt för ,exporten från vårt land till dessa andra länder. J'ag tror för min
del, att denna uppgift, som alltså i viss mån är gan.ska ny, har såda.n
k·ar'3Jktär, att det är myeket ö·nskvärt, om näringsliv;et självt sö,ker lösa
den genom den S'amarbetskommitte, som nu är bildad, eller genom andra
organ eller, när det gäller stora företag, :som själva kunna taga hand om
saken, genom deras egen fÖ1rsorg. Det har em!ellerti-d under ,de senare å~en
gjorts stora ansträngningar fÖll" att icke en·dast de stora exportörerna ·utan
också en ,hel gru.pp av små ,exportörer 'Skola kunna komm·a in 'på ex1portmaI'iknad,en, men ja.g har en g.anska. bestämd kän'sla utav attdesisa se-
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nare ha mycket svårt att kunna organisera upp ett s.ådant handelsutbyte,
som jag här ,förut har berört. Ju längre tiden lider, desto stö1'Ire ;blir därför också bellovet av att staten rent organisatoriskt skänker sin medverkan till denna uppgift i va,ruhandelsutbytet.
Direktör K.. E· Gillberg: Det var knappast min avsikt att deltaga i denna
diskussion oc:h jag har icke heller någon direkt anledning därtill efter det
föredra.g, som ·sek:veterare Böös har hållit 'och .som ju till väsentlig del
innebar 'en redogö'relse för 1938 års exportutrednings resultat, i vilken utredningskommitte jag själv har varit ledamot och vars enhälliga betänkande jag också har varit med om att underskriva. Emellertid har en alldeles särskild fråga 'kommit att allt mera stå i förgrunden fÖT ,diskussionen, nämligen 'frågan om samarbete m,ellan exportörer och im'portö,rer och
samarbete mellan staten och näring'slivets organisationer, vilket statsrådet
Sköld framför 'allt uppehöll sig vid.
I Sveriges grossistfö'Iibund ha vi haft tillfälle att ,deltaga i förberedelserna för ,detta salnarbete. Jag tror nämligen, att man alltjämt måste
säga, att diet endast rö'r sig o'm förbe:vedelser. Den vel'lksamhet, som man
åsyftar att få till stånd genom den omtalade samarbetskomrnitten, har
blan-d annat ,på grund av den pågående statliga utredningen icke ännu
,givit några bestäm,da resultat. Emellertid tror jag, att man ,därvidlag
har anledning att redan från ,början gö'ra !kl,art för sig, att 'mödliglh·eterna
för d,etta frivilliga samarbete icke äro outtömliga.
Det har av sekreterare Böös fram,hållits., att grunden för detta samarbete är frivillighet och affärsmässighet. Det ligger i s,aken.s natur, att
de enskilda importörerna redan nu så långt ,det står i ,deras förlnåga bedriva sin importhan,delsverkS'am:het så affärsmässigt som möjligt, vilket
.givetvis i regel måste innebära, att varj-e förändring i ,den nuvarande
importhandelsverksamhete:n i någ'on mån kan :betyda ,en ris.k för ett frångåen,de ,av denna affärsmiissig'het.
Den frivillighetsprincip, som ock'så ligger till grund för detta sama,rbete,
innebär, ,att enskilda handelsföretag kunna uppträda på egen ha.nd och
dä.rvid ock~så kunna b,edriva en verksamhet, som har en skadlig inverkan
på de ,företag, SOln - likaledes naturligtvis frivilligt - gå in fö,r ett sam-arbete. Viad särskilt import·handeln beträffar är också möjligheten att
ska.pa nya fö'retag och att använ:da sig av andra kanaler för varutillförseln så ,pass stora, .attde redan bestående inlporthandelsorga.nen noga
måste överväga varje förändring av sin nuv'arande organisation.
Även om man emellertid har detta klart för sig, och det måste mlan otvivelaktigt ha, så har ·dock :erfarenheten. redan visat, attma.n genoon de
sporadiska åtgärder, de åtgärder från fall till fall, som under ,de senaste
åren vidtagits, har uppnått vissa resultat. Det kan kanske synas underligt,
om jag därvidlag framför allt hänvisar till den 'medverkan, som Kooperativa förbundet vid åtskilliga tillfällen lämnat svenska exporthandels.företag, m,en eftersom jag under ,kommittearbetet har kunnat konstate:va, att
så ofta v,arit fallet, .finn-s det ingen anledning för mig att förringa bet.ydelsen härav. Jag skulle dock såsom representant för en organis.ation,
som b'estårav ett mycket st'ort antal företag av rätt växIlande storleksordning, vilka var för sig icke äro lika omfattande son1. ICooperativa
förbundet, vilja påpeka, att det just för dessa mindre loeh medelstora,
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ibland relativt stora företag kan vara svårare att slå in på dessa vägar,
därför att dessa företags intressen äro relativt begränsade. För en 'Sådan
organisation som Kooperativa förbundet, som har så många strängar på
sin lyra, kan ·det understundom vara även direkt fördela'ktigt ,att i ett~
visst speciellt fall göra en uppoffring till förmån för en viss bestämd eX!portin·dustri, därför att man ,därigenom i andra .frågor, där man har kontakt
med ,denna exportindustri, kan påräkna en good will, som kanske till och
lned kan taga sig ett dil}ekt materialiserat uttryck. För en enskild företagare, SO'ID arbetar endast inom ·en viss bransch, är det naturligtvis svårare att kunna påräkna ·motsvarande in/direkta valuta. Han är hänvisad till
vad han inom sin speciella .bransch kan up'pnå.
Jag skulle därjämte vilja fästa uppmärksamheten på en .synpunkt,
~Oln ofta ,har fö,rts fram under för:b'eredande öv,erläggningar mellan exportörer och importörer och som också har tillgodosetts. Denna synpunlct kommer till uttryck~ däri, att det exportföretag, som har ett
visst intresse aven importaffär från ett visst lan,d, understödjer .denna
importaffär genom att i ·det speciella fallet trwda :emellan m·edett belopp,
som gÖlr ,denna importaffär ·affärsmässig ·också för importören och
icke uteslutan:de för exportö,ren. Det är klart, att även sådana åtgärder kunna b·ehö,va ifrågakomma, och därvidlag fa naturligtvis både
exportörer och impqrtörer göra ett övervägande av vad som inom frivillighetens och den ömsesidiga affärsmässighetens ram kan vara önskvärt och
överl{jomligt.
När det gäller detta sam~ar·b·ete tror jag också, att ,man får ta sikte på
just den synpunkt, som sekreterare Böös framhöll, nämligen att detsamma ofta nog måste taga sig uttryck i importfrämiaI}de åtgärder, d. v. s. att
importörerna tillsalnmans .försöka driva fram en import från ett visst land,
som tidigare kanske har stått i :skymundan. Jag vill dock påpeka, att ,därvidlag möter ,man l}aturligtvis ofta den risken, att ,dessa importfrämjande
åtgärder kunna drrubba a'ndra län,der. S:ekreterare Böös var angelägen om
att fraimhålla, att några repressalier givetvis ieke borde utövas emot något
enskilt land genom ,detta frivilliga samarbete. Det är ,alldeles riktigt, oeh
det är naturligtvis ock·så riktigt, som sekreterare Böös har framhållit, att
genom ·de .platser, som beDedas representaIlter för statsm-akterna, finns det
garantier för den naturligtvis .alldeles självklara principen, att samarbetskommittens verksamh·et ieke ,får läggas så, att några nationella intressen
kränkas. Men äv·en om .alltså icke några .direkta repressalier ens kunna
ifrågakomma, måste .man kanske ibland räkna med att ett visst land komIner att fatta en importfrämjande åtgärd i förhållande till ett annat land
såsom i varje fall en mindre vänlig han,dling.
Vi måste räkna med att den 'Svenska ma:vknaden är relativt begränsad.
J ag kan taga .kaffeimporten såsom exempel, eftersom ;den stått i förgrunden vid ·dessa reson·emang. Vi kunna icke importera ,hur mycket kaffe som
helst. Om vi skola sträva .efter att öka importen från vissa länder för att
på ,det sättet tillvarataga svenska exportintressen, så är det klart, att
·det måste i diet långa loppet och ibland t. O.ID. på mycket .kort sikt medföra, ·att importen från något eller några andra län·der blir b·egränsad. Jag
tror .dock, att man från importörernas sida är b,eredd att inom rimliga
gränser taga iden konsekvensen. Vi ha., 'när sådana saker ha diskuterats i
något speciellt fall, funnit myeket stor förståelse.
14 -
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Jag s.kulle också vilja framhålla, att det ifrån enslcilda i'mportörers sida
är möjligt att fralnställa ibland ganska bestämda önskemål gentemot något
annat lands exportö'rer, vilka sa,mtidigt oClkså kunna vara importörer. Jag
vill erinra om att ,det har diskuterat·s beträ.ffande ,den svenska fruktimporten att uppställa ,det myck,et rimliga ,kravet, att denna import s.kall ske
med användande av 'svenskt elnballage. Därvid har ett visst samarbete
mellan svenska ex'portörer oeh impo:rtörer kunnat äga rum, och jag hoppas, att det skall kunna främja svenska intressen.
Detta samarb,ete ligger ännu så länge i sin linda, men jag tror ,dock, att
man från näringslivets sida med tillfredsställelse kan hälsa, att lnan tycks
vara så relativt enig om de principer, som skola ligga till gran,d för samarbetet. Jag tror mig också kunna säga, att från ,den svenska importhandelns sida finns en utomordentligt stark vilja till samaribete på detta IOlnråde. Jag tror, att man kan fästa desto större vikt vid denna goda vilja
till san1.arbete, eftersom den icke uteslutande är osjälvis,k. D'e svenska importörerna ,ha nänlligen klart för sig, att de gynnsanlma förhållanden, under vilka ,den svenska 'utrikeshandeln för närvarande arbetar, både för dem
själva, för näringslivet och för det svenska f,olkhushållet äro synnerligen
nyttiga, och ·det är klart, att i den mån det understun,dom kan fordrars. en
viss självdiseiplin från exempelvis importhandelns sida för att ·bevara det
väsentliga av de fördelar, som ,den svenska utrikeshandelns .nuvarande
struktur erbjuder, skall icke heller denna självdisciplin oeh goda vilj-a till
samarbete saknas.
Generaldirektör A_ Örne: Jag skall icke tillåta mig att polemisera nlot
herr handelsluinistern. Det vore olänlpligt att upptaga de närvarandes tid
med mina funderingar över hans allmänna inställning. Jag vill endast uttala ·den förhoppningen, att handelsnlinistern icke måtte sträcka sin motvilja mot att handla enligt iden rena läran så långt, att han underlåter att
han,dla efter ,den, när det är till Sveriges fördel ,att följa den.
Det finns ett litet land, till vilket efter vad jag tror vi exportera lika
lnycket som till hela . J. \.sien. Detta land skickar oss väl ungefär €n tredjedel
av vad vi exportera till landet: i fråg'a. D'enna stat begär en viss sänkning
a.v svenska tullar för att kunna hålla emot ivrarna för jämvikt i handelsbalansen. Jag hoppas livligt, att man icke här skall ordna det så, att de
ideer, som detta land har fått från Sverige OIn att det är lyckligt att hålla
handelsutbytet öppet, måste övergivas med hänsyn till den svenska jordbrukspolitikens lnotvilja lnot att taga emot några ton kött eller obenägenheten att lätta på någon liten industritull.
'Vidare vill jag påpeka, ,att det .finns ett annat land, visserligen icke något
stort lan,d, som myeket gärna köper svenska varor men som saknar pengar
att betala dem, varför man vill betala med fårkött. På denna begä.ran har
Sverige svarat genom att lägga på en orimlig och ur alla s.ynpunkter onödig importavgift just på denna vara.
Direktör Albin Johansson: Förlåt mig att jag, när direktör Gillberg varit
uppe, också måste begära ordet. Även vi inom Kooperativa förbundet äro
intresserade av salnarbete för att hjälpa exporten. Jag vill emellertid bestälnt varna för att låta detta samarbete ledas in på tyska, italienska eller

STATEN OCH UTRIKESHANDELN

171

andra nationers liknande banor. Ett så intimt saluarbete mellan statsmakterna och näringarna skulle jag icke önska, att vi få här i landet.
Direktör Frick talade om exportkreditens organisation och framhöll därvid bland annat, att ökade· ·kreditgarantier åt exportörerna motsvaras av
ökade förlustrisker för staten. Detta är onekligen 'sant, men det kanhända
kan bli en ren fördel för staten att låta ,exportkreditnämnden taga större
risker. Se på brandförsäkringsbolag~n,de tävla om att få taga risker ==
försäkringar. Och ju större risker - försäkringar - de erhålla, dess mer
bruka de tjäna. Hittills har exportkreditnämnden kunnat avväga pre- .
Inierna, som fö-rsäkringstagarna haft att betala, så att en vinst uppstått
på omkring en miljon kronor. Jag förstår direktör Frick, när han vill uppehålla en sådan försäkrings- och premiepolitik som exportkreditnälnnden
hittills fört. Jag förstår h,onom också, då han varnar för en utvidgning
av verksamheten såsönl de sakkunniga föreslagit, ty direktör Frick skall
ju taga ansvaret för exportkreditnämndens verksamhet, och den uttalade
betänksamheten är den enda återförsäkring han kan ,erhålla. ]\{en under
en kommande lågkonjunktur blir ·det säkerligen nödvändigt för exportkreditnämnden att taga större risker, om den skall vara till avsedd nytta
för landets ,export.
Vidare skulle jag vilja säga, att det förefaller mig som om importen
borde uppehållas i full utsträckning även under lågkonjunktur och som
om exportindustrien även då borde arbeta för fullt. Detta låter mycket
enkelt, men är icke ·så lätt att genomföra. Vi ha emellertid en viss erfarenhet vad det gäller statsmakternas beslut att driva arbetet med brytningen uppe i malmfälten under en tid, dådet var dåligt ställt med
efterfrågan på järnmalm, till dess denna under högkonjunktur kunnat avyttras. Arbetstillgången vid lnalmfälten har i någon mån utjämnats genom de vidtagna åtgärderna. Det finns säkerligen flera exportindustrier,
vars produkter kunna lagras och som således borde kunna arbeta även
under lågkonjunkturen för att ha möjlighet till ökad export under högkonjunkturen. Det kan icke vara rätt att, som nu sker, stänga industrien
under en viss del av året, varigenonl tillverkningskostnaderna stiga och
vårt lands konkurrensförmåga på exportmarknaden försvagas.
Inonl den inhemska konsumtionsindustrien och handeln pågår en tävlan. Om de företag direktör Gillberg företräder arbeta effektivare än konSUlnenternas inom kooperationen bedrivna företag, vinna herr Gillbergs
företag marknad och kooperationen förlorar marknad. Är förhållandet det
rnotsatta, går kooperationen fraJnåt och de med den tävlande företagen
förlora marknad. När förhållandet beträffande den inhemska marknaden
är såsom här skildrats, kan man icke med rätta kräva, att importörerna
skola lnedverlca till att viss exportindustri av importörerna understödes
för hemtagandet av likvider från utlandet för varor, som äro monopolprissatta. Ty när monopolprisen !sättas så höga, att industrien nödgas
avbryta verksamheten och avstänga de anställda från sysselsättning och
därmed också från inkomst, sänkes den allmänna levnadsstandarden.
Sekreterare G_ Böös: Som försalniingen hört, har jag icke mycken orsak
att göra några slutrepliker, som det heter. Den ende av' talarna~ SOill1
egentligen givit .mig anledning därtill, är statsrådet Sköld. Jag skall icke
tillåta ll1ig att direkt replikera honom, 111en jag vill göra ett förtydli-
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gande, som möjligen kan visa, att min s._ k. renlärighet blivit någ.ot missuppfattad. Båda ·de fall som statsrådet antydde såsom möjliga förutsättningar för åtgärder från vår sida i handelsutjämnande riktning gå fullt
in i ,mitt system, om jag får uttrycka mig så.
l det ena fallet gällde det att öka importen från ett land ,Isom säger
sig icke kunna köpa mera varor från oss, om vi icke köpa lnera från denl.
Sannolikt är fö:vhållandet då det, att detta land har ett dåligt valutaläge,
som ju många länder ha. Under sådana omständigheter anser jag för min
del, att det vore fullt överensstämmande med de principer jag förfäktat
att vi köpa Iså mycket vi kunna från detta land för att på .så sätt utjänlna
handelsbalansen, varigenom alltså varuutbytet i dess helhet ökas. Det
tycker jag i all anspråkslöshet skulle vara alldeles förträffligt i och för sig
- n. b. o·m det kunde ske utan förfång för tredje land.
Det andra fallet hade väsentligt annan karaktär: Det avsåg en situation i vilken vi kunde få se våra intressen åsidosatta i ett land; på grund
av åtgärder på det landets marknad från ett tredje lands sida, åtgärder
av måhända ganska :hänsynslös karaktär, eller kanske likgiltigt av vad
karaktär, mell i varje fall åtgärder 810m tvingade landet i fråga till ett
handlingssätt gentemot oss SOln statsrådet Sköld betecknade såsaln diskrilllinerande. I ett sådant fall menar jag, att vi naturligtvis ha fullständig
frihet att å vår sida vidtaga lämpliga åtgärder, ooh detta även Oln vi
skulle ha en mest-gynnad-nationstraktat med landet i fråga. Så snart
förutsättningar av detta slag föreligga, ha vi icke anledning att bibehålla
vår hänsynsfulla hållning, utan kunna mycket väl intaga en mera hotfull
attityd och förklara,~att vi komma att !handla på samlna sätt som denna
andra stat. Den s. k. lika-behandlingsprincipen förutsätter självfallet
ömsesidighet.
Det är emellertid angeläget, menar jag - och det var egentligen det
som var syftet med min framställning på de punkter där den var mera
markerad - att vi icke sälla oss till revolverpolitikernas skara enbart för
att söka åt vår export vinna fördelar som möjligen kunna synas lockande
för tillfället, men som kanske inom ganska ·kort tid kunna visa sig· ha
ett tvivelaktigt värde. Framihållandet av denna synpunkt är - såsom väl
framgått av mitt inledningsföredrag - ick.e på något sätt motiverat av
den nuvarande svenska officiella handelspolitikens inriktning, utan är att
betrakta såsom ett observandum med avseende å intressen, som framträda ganska ofta och ganska ohöljt, och som med hänvisning till att vi
med det ena eller det andra landet ha en passiv handelsbalans rätt högröstat kräva aktiva åtgärder från våra myndigheters sida.
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LAGERCRANTz, C., bankdirektor.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor, leclarnot av styrelsen J Djurshohn.
LAGERCRANTZ, 1., ad vokat.
LAGERCRANTZ, 1\1.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAGERMAN, C. G., revisor.
LAHRl\1AN, G., lojtnant.
LAMBERTH, C., t. f. sekreterare.
LAMBERT-MEULLER., F., direktor.
LAnfM:, 0., generalkonsul.
LANDBERG, C. E., kOlll1uersera,d.
LANDEN, O. W., f. d. landskanlrer.
LANDGREN, G., fil. lllagister.
LANGE, G., bitradande aktuarie.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarrad.
LAURIN, 1., direktor.
IJAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LAVAL, G. DE, assessor.
LEFFLER, H., ingenjor, Goteborg.
LEFFLER, 0., sekreterare.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEIJONMARCK, G., f. d. taxeringsilltendent.
Ln~~DsTRAND, E., aktuarie.
LIJJIENBERG, A., fil. doktor, kot)}Inerserad.
LILIENBERG, A., stadsplanedirektor.
LILJA, C. B., bankdirektor, Djurshohn.
LINCK, 'V., grosshandlare, Djurshohn.
LINDAHI.J, A., advokat, Djursholnl.
IJINDAHL, E., professor, Goteborg.
~INDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., forlagschef.
LINDBERG, K. A., ordforande
Landsorgani8atiollen.
LINDBERGER, A., redaktor.
L1NDBLAD, A., fil. doktor, Dj urshohn.
LINDEBERG, E., bynlchef.
LINDEBERG, S., bankinspektor.
LINDER, TYRA, amanuens~
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LINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, W., direktor, Saltsjobaden.
LINDH, E., forste aktuarie.
LINDQUIST, CL., direktor.
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, A., f. d. president.
LINDSTEDT, ANDREA, fil. kandidat.
LINDSTROl\f, O. \V., bankdirektol'.
LINDSTROM, Z., bankdirektor.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktof, Goteborg.
LJUNGDAHL, CL., major, Stocksund.
IJ.JUNGGREN, A. A., revisor.
LJUNGGREN, H., direktol'.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
LJUNGSTROM, G. P., civilingenjor,
1\Ialnlo.
LOKRANTZ, J., direktor.
LOOSTROl\I, B., andre kanslisekreterare.
LOVEN, T., fol'sakringsdil'ektor.
LUNDBERG, E., docent, foreningens

sekreterare.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor.
LUNDBERG, J., tjanstelnan.
LUNDBERG, T., major.
LUNDELL, T., civilingenjor.
LUNDGREN, TH., konsul.
IJUNDQVIST, E., bankdirekt6r.
I./UNDVIK, V., handelsrad.
LUBECK, S., landshovding, Gti\'le.
LYBERG, E., direktor.
LOFBERG, T. H., direktor.
LOFGREN, S., jUl'. kandidat.
MAGNUSSON, II., bankrad.
~IALl\fFORS, N., kanslichef.
MALl\fFon.s, S., f. d. kraftverksdirektor,
Falun.
MALl\fKVIST, E. V., bYl'achef.
1\IAJ.Jl\ISTROM, B., sekreterare.
l\IALMSTRO:M, S., bankdirektor, Djursholm.
MANNHEIMER, G., bankdil'ektor.
1\1:ARCUS, M., fil. doktor.
l\IARIN, S., radluan, Gavle.
l\:1AR:J\IOLIN, F., kamrer.
l\1:ATERN, C. R. VON, f. d. bankdirektor.
1\IATTON-SJOBERG, N., advokat.
l\1:ATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor,
Domnarvet.
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l\IATz, S., juris doktor, kOllllnerserad.
MEIJLING, J., civilingenjor.
I\1ELIN, H., t. f. forate byrainspektor.
l\fODIG, E., envoye, Buenos Aires.
l\IoLANDER, S., bankrevisor.
l\10LIN, R., direktor.
l\IoNTGOMERY, A., professor.
lVluNCK AF ROSENSCHOLD, H., bankombudsnlan.
l\lYRDAL, G., professor.
l\lARTENS, H., direktor.
l\;foLLER, E., kamrer.
l\:IOLLER, H., direktor, Soderhanln.
l\10LLER, K., direktor.
MaRNER, G., greve, jUl'. kandidat.
MaRNER, Ie. A. G., greve, f. d. landshovding, Orebro. .
NACHMANSON, H., kapten.
NANNESON, L., professor, Uppsala.
NERELL, .A.., direktor.
NILSSON, IC. G., forste aktuarie.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORBERG, P. G., redaktor.
NORDENGREN, N., direktor.
NORDENSON, H., fil. doktor.
NORDIN, J., chef for arbetsradet.
NORDl\IARK, H., advokat, Djursholrn.
NORDSTROlVI, A., ingenjor.
N ORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALI-J, H., f. d. kaulrer.
NORl\IAN, A., direktor.
NORSTROM, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, B., fil. doktor, t. f. lJyrachef.
NYSTROl\-I, E., sekreterare.
NYSTROl\I, H., bankdirektor.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NALSEN, F., bankdirektor, Goteborg.
NXSGARD, E., statssekreterare.
OllERGER, F., advokat.
ODHE, T., redaktor.
OHLIN, B., professor, ledanl,ot av styrelsen.
OHLIN, H., direktor.
OHLSON, O. E., bankdirektor.
OLSON, K., forste kanslisekreterare,
Stocksund.
OLSSON, A. F. N., advokat.

OLSSON, E., direktor.
OLSSON, 1., bergsingenjor.
OLSSON, N., revisor.
OTTERSTROl\I, N" katnrer.
PALANDER, T., docent..
P ALME, INGEGERD, fraken.
P ALl\:II, S., kapten.
P ALMQVIST, G. R., til. doktor, aktuarie.
PARMENT, G., stadskalnrer, Gotebo~g.
PAUES, E. 'V., direktor.
PEHRSSON-BRAl\ISTORP, A., statsn\d.
PEHRZON, V., direktor.
PERSLO,\Y, D., e. o. hovrattsllotarie.
PERSSON, E., direktor.
PETREN, V., hovrattsra.d.
PETTERSON, E. I{., korrespondent,
Goteborg.
PETTERSON, H., professor.
PHII-JIPSON, IV!., f. d. bankdirektor.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PONSBACH, E., fondnlaklare.
PONTIN, M., jUl'. kandidat.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektal'.
PRA'\VITZ, G., juris doktor, byradirekt.ar,
Tullinge station.
PRA'\VITZ, H., byn\chef.
PRIPP, L., Y. haradshovding.
RAAB, S., friherre, direktorsassistent.
RAASCHOU, E., revisor.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, G., bankdirektor.
R.AUSING, R., direktor.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirektor.
REHNJ1Y, H., direktor.
REUTERS'VARD, G., Inajor.
I{ICHERT, A., envoye, Berlin.
H,ICHERT, S., bankolnbudsman.
RIEMER, S., dr. phil.
IlISING, C. G., c1irektor.
RODLING, E., direktor.
ROHTLIEB, C., juris doktor, kansliracl.
I-{,OOTH, 1., riksbankschef, led(onot av
styrelsen.
RUDENSTAl\I, G., direktor.
RUDLING, B., direktor.
RUNEl\fARK, P. S., byrachef.
I-{,YDBECK, 0., f. d. bankdirektor, Djursholm.
ROSSEL, J., fil. kandidat.

LED Al\IOTSFORT}1~CKNJNG
SACHS, J., f. d. generalkonsnl.
SACHS, R., direktor.
SACHS, 'r., redaktor.
SAHLIN, G., direktor, Djurshohn.
SANDBERG, F., riksgaldsdirektor.
SANDBERG, l\1ARGARETA, advokat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDEBORG, G., assessor.
SANDJ.JER, IL, utrikesD.1inister.
SANDl\fAN, F., doktor.
SANTESSON, R., bankkalnrer.
SCRELE, S., direktor.
SCRENKE, N., undervisningsn\.d.
SCRNEIDLER, E', lojtnant.
SCHULZENHEIM:, H. VON, byrachef.
SEDERHOLl\f, G., f. d. landshovding, Alberga gard.
SEGERSTEDT, 'r., f. d. professor, redaktor, Goteborg.
SELl\fER, H., direktor.
SETTERGREN, G., direktol'.
SETTERWAJ.. L, A., kapten.
SETTER'VALL, C., direktor.
SEYERIN, F., t. f. statssekreterare.
SIDENVAI..L, IC, komn1erserad.
SIDVALL, S. R., byradirektor.
SIEURIN, E., oYeringenjol'.
SILFVERSTOLPE, G., advokat, Lidingo.
SILFVERSTOLPE, 1\1AJA, jUl'. kandidat,
Lidingo.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOJ.. PE, G. 'VESTIK, f. d. professor.
SIMONSSON, !{. G., bankokommissarie.
SJOGREN, E., lantbruksskolforestandare,
Uppsala.
SJOGREN, G. W., fil. licentiat, forste
kanslisekreterare.
SJOGREN, 1., forsakringsdirektor, foreningens ordforande.
SJOGREN, I.'V., jura doktor, docent, Lund.
SJOGREN, P. A., ingenjor.
SJOSTEDT, C. H., f. d. bankdirekt.or.
SJOSTROM, 1., direktor, Hoganas.
SJOAKER, T., revisor.
SKIOLD, A., advokat.
SKOGR, S., byrainspektor.
SKOGI.. UND, A., banktjansteman.
SOHLl\1AN, R., f. d. k01111nerserad.
SO:MMARIN, E. F. E:.., professor emeritus,
Lund.
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STAEL VON HOLSTEIN, ~1ATHILDA,
advokat.
STAl\lS0, K. !{., direktor.
STEDINGK, E. VON, friherre, bankdirektor.
STEDT, G., direktor.
STEFFENBURG, R., bankdirektol',
Vanersborg.
STEN, H., bankdirektor.
STENBECK, fI., advokat.
STENDAHL, 0., civilingenjor.
STERKY, C. E., f. d. krigsrad.
STERNER, B., kapten.
STERNER, R., amanuens.
STIERNSTEDT, 'V. G., friherre, direktor.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKMAN, S. K., forste aktuarie,
Stocksund.
STREYFFERT, TH., docent.
STRIDSBERG, F~., f. d.' byrachef.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYRMAN, G. A., direktor.
STALFORS, H., f. d. professor.
SUNDBLOl\f, R., e. o. hovrattsnotarie.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjanstelnan.
SVANTESSON, N., fil. doktor, overlantInatare, Kristianstad.
S'VARTLING, C., advokat.
S'VARTLING, J., f. d. bankdirektor.
SVENNILSON, 1., docent.
SVENSSON, N., direktor.
SVENSSON, S., revisor.
SvARDSTROM, K. F., t. f. byradirektor.
SYDOW, CRR. von, direktor, Norrkoping.
SYDO"", F. VON, advokat, Goteborg.
SALLFORS, T.) overingenjor.
SODERBAUl\f, S., direktor.
SODERBERG, C., groBshandlare.
SODERBERG, E., direktor, Uppsala.
SODERBERG, G. 'V., bankdirektor.
SODERBERG, K., sekreterare.
SODERBERG, K. G., fil. doktor, Dalaro.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, G., direktor.
SODERQUIST, T., major.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROl\f, N., direktorsassistent.
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TAU VON, G., advokat.
'THOl\IS0N, A., landshovding, MalIno.
THOREN, S., overste.
THORSTENSON, AXIANNE, bynlforestandarinna.
THRONE-HoJ.JsT, 11., disponent, DjursholIn.
THULIN, C. A.
THUNE, R., ingenjor.
TONDEN, ii., byrachef.
'TORNBERG, E. A. G., sekreterare.
TRANCHEI.JL, C. F., ingenjor, 1\lahno.
TREFFENBERG, I~., advokat, Djnrshohn.
TRYGGER, C., chefredaktijr.
TnYGGER, C. E., bankrad.
TRAGARDH, R. O. E., f. d. bankdirektor,
Halsingborg.
TUNHAl\fMAR, E., direktorsassistent.
TORNEBLADH, C., f. d. bankrad.
TORNQVIST, G., professor.
UOGLA, A., overste.
DLLl\IAN, S., banktjansten1an.
ULl\1GREN, P., forsakl'ingsdirektor.
DUELL, '1"., kontorschef, Uppsala.
DRVARN, H., kan1rer.

W JERN, F., direktor, Djul'shobn.
'VAHLBERG, G., kalnrer.
'VAHLGREN, H. R., bankrad.
\VAHLIN, C. A., f. d. kanslirad.
\VAHREN, E., disponent, Saltsjobaden.
VVALDENSTROM, 1\1:., direktor.
'VALL, S., f. d. professor.
'VALLBERG, F., vice rik~Lankschef.
vV ALLENBERG, B.
'VALLENBERG, J., bankdirektor, ledanwt

av styrelsen.
'VALLENBERG, I{. A., bankdirektor.
'VALLENBERG, 1\1., v. haradshc)vding.
'VALLENBERG, 0., kapten, direktor.
\VALLNER, J., aktiIarie.
WEI..JINDER, C., jUl'. dr., docent, Lund.
'VERNER, CR., direktor, Djurshohn.
'VESSl\IAN, K., kamrer.
'VESTER, D. V., kanlrer.
'VESTERBERG, S., civilingenjor.
"\VESTIN, E., bankkan1rer.
'VESTLUND, T., kamrer.
'VIBERG, O. A., overingenjor, Borgga,rd.
'VICKMAN, 0., advokat, lVIalIno.

WICKMAN, A., ryttn1astare.
'VIDEN, P. G., f. d. kan1n1arrattsra,d,
Ekero.
VVIDIJUND, S., riksgaldskolnmissarie.
'VIGFORSS, E., statsrad.
'VIJKANDER, T., direktor, Goteborg.
'YIKSTRAND, Y., kanlrel'.
'VIKSTROl\f, C., grosshandlare.
'VILI,GREN, C. G., taxeringsintendent.
\VILI.JNERS, H., bergsingenjor, "uoksenniska, Finland.
'VINKLER, N., gl'osshandlare, l\lahno.
VVINSLER, P. G., fil. doktor, docent,
\Tinslov.
'VISTRAND, K:., f. d. direktor.
\VOLD, H., docent.
\VOLONTIS, .1., fil. doktor.
'VRANCKE, G., revisor.
\VREDE, F., friherre.
W AHLIN, P., bankdirekUjl'.
'VASTFELT, A., direktor.
YLLNER, CRR., kamrer.
YTTERBORN, G., byraehef.
ZETHELIUS, E. G'., f. l1. kanslisekreterare.
ZIELF]~LT) A., f. u. bankdirektor.
AHLUND, N., disponent.
AKERHIELl\f, C. 0., friherre, jUl'. kandidat.
AKERLINDH, G., direktor.
AKERMAN, G. R. J., generallojtnant.
.A.KERl\IAN, J. G., professor, Goteborg
~tKERl\fAN, J. 11., docent, Lund.
AKESSON, O. A., fil. doktor, chef for
forsakringsinspektionen.
ALANDER, 11., kalnrer.
AMARK, I{., fil. doktor, kanslichef.
.....\QVIST, T., direktor, Orebro.
ASTRAND, 1., rektor, Ystad.
ASTRO:M, ii. 1\1'., banko111budslnan, Saltsjobaden.
OBERG, A., banktjansteman.
ODl\fARK, S., bankdirektor, Saltsjobaden.
ORNE, A., generaldirektor.
OSTERBEllG, S. E., kommerserad.
OSTMAN, C. G., avdelningschef.
OSTRAND, D., byrachef, Stocksund.
Hk:GGSTROMS. STHLM
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