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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 26 januari 1939

Ordförande: Försäkringsdirektör l. S j ö g r e n.

Statsrådet E. Wigforss inledde aftonens diskussion över ämnet

.Budgetläget.
Jag har ju många gånger förut vid denna tid på året i denna förening illlett en diskussion om budgetläget, och vid flera av dessa tidigare
tillfällen har jag närmast haft en känsla utav att det icke var mycket
att tillägga till den debatt, som tidigare förekommit, därfö! att de
olika meningarna redan hade kommit tämligen klart till uttryck. Man
hade visserligen icke kunnat enas, men man visste ungefär vad de
olika uppfattningarna inneburo. I dag har jag snarast ett motsatt intryck. Även efter framläggandet av finansplanen och efter den diskllssion, som förts både i pressen och i riksdagen, finns det många
som säga, att de icke ha fått svar på någon av de viktiga frågor, som
man har rätt att ställa beträffand.e en finansplan. Jag syftar sålunda
icke på att olika meningar om den bästa budgetpolitiken ha gjort sig
g'ällande, utan ·därpå, att det fortfarande tycks vara oklart vad den
nu förda budgetpolitiken innebär, alltså just de ting som finansplanen
och remissdebatten skulle ha givit svar på.
Man säger, och det sades även i remissdebatten, att regeringen icke
har gett besked om hlIT den ser på budgetläget, den har icke talat
om hur den tänker sig att man i fortsättningen skall kunna finansiera
statsutgifter av samma höjd som hittills eller t. o. m. stigande utgifter,
och framför allt har den icke talat om hur det skall gå, om det blir en
ny depression. Vidare har det sagts, att man över huvud taget icke
förstår, hur en budget som den nu framlagda har kunnat framläggas,
eftersom regeringen tidigare har förfäktat en helt annan metod för
1.ludgetbalansering, nämligen s. k.långtidsbalansering. Man har t. o. ffi.
1 -
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frågat, om finansministern icke själv förstår, att han har övergivit
sina tidigare förfäktade ståndpunkter, och om h.an tror, att detta
verkligen skall kunna döljas för allmänheten.
Det är svårt att veta, hur man bäst skall kunna klargöra dessa
dunkla pllnkter, men diskussionen skulle kanske lämpligast kunna
hållas samman kring fyra huvudpunkter. När man lägger fram en
statsverksproposition, där det uppenbarligen icke har varit lätt att
få inkomsterna att räcka till utgifterna, är den första fråga, som man
rimligtvis Ilar rätt att få besvarad, hur en sådan situation över huvud
taget Ilar kunnat uppkomma, vad det är som har frambragt den och
därmed ocl{så naturligtvis vem SOlU bär ansvaret för läget. Vidare
kan man ställa frågan, hur den utveckling, som nu har ägt rum, stämmer med de för·utsättningar, under vilka utgifts- och inkomstpolitiken har bedrivits Ullder de förflutna åren, om det är en utveckling
som svarar mot vad man väntat sig eller om det är vad' man skulle
kunna kalla för en felräkning. Den tredje frågan gäller framtiden.
l\1an måste ställa den fråga, som också har ställts, nämligen huruvida
det framlagda budgetförslaget visar, att den metod, som under de
förflutna åren har förfäktats, nämligen metodel1 med långtidsbalansering, genom den nu framlagda budgeten visat sig vara ohållbar. I
samband därmed står den sista frågan, hur det kommer att gå, om vi
få en ny depression.
Efter de sista veckornas erfarenheter får den, som egentligen icke
är politiker utan pedagog, med beklagande erkänna, att hans förmåga
som sådall icke synes ha räckt till. Om den icke heller kommer att
räcka till i detta inledningsanförande, får jag väl höra i den blivande
diskussionen.
Om jag nu börjar med den första frågan, som gäller, hur nuvarande budgetläge har uppkommit, vad det är för väsentliga fal{torer
som förklara tillväxten i budgeten och - vilket säkerligen i 'hög
grad intresserar en stor del av allmänheten - hur dellna utveckling
har påverkat skattebetalarna, så blir det första konstaterande, som
måste göras, det kända faktum, s'om påpekats otaliga gånger under
de senaste åren, att sedan mitten av 1920-talet fram till nu ha statsutgifterna och statsinl{omsterna vuxit från mellan 700 och 800
miljoner kronor till mellan 1,300 och 1,400 miljoner kronor. Såsom
alla känna till, sonl, ha följt med utvecklingen av den, svenska bud'geten, äro emellertid totalsiffrorna i hög grad ojämförbara, därför att
nya moment blivit införda i budgeten, och jag tror därför, att man
får en för allmänheten klarare och praktiskt mer betydelsefull bild,
om man llåller sig till den del av budgeten, som skatteinkomsterna
utgöra. I genomsnitt för åren 1926-1930, då skatteinkomsterna lågo
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,rid ul1gefär 570 miljoner kronor, var hela "budgetel1s inkomst- och utgiftssiffra knappt 200 miljoner kronor större. Budgetåret 1934/35,
då större delen av skattehöjningarna redan hade genomförts o~h då vi
började' gå uppåt igen efter depressionen, var skatteSlimman 690
miljoner }{ronor och alla övriga inkomster något över 200 miljoner
leronor. I årets budgetförslag äro vi uppe i en skattesumma av 1,039
miljoner kronor. Siffran är icke fullt jämförlig med de föregående,
därför att man på inkomstsidan fört in en post, som icke förut
Ilar funnits och som motsvaras aven post på utgiftssidan. Man har
nämligen förvandlat den kommunala progressivskatten till en statsskatt, vilket emellertid åtföljes av motsvarande lättnad för kommunerna genom överförandet av dessa inkomster till skatteutjämning
åt kommunerna. I alla fall är man uppe i en totalsumma på något över
1,000 miljoner kronor i skatter, medan övriga inkomster uppgå till
över 300 miljoner kronor. Från 1926-1930 till nu har den exakta
ökningen a,r skatteinkomsterna uppgått till 466 miljoner kronor.
För enkelhetens skull och för att göra det hela klarare torde man
dock böra eliminera en av skatterna, nämligen bilskatten, som under
samma tid har stigit från 38 till 132 miljoner kronor, d. v. s. med 94
lniljoner kronor, vilken skatt som bekant går till ett enda ändamål,
nämligen vägväsendet. Tar jag bort dessa 94 miljoner kronor, återstår en öl{ning med 372 miljoner kronor. Tar jag dessutom bort de
26 miljoner kronor, som den kommunala progressivskatten beräknats
skola ha gett i år, är jag nere i en öl{ning av 346 nllljoner kronor,.
vilket belopp sålunda representerar den skatteökning och samtidigt
den med skattemedel finansierade utgiftsö~knillg, som har ägt rum
under den ifrågavarande tiden.
Frågan om vilka väsentliga utgiftsökningar, som ha skett under
denna tid, är också ganska lätt besvarad. Det har naturligtvis skett
en hel mängd ökningar på' olika punkter, men det är ett litet antal
poster, SOlU äro fullkomligt dominerande. Vi ha först den ökning,
som skett under femte huvudtitell1 på den avdelning, som kallas soeiala verk och inrättningar. Åren 1926-1930 uppgingo dessa utgifter
icke till mer än 55 miljoner kronor, medan de för budgetåret 1939/40
upptagits till 235 miljoner kronor, alltså en ökning med 180 miljoner
kronor. Även om jag med min utgångspunkt i skattebetalarnas omedelbara intressen framhåller, att för finansiering av denna ökning på
180 miljoner kronor har uttryckligen tagits i anspråk över 50 miljoner
kronor från folkpensioneringsfonden, kommer jag ,visserligen ned till
en ökning med 130 miljoner kronor, men det blir i alla fall en av de
stora posterna.
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Den andra stora posten faller på ecklesiastikdepartementet, 'där utgifterna ökats från 139 till 238 miljoner kronor, alltså praktiskt taget
med 100 miljoner kronor. Denna ökning avser icke enbart utvidgning av vårt undervisningsväsen och förbättring av detsamma eller
ökning av anslagen till vetenskaplig forskning o. s. v., utan den gäller
i minst lika hög grad höjning av ersättningarna till de personer, som
arbeta på detta område. Det är sålunda i största utsträckning löneregleringar, som ligga bakom utgiftsökningen, vartill även kOlnmer
ett lättande av kommunernas utgiftsbörda.
Slutligen ha vi försvarsutgifterna, som ha stigit från 137 miljoner
kronor åren 1926-1930 till 238 miljoner 1939/40, således också med
ungefär 100 miljoner kronor.
Vid sidan av dessa utgiftsökningar ha vi haft löneregleringar på
en mängd områden, och om jag därtill lägger, att pensionsutgifterna
för statsanställda genom pensionsregleringar både för tjänste- och familjepensionering ha stigit högst väsentligt, tror jag mig ha redovisat
den väsentliga delen av de höjllingar, som falla på skattebetalarna.
Som bekant ha vi dessutom fått en våldsam ökning av de inkomstposter, som kallas uppbörd' i statens verksamhet, därför att jordbrukspolitiken har krä,rt uttagandet av vissa avgifter, som sedermera
åter delas ut, samt nya_ inkomster på cirka 30 miljoller kronor i form
av lotteri- och tipsmedel, men allt detta avser i huvudsak inkomster,
som gå till vissa speciella ändamål.
Om jag sedan går över till skattehöjningarna för att se efter vad
de inneburit för skattebetalarna, så kan det kanske ha sitt intresse
att konstatera, att alla skatter på inkomst, förmögenhet och rörelse
åren 1926-1930 uppgingo till i genomsnitt 212 miljoner kronor mot
390 miljoner kronor år 1939/40. Även om m'an från sistnämnda siffra
dra.r -vad den kommunala progressivskatten skulle ha gett, återstår
ett belopp av 364 miljoner kronor. Ökningen uppgår alltså till 178
eller 152 IniIjoner kroInor, hur man nu vill räkna. Jag tror, att man
kommer sanningen närma.st om man säger, att inkomst- och förmögenhetsskatterna ha öl{ats med över 150 miljon,er kronor. I(onsumtionsskatterna visa ,samtidigt en ökning från 320 till 517 miljoner
l{ronor, d. v. s. med närmare 200 miljoner kronor.
Nu är det emellertid uppenbart, att dessa ökningar icke enbart
eller ens till väsentlig del äro beroende på vad man skulle kunna kalla
för att taxorna stigit utan även bero på stegring av inkomstunderlaget.
I fråga om konsumtionsskatterna gäller visserligen, att l{onsumtionen av alkohol - sprit, vin och öl - icke har stigit .så mycket, att- det
förklarar någon väsentlig del av den ökning på över 90 miljöner

5

BUDGETLÄGET

kronor, som dessa skatter Ila givit, men om inkomstunderlaget. icke
hade undergått en mycket stark ökning, sl{ulle de skattehöjningar,
sonl ha vidtagits, icke ha 'kunnat ge så stora nettoökningar. Även här
är därför inkomstunderlagets ökning en väsentlig faktor.
I fråga om tobaken, där stegringen uppgår till över 40 miljoner
kronor, skulle jag tro, att kanske större delen beror på inkomstunderlagets ökning och den lnindre delen på skattehöjningar, och vad beträffar tullmedlen är det nog sannolikt, att det allra mesta av ök11ingen beror på den ökade rörelsen.
Om man emellertid betraktar konsumtionsskatterna med sina närmare 200 miljoner kronors ökning såsom en helhet, får man nog säga,
att den största delen av ökningen faktiskt 'berott på att taxorna äro
llögre än förut. Helt annorlunda är däremot förhållandet med inkomst"7
och förmögenhetsskatterna. Nu är det tyvärr så ledsamt, att på grulld
a,r det nya system, som fr. o. m. i år införts på inkomst- och förmögenhetsbeskattningens område, är det icke möjligt att göra direkta jämförelser. Man kan emellertid få en uppfattning om hur det ställer sig
genom att se efter hur det förutvarande systemet skulle ha verkat,
om det ägt bestånd även under år 1939. Riksräkenskapsverket har
också gjort vissa sådana beräkningar vid ett procenttal för den ordinarie inkomstskatten av 170, vilket tal antagits skola motsvara den
nya' skatten, när den rörliga bottenskatten uttages med 110 0/0. Är
1925 eller det sista år på 1920-talet, då vi hade skattetalet 170,. gav
den ordinarie inkomstskatten ett debiterat belopp av 1~0' miljoner
kronor. För enkelhetens skull räknar jag här hela tiden med debiterade belopp. Om vi hade haft samnla skatt kvar år 1939, sklllle den
ha gett icke 150 utan 265 miljoner kronor, d. v. skatt~underlagets
ökning sklllle ha medfört en inkomstökning för staten på ej mindre
än 115 miljoner kronor. Åren 1926 och 1927, då. skatteprocenten
sänkts från 170 till 160, gav skatten fortfarande 150 miljo·ner kronor.
Samma skatteprocent skulle för år 1939 ha gett en inkomst av 246
miljoner kronor, d. v. s. cirka 100 miljoner kronor mera.
Om jag alltså vill ställa den frågan, hur mycket man skulle ha fått
in i skatt på inkonlst, förmögenh~t och rörelse år 1939, om vi hade
bibehållit de skattesatser, som gällde under en följd. av år på 1920talet, då skatten i genomsnitt kan sägas ha uttagits efter procenttalet
160, blir svaret, att vi skulle ha fått in över 246 miljoner kronor, medan motsvarande belopp vid procenttalet 170 skulle ha blivit 265
Iniijoner kronor, d. v. s. 19 miljoner kronor av den ordinarie inkomstskatten förklaras genom skattehöjning.
Vidare ha vi utjämningsskatten. Den. skulle, om den had~ 'uttagits
efter samma sats som nu - den fördubblades nämligen år 1934 - år

s.
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1926 ha gett 8,7 miljoner kronor, medan den nu ger 17,4 miljoner
kronor, d. v. s. inkomstunderlagets höjning har medfört en ökning
av inkomsten med 8,7 miljoner kronor.
Den extra inkolnstskatten kan för år 1939 beräkilas ha gett 31,5
miljon~r kronor och den särskilda förmögenhetsskatten 16,6 miljoner
kronor.
Om jag lägger tillsammans allt detta, kOlnmer jag fram till det
resultatet, att aven total stegring av skatteinkomsterna på ungefär
175 miljoner kronor förklaras 75 miljoner kronor av skattehöjningar,
medan 100 miljoner kronor bero på stegring av inkomstunderlaget.
Härvid har jag emellertid gjort ett antagande, sonl icke är riktigt,
nämligen att de för nästa budgetår upptagna skatterna skulle vara lika
h.öga som de skulle ha bli,\rit, Oln man bibehållit det gamla skattesystemet. Nu visa emellertid beräkningarna, att övergången till den
l1ya proportionella bolagsbeskattningen har åstadkommit en sänkning av skattebeloppet i jämförelse med vad den gamla progressiva
skatten skulle ha gett. Att så skall ,rara fallet är ju. g'anska naturligt, eftersom den progressiva skatten vid ökad inkomstprocent borde
ha gett väsentligt mycket mera-än den proportionella. Man har' vidare genomfört en stark sänkning av skatten på enskilda genolll ökning
av familjeavdragen. Jag tror, att man· icke tar fel, om man säger, att
lnan egentligen icke bör räkna med större' höjning av skatteinkom~
sterna i förhållande till mitten av 1920-talet än något över 150 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor förklaras av skatteunderlagets
höjning och något mer än 50 miljoner kronor av nya och höjda
skatter.
Om det är någon, som är intresserad av det faktum, att bolagsskatten skulle ha gett så mycket nlera med den progressiva beskattningen, vill jag nämna, att vi låtit göra en liten beräkning över hur
det skulle sett ut, om nuvarande skattesystem hade funnits Ullder de
förflutna åren. J\Ian utgår närmast ifrån, att om bolagen bli gynnade
a.v en proportionell skatt under 'uppgångstider, då avkastningsprocenten är hög, borde de få betala så mycket mera under dåliga tider,
då avkastningsprocenten går ned. Detta antagande har emellertid
icke genomgående besannat sig. För år 1939 har man beräknat bolagsskatten tilL 83,6 miljoner kronor, medan det gamla skattes~Tstemet
skulle ha gett' över 100 miljoner kronor, fortfarande debiterade belopp. Går jag: till ett bottenår som 1933, d. v. s. skatteåret 1934, visar
det sig, 'att med den n~7a skatten skulle ha debiterats 29,7 miljoner
kronor, medan det verkligen debiterade beloppet efter det gamla systemet icke var' mer än 25,9 miljoner kronor. För år 1932 skulle den
nya skatten ha gett 37,3 miljoner kronor, medan den galnIa gav 32,5
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miljoner kronor. lVlen även för år 1931, som avsåg inkomståret 1930,
vilket i vårt land fortfarande var ett gott år, sku1le det nya sl{attesystemet ha gett närmare 56 miljoner kronor, medan det gamla systemet i verkligIleten gav 51,5 miljoner kronor, alltså mindre.
Det väsentliga i detta sammanhang är emellertid, att man kommer
fram till det resultatet, att det kanske icke är mer än ungefär en
tredjedel av de 150 miljoner kronorna i ökade inkomst- och förmögenIletsskatter, som beror på de höjda skattesatserna, under det att två
tredjedelar hänga samman nled att skattebetalarnas inkomster ha
blivit så mycket större. Härvid har jag icke tagit hänsyn till den del
av förmögenhetsskatten, som ingår i stämpelmedlen, d. v. s. arvsskatten. Om den medtages, blir det ytterligare 10 miljoner l{ronor att
lägga till de 50.
Om vi sålunda ha sett, hur budgeten har kommit till den p'unl{t,
där den nu befinner sig både i fråga onl inkomster och utgifter, och
llur detta Ilar påverkat skattebetalarna, komma vi fram till den andra
frågan, hllruvida den utveckling som har ägt rum under de sista åren
,v'arit förutsedd eller om den kan bero på felräkning. Svaret på denna
fråga hänger sanlman med frågan onl varpå den utgiftsökning beror
som nu Ilar framträtt och som har medfört, såsom jag förut yttrarle,
att det uppenbarligen varit svårt att med de gamla skatterna få inkonlst.er och utgifter att gå ihop.
Vad först inkomstsidan beträffar är det faktiskt så, att man icke
ID.er än vid ett enda tillfälle har höjt skatterna för att komma till
rätta med de stigande utgifterna för alla de olika ändamål, SOlU jag
förut har talat om, nämligen stigande sociala utgifter, ökade löneutgifter' och stegrade försvarsutgifter. Skattehöjningarna ha i stället
väsentligen tillkommit för att kompensera den inkomstminskning, som
följde med den svåra krisen. Det är visserligell icke min mening att
förnel{a, att på grund av den omständigheten, att man under de sel1are krisåren ansåg sig behöva medel även för återbetalning av de
lån, som upptagits under krisen, gjordes skattehöjningarna l{anske
något större' än de skulle ha blivit, om man icke haft denna utgiftspost i tankarna, men den historiska utvecklingen är dock lllycket
klar. Under de. första krisåren - 1932, 1933 och ännu 1934 - höjdes
skatterna, och när sedan konjullkturen 'vände och inkolnsterna stego,
behöllos de höjda skatterna och de stigande inkomsterna användes
för att finansiera nya utgifter. Man hade möjlighet att sänka skatterna och behålla utgiftsnivån, men man valde att i stället fylla ut den
}löjda inkomstnivån med nya utgifter, nämligen just de utgifter, som
jag tidigare nämnt.
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Frågan om huruvida dessa stigande nya utgifter Ila blivit större än
som beräknades kunna rymmas inom den genom de tidigare. skattehöjningarna utvidgade inkomstramen tror jag kan besvaras nekande.
För de ökade försvarsutgifter, som beslötos år 1936, höjdes den extra
inkomstskatten, men man torde kunna säga, att om vi icke hade beslutat denna försvarsreform och hade underlåtit höjningen av den
extra inkomstskatten, skulle de tidigare beslutade skattehöjningarna
och de både tidigare och ett par år senare beslutade utgiftsökningarna ha balanserat varandra. Om jag tar med försvarsreformen och skattehöjningen år 1936, kan jag fortfarande ge samma svar, att med de
skattehöjnillgar, som hade skett t. o. m. år 1936, hade det varit möjligt att finansiera de utgiftsökningar, som beslutades under en följd
av år med början år 1934, med fortsättning år 1935, då dell första
pensionsreformen genomfördes, år 1936 med förs\Tarsreformen och år
1937 med den andra pensionsreformen och löneregleringar. Det förefaller, som om alla dessa utgiftsökningar i betraktande av inkomstläget väl skulle ha kunnat rymmas inom den inkomstram, som hade
skapats genom de tidigare skattehöjningarna.
Alldeles oberoende av hur man bedömer hela utgifts- och skattellöjningspolitiken kan man konstatera, att det icke föreligger någon
felräkning i den betydelsen, att utgifterna skulle ha stigit mer än
som svarar mot de skatter, som man vid dessa tillfällen ansåg sig
kunna komma ut med. Det är skäl att erinra om att uppfattningen
om skattehöjningarna under de förflutna uppgångsåren knappast var
den, att dessa Ilöjningar utgjorde maximunl av vad skattebetalarna
skulle vara villiga att släppa till. Jag vill, eftersom kanske många ha
glömt det, erinra om att när den stora pensionsreformen beslöts utan
nleningsskiljaktigllet år 1935 hade ännu icke inkomstökningell på
grund av återhämtningen blivit så stor, att man med full säkerhet
kunde räkna med att denna nya och mycket stora utgiftsökning
skulle kunna rymmas inom ramen av de dittills åstadkomna skattehöjningarna, och - lägg märke 'därtill - alla skattehöjningar utom
den särskilda höjningen av den extra inkomstskatten på grund av
försvarsreformen år 1936 hade då redan vidtagits. Man räknade därför år 1935 ganska öppet med att det skulle behö,ras nya inkomstl{äl101'. Det var ju då, som det talades så mycket om de s. k. monopolen.
Riksdagen hän\Tisade till att om det blev nödvändigt skulle man
skrida till nya sl{attehöjningar.
Det har i detta sammanhang frågats, varför man icke iår i statsverkspropositiollen har framlagt en utredning, liknande dem som gjorts
tidigare, om de· s. k. automatiska utgiftsstegringarna, så att man skulle
kunna se hur det kommer att te sig under följande år. Jag erkänner,
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att det kunde ha gjorts, delvis dock med samma något otillfredsställande resultat som tidigare, därför att beräkningarna ha visat sig vara
rätt skröpliga..Vi ha emellertiq för vårt privata bruk inom finans.departementet gjort en dylik beräkning. Den hår närmast givit till
resultat, att man för budgetåret 1940/41 komnler att få åtminstone
en ökning med 10 miljoner l{ronor på socialdepartementet och 7 miljoner kronor på ecklesiastikdepartementet, och året därpå' ytterligare
kanske 10 miljoner kronor på socialdepartementet och kanske Il
miljoner kronor på ecklesiastikdepartementet. Det är de stora posterIla. Två år härefter skulle utgifterna alltså automatiskt ha ökats med
38 miljoner kronor, vilket nog är en minilnisiffra, ,men även detta
skulle väl rymmas inom den nu beräkneliga inkomstramen, såvida
vi icke hade fått de våldsamt stigande utgifterna för försvaret.
Här ha vi åter' ett exempel på hur alla budgetfinansiella diskussiol1er till sist hamna i sakliga motsättningar i fråga om uppfattningen
om hur stora utgifterna böra vara. Man har under en del av de förflutna åren diskuterat vissa sociala utgifter, vissa löneregleringar
o. s. v., OCll nu är det fråga om försvarsut,gifterna. När vi fö'rra året
beslutade extra ordinära försvarsanslag på 70 miljoner kronor och därmed höjde de annars utgående utgifterna från 188 till 258 miljoner
kronor, betraktades detta såsom en våldsam ökning. I år har sistnämnda. summa formellt sänkts med 20 miljoner kronor, d. v. s. utgifterna
äro 50 miljoner kronor högre än de förra året först beräknade, lnen
på grund av att i dessa 50 miljoner kronor ingå beslut på 60 miljoner
kronor, har man i realiteten endast kommit 10 miljoner kronor under
förra årets engångsanslag på 70 miljoner kronor. Den nu framlagda
budgeten anses emellertid på många håll i detta avseende vittna om
att regeringen icke har tillräckligt sinne för vad ögonblicket kräver.
Jag tar icke nu någon ståndpunkt härtill, och jag tror för övrigt icke,
att meningarna äro så skarpt delade som de varit i fråga om de tidigare utgiftsÖkningarna, men man har här återigen ett exempel på att
så fort det gäller frågan om storleken. av olika utgifter, kan man endast komma fram till att konstatera de olika meningar, som föreligga.
I alla händelser är det nuvarallde läget alltså detta, att om icke
dessa nya försvarsutgifter hade kommit till, hade nästa års budget
kunnat balanseras utan någon svårighet och med ganska stort ö,rerskott. Orsaken till att de tidigare beräkningarna ha blivit rubbade
ligger alltså utan t,rivel i den starka ökningen på fjärde huvudtiteln
och på vissa andra huvudtitlar, där vi ocl{så ha- anslag, som direkt
eller indirekt hänga samman med det internationella läget. I finansplanen påpe~as, -att om 1936 -års försvarsbeslut hade kunnat vidhållas,
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skulle budgeten för 1939/40 för militära utgifter ha uppgått till 149
Dliljoner kronor. Nu ha utan tvivel inträtt prisstegringar, som man
,räl under alla förhållanden fått taga, ,rarför man sannolikt kommit
upp till mellan 160 .och 165 miljoner kronor, men 70, 80 eller 90 miljoner kronor, om man räknar med nyss berörda utgifter även på andra
llUVU dtitlar, ha tillkommit, vilka utgifter man tidigare icke beräknade. Huruvida de l{unde ha beräknats är en fråga, som var och en får
besvara för sig själv. Det är ju möjligt att någon vågar påstå, att han
år 1936 hade klart för sig, att man år 1939/40 måste ha en försvarsbudget på 240 eller 250 miljoner kronor.
När emellertid dessa utgifter nu ha tillkommit, blir frågan, hur de
skola mötas, hur budgetel1 skall se ut, när man till alla de tidigare
beräknade utgifterna fått dessa nya utgifter, som icke ursprungligen
ta-gits med i beräkningen. Man har, som jag förut nämnt, påstått, att
ITI.etoden lned långtidsbalansering nu skulle ha visat sig vara omöjlig
att ,ridhålla. För att belysa Sake!l skall jag be att få svara på två frågor. Den första lyder: ~iedger metoden med långtidsbalansering olil(a
lösningar i nuvaran.de läge? Den andra: Varför har lösningen blivit den,
som den har blivit?
Först vill jag erinra om att långtidsbalanseringen är från vissa
synpunl\ter en utomordentligt enkel sak, som inte egentligen behövde
föranleda så förfärligt mycket debatt., Det har varit en olycl{a för
denna ide att balansera budgeten över mer än ett år, att den förts
fram i sammanhang med en politik, som på andra områden krävt
mycket stora utgiftshöjningar. J.\!Ian har därför på mållga håll blandat
samman denna nya' budgetbalansering över en lång tidsperiod med
iden om att statsutgifternå böra stiga, vilka två saker icke ha något
med varandra att göra. Man får komma ihåg, att hela tankegången i
balansering över en viss tidsperiod snarast går ut ifrån, att utgiftsnivån är oförälldrad. Det är på den förutsättningen, som alla de mera
schematiska resonemangen bygga. l\tIan säger, att eftersom näringslivet går i vågor och statsinkomsterna gå i vågor men det är svårt
att låta statsutgifterna gå i vågor och det icke ens är önskvärt, att
de gå i vågor, så bör man icke vid en depression försöka fylla ut de
bristande inkomsterna med skattehöjningar, utan man skall i stället
llnderbalansera under depressionen och sedan fylla underskotten med
överskotten under de goda åren.. Jag skall icke här gå in på hela den
diskussion, som har förts om dessa frågor, exempelvis om de rent psykologiska risker, som ligga däruti, att när man under en viss period
har kunnat tillåta sig utgifter, som ha varit högre än inkomsterna,
så kan detta leda till att man faktiskt icke betalar igen lånen utan
i stället tar de stigande inkomsterna i bruk för stigande utgifter, var-
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igenom statens förlnögenlletsställning försämras eller hur man nu vill
uttrycka (let. Jag skall som sagt icke åter ta upp denna diskussion,
utan vill endast slå fast, att själva långtidsbalanseringen är oberoende av på vilken Ilivå inkomster och utgifter ligga. Man kan göra en
lån·gtidsbalansering med mycket låga skatter och mycket låga statsutgifter, och man kan göra den vid en helt annan utgifts- och sl{attenivå.
Vidare ,:riII jag erinra o·m att det ur långtidsbalanseringssynpunkt
ieke alls är givet, att den enda riktiga metoden måste vara att skaffa
överskotten i förväg, innan man kommer till den depression, då underskott föreligga. Inom den sakkunnigdelegation, som utarbetade
grundlinjerna för budgetreformen, var man fullständigt ense om att
detta var en fråga, som fick bedömas med ledning av alla möjliga
omständigheter, som icke i förväg kunde bestämmas. Det var icke i
och för sig givet, att man under goda konjunkturer med alla medel
skulle sträva efter överbalansering, utan det l{unde mycket väl hända, att förhållandena voro sådana, att det vore lika bra att sänka
~katterna eller IlåIla dem nere, ty - lägg märke därtill -- den som
kräver, att det under goda år alltid måste vara överbalansering, får
icke väja för att oberoende av alla andra omständigheter kräva högre
skatter, när inkomsterIla befinnas otillräckliga för en överbalaIlserIng.
Jag har icke här anledning, eftersom det skulle föra för långt, att
taga upp frågan huruvida man sl{all samla i ladorna i förväg eller
om det icke är precis lil\:a rimligt att börja långtidsbalanseringen un;..
der en period, då man behöver underbalansera, för att sedermera
fylla. igen hålen under följande goda år. När emellertid sådana hål
h.a blivit fyllda, f~nns det ingenting i hela denna långtidsbalanseringsmetod som kräver, att man skall fortsätta med överbalansering för
att förbereda sig för nästa depression. Det kan finnas skäl för en
sådan politik, men det kan också finnas skäl i motsatt riktnin·g. Även
om man är överens om att vi för när,rarande befinna oss i en situation på det ekon~miska livets område, SOln är jämförlig med vad
lnan kallar högkonjunktur, menar jag, att den slutsatsell icke utan
vidare är självklar, att vi måste ha överbalansering. Härtill kommer dessutom, att frågan om hur man skall bedöma ett konjunkturläge alltid kail vara ganska tveksam. Hela budgetbalanseringsmetoden är ju till för att undvika vissa annars nödvändiga och mycket otrevliga konsekvenser antingen i fråga om utgifterna eller i
fråga om inkomsterna. Det är sålunda en metod, som är till för människornas skull, och människorna äro icke till för metodens skull.
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När man därför står i ett läge som det nuvarande och skall be,;,.
s\rara. frågan, om det är ett läge där man gör mest .nytta genOlTI att
överbalansera budgeten, även om det måste ske genom skattehöjning, eller om det är ett läge där man tror, att man gagnar det
ekonomiska livet genom att låta bli överbalansering eller genom att
eventuellt ha en underbalansering, så menar jag, att svaret får bli
beroende på en avvägning aven mängd faktorer, varvid ett bestämt
svar icke kan ges utan där säkerligen olika bedömare skulle komma
fram till olika resultat. Det är därför naturligt, att man i nuvarande
lä.ge kan vara tveksam om vad som är det riktiga.
Jag har för min del varit ganska ö·vertygad om att det icke egentligen skulle vara motiverat att i detta läge skapa den formella balansen eller överbalansen genom en skattehöjning, så mycket mindre
som ju var och en förstår, att frågan om de extra ordinära utgifterna
för försvaret måste spela sin roll vid avgörandet. Det är ju ingen
tillfällighet att man rUllt om i olika länder ·har ansett sig tvungen lnan Inå tidigare ha haft mer eller mindre ortodoxa finansieringsmetoder - att tillgripa linderbalansering och upplåning, vilket givetvis
har motiverats med att det gäller engångsutgifter, men engångsut~
gifter som sträcl{a sig över en lång följd av år. Alla skulder m.åste
väl en gång betalas, och man har därför ställts inför frågan, onl även
försvarslån måste betalas under en mycket kort period. Jag tror, att
på den frågan kan man icke ge något bestämt svar. Vid den underbalansering, som motiveras med konjunkturväxlingarna, är det naturligt, att de underskott som sl{apas under en depression betalas·
igen under högkonjunkturen, alltså inom en s. k. konjunkturcykel,
men det är ic~e lika klart, att om ett land anser sig böra lägga ned
en mycket betydande del av sin årliga produktion på militära ändarnål de härför ll.pptagna lånen skola betalas igen ullder mycket kort tid.
Det har ju under alla tider funnits ett slag av statsutgifter, som
även de mest ortodoxa finanspolitici ansett riktigt att tä<;ka med lån,
och det är lltgifterna för krig och i viss mån även för upprustning.
Man har därvid egentligen ick.e tänkt sig, att dessa lån skulle behöva
betalas igen, och de ha heller icke betalats igen. Hur vi skola göra i
detta fall tycker jag icke är något, som det i detta ögonblick är nöd'vändigt att reSOIiera onl. Är man på det klara med att försvarsutgifter
av' viss storlek böra komma till stånd år 1938, 1939 och 1940, hur
lnan nu vill räkna, så tror jag, att då beslutar man dem, och sedan
får man i fortsättningen avgöra, hur hastigt man me~ hänsyn~ta
gande, som riksdagen brukar skriva, till alla på ärendet· inverkande
omständigheter vill betala denna skuld.
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Jag tror sålunda, att i nuvarande situation är en överbalansering
icke nödvändig. Konjunkturläget är labilt. Vi hoppas, att det skall
vända uppåt. Den inkomstberäkning, som är gjord, är utan tvi,rel
färgad av förhoppningar, att 1939/40 års inkomster skola bli inkomster, som svara mot vad man kallar ett ganska gott år, men den
omständigheten, att man anser sig böra räkna med detta, betyder
icl(e att man a.nser, att nIan icke själv skall göra något för att påverka utvecklingen. Jag behöver ju icke här erinra om att det finns
en mycket utbredd mening om att skattehöjningar äro skadliga för
närin'gslivet. Om man alltså nu kan undvika en .skattehöjning och
om man t. o. m. kan vidtaga en reell skattesänkning, som i förhållande till 1938/39 är nlycket betydande - den rör sig om sammanlagt
7'0 miljoner kronor - är det tydligt, att hur liten eller hur stor betydelse man än tillskriver dessa finansiella åtgärder, så böra de, om
de över huvud taget ha något inflytande, dock verka i riktning mot
att underlätta den återhämtning inom näringslivet, som man hoppas på.
Om jag sålunda utan tvekan vågar säga, att jag anser, att den
balansering av budgeten som företagits är väl förenlig med långtidsbalanseringsmetoden, så kan jag göra det så mycket hellre som
de inkomster, som användas för att få till stånd den formella balansen, väsentligen äro av sådan natur, att de gå in i vad som kan kallas
för normala årliga inkomster. Om affärsdrivande verk såsom tobaksmonopolet eller vin- och spritcentralen hålla inne pengar i vinstregleringsfonder, så nog förefaller det mig, som om dessa pengar fortfarande vore lil(a verkliga inkomster som något annat. Då man tar
dylika fonderingar i anspråk, säger man ju endast, att mail har kanske
betalt något för litet under de förflutna åren, och därför betalar man
nu in lite mera. Jag erkänner, att domänverkets 7,5 miljoner kronor
ligga i något annat läge, men det är utan tvivel en en gång åstadKommen inkomst. Vad beträffar den utgiftsminskning som blivit
följden av att" vi gått över till en ny skattemetod, enligt vilken man
icke i förväg skall samla upp medel för skatteutjämning utan i
stället använda in1comsterna under ett år för att betala utgifterna under samma år, så tror jag det endast skulle krångla till
alltsammans rörande denna långtidsbalansering, om man skulle vidtaga särskilda åtgärder för att markera, att man använder ett tidigare års inkomster. Detta är för övrigt inte något i vårt budgetväsen
okänt. Alla veta, att vi ha reservationsanslag, och att man alltid har
ansett det vara rimligt, att om man exempelvis ett år gett ett anslag
av reservationsanslags TI.atur på 10 miljoner kronor, varav endast 7
miljoner· kronor tagits i anspråk, så kan man nästa år, om behovet
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fortfarande beräknas till 10 miljoner kronor, nöja sig med ått anslå
7 miljoner leronor och täcka resten eller 3 miljoner kronor med reservationen. På så sätt tror jag, att även denna sista av de s. k. engångsinkomsterna kan få plats bland de vanliga inkomstkällorna, och tillvägagångssättet blir även formellt väl försvarligt.
Vad sedan beträffar att man i år låtit bli att skriva av på vissa av
försvarets byggnader, beror ju detta därpå, att vi nu beslutat oss för
en avskrivning IJå 50 0/0; och eftersom man förra året skrev av alltsammans, kan man nu ta en viss mängd avskrivnin!gsmedel från förra
året i a11språk för årets byggnader. Jag tror icke, att man bör ha
något att i11vända mot detta.
Jag vill emellertid vidare framhålla, att metoden med långtidsbalansering har så stora fördelar, att det icke är önskvärt, att man
försöker pressa den till något slags tvångströja, som skulle göra det
omöjligt att taga hänsyn till en rad olika faktorer, som rimligtvis
tränga sig fram till beaktande. Om detta är riktigt, kan jag också
ge svar på den sista fråga, som har uppställts och som man säger
att man icke tidigare har fått besvarad, nämligen hur regeringen tänker sig fortsättningen, hur den ser på den framtida utvecklingen i statsfinansiellt och budgetmässigt hänseende. Svaret på den frågan är, att
om den nuvarande utgiftsnivån även i fortsättningen skall hållas,
så är det sannolikt för att icke säga säkert, att de nu tillgängliga inkomsterna bli otillräckliga. Om utgiftsnivån genom eventuellt fortsatta mycket stora utgifter på det militära området lyftes upp över
den nivå, som vi räknade med, då vi ansågo, att de fram t. o. ffi. år
1936 beslutade skattehöjningarna skulle räcka till, kommer en större
eller mindre- skattehöjning i längden att bli ofrånkolnlig. Oln däremot dessa utgifter äro avengångsnatur och om de sålunda åtminsto-:ne i rätt väsentlig lnån skulle komma att sjunka tillbaka, sedan de
stora n1aterielinlcöpen blivit gjorda, är det icke uteslutet, att den gamla inkomstramen kall hålla, såvida den icke spränges av andra utgifter,
som tränga sig fram. Det är sålunda samma situation, i vilken vi alltid ha befunnit oss. Regering och riksdag befinna sig i samma läge nu
som tidigare, att om man ökar 11tgifterna, får man också släppa till
ökade inkomster.
Den andra frågan var: Om vi nu. kommit fram till en så hög utgiftsnivå, att det t. o. m. kan vara tal om att de nuvarande inkomsterna icke räcka till, hur kommer läget då att te sig under en ny
depression? Vilka utvägar tänker man sig då från regeringens sida?
Jag tror det kan vara tillräckligt att svara, att eftersom enligt min
mening den nu framlagda budgeten icke utgör något som helst avsteg från de tidigare förfäktade budgetprinciperna .med långtids'-
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balansering, finner jag det rimligt, att en depression får mötas på
samlna sätt som vi tidigare ha angivit, nämligen icke genom skattehöjninga"r utan genom en underbalansering, som får klaras upp' under en som man hoppas kommande bättre konjunktur.
Om någon genmäler »ja, men tänl( om depressionen aldrig viker»,
så måste jag svara, att i så fall kan varken den ena eller den
andra budgetbalanse!ingsmetoden åstadkomina någon ändring., Då
är man återigell i en situation, där jag förmodar, att en diskussion i dag har rätt litet att ge. Det förhöll sig på precis samma sätt
under den senaste depressionen. Jag erinrar om att det stora huvudargumentet gentemot politiken med underbalansering var, att -- SOUl
man klart och öppet sade - det nog icke var så farligt, onl man bara
kunde vara säker på att depressionen en gång sl(ulle vika, men - sade
lTIan - om dell aldrig viker, vad skall man då göra? På en sådan fråga
tror jag icl(e, att man i nllvarande ö,gonblick kan svara annat än
med en vädjan till människans outrotliga optimism eller i alla
händelser till hennes vilja att göra det bästa möjliga av förhållandena. Så. mycket kan man väl ändå säga om framtiden, att när vårt
näringslivs nuvarande läge är sådant, att vi llppenbarligen kunna
bära de nuvarande statsutgifterna, så böra vi även i fortsättningen
l(unna bära dessa 11tgifter, om det icke skulle inträda fullständigt
förändrade förhållanden, som kasta omkull alla våra förutsättningar
för att producera och sälja. Jag tror, att det är nyttigare att kOffilna
överens om att inte måla framtiden för oss själva i alltför mörka
färger utan i stället säga oss, att om vi ha kunnat klara oss hittills,
böra vi också ha hopp om att med gemensamma ansträngningar
kunna göra det i fortsättningen.
Härefter yttrade sig:
Professor E.. Heckscher: Det är naturligtvis mycket olämpligt av mig att
börja denna debatt" eftersom jag i detta sammanhang' i högsta grad måste
betraktas som »lättviktare». Jag har icke alls den kännedoln om vare sig
budgetens nuvarande utseende eller dess utveckling under de senaste åren
som skulle vara önskvärd, och jag h:oppas därför, att a.ndra skola fortsätta
diskussionen därom efteråt. Vad jag nu vill hålla 'mig till är några mycket
allmänna synpunkter, som bygga på vad statsrådet Wigforss har sagt och vad han icke har sagt.
Statsrådet Wigfo]}ss talade inledningsvis om att han kände sig i någon
mån iukJornpetensförklarad sonl pedagog, därför att man icke förstått de
a.rgument SOln han hade fört fram. Jag skulle vilja säga, att statsrådet
'Vigforss förenar i kanske avundsvärd grad två egenskaper, som kanske
icke alltid äro förenade och kanske icke alltid ens böra vara det. Han är
nämligen på en gång pedagog och p~opa.gandist, och i detta fall förefaller
det mig som om han hade varit mera propagandist än pedagog, vilket na-
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t.urligtvis delvis är mycket ursäktligt,-eftersom en finansminister; när han
skall försvara sin budget, måste göra propaganda för den. Detta har emellertid kanske gjort, att debatten hittills kommit att präglas något för
mycket av dialektisk metod och kanske något för litet av tyngdpunkt på
de åtminstone såvitt jag förstår till sist mest djupgående momenten. Jag
erkänner, att den dialektiska metoden förefaller mig allt mindre i stånd att
bemästra de fruktånsvärda svårigheter som det nuvarande läget medför
eller kommer att medföra för alla länder i världen.
Låt mig emellertid först börja med några enkla anmärkningar. Statsrådet Wigforss gjorde en lång rad av i och för sig intressanta och säkerligen siffermässigt oangripliga jämförelser mellan å ena sidan budgetens
utseende vid 1920-talets mitt och å andra sidan budgeten 1939/40, och han
talade därvid blan·d annat om vad han kallade skatteunderlagets ökning.
Jag tillåter mig tro, att det ej är en tillfredsställande metod. För att göra
E·n dylik jämförel'se måste man nämligen företaga en konjunktunltjäm··
ning av siffrorna, d. v. s. man ·måste jämföra år som konjunkturmässigt
iiro något så när lik,ställda. Vi äro väl rätt överens om att vi nu befinna
oss, om icke på högkonjunkturens topp, så i alla fall i en högkonjunktur, som
vi kanske icke kunna hoppas kommer att fortvara, medan däremot 1925 var
ett år då vi i varje fall icke hade kommit på långt när lika långt mot toppen som vi sedallgjorde. Vi få, menar jag, en felaktig föreställning onl
~k.atteunderlag.et~ ökning, ifall denna ökning delvis är en konjunkturföreteelse. Naturligtvis kan det hända - ingen av lOSS kan förutse :konj-unkturutvecklingen --- att vi komma att få en ännu starkare konjunkturförbättring, så att 1939/40 kommer att mer eller mindre framstå såsom ett medelår i ·en konjunkturcykel, me.n det är väl icke precis sannolikt och i varje
fall ingenting som kan tas för 'givet. Det förefaller mig alltså, som om statsrådet vVig-forss' sätt 'att räkna icke kan anses. fullt betryggande.
Statsrådet Wigforss argu.menterade med sin stora skicklig·het så, att det
har förekominit utgiftsökningar på e.n hel del områden och att de gingo
bra in i inkolnstra.men, Jnen att det var de stora nya försvarskostnaderna
som hade sprängt denna ram. Ingenting är mig mera fjärran än att fö,rsöka fÖTebrå tidigare års politici vad de ha .gjort. Vi få alla taga konsekvenserna av vad de ha gjort. Bland det som de gjorde, var som bekant ,enlellertid en mycket stark inskränkning av utgifter som förut hade gått till för··
svarsändanlål. ~[an kan ju eventuellt förstå detta. Man kunde sålunda
ka.nske på den tiden tänka sig, att nedru:stningsarbetet i världen skulle göra framsteg, så att vi alla skulle b;efinna oss i en helt annan världspolitisk
situation än den som ,sedan uppkom och att vi alla därlör skulle kunna. reda .
oss med mindre försvarskostnader. Eftensom emellertid utvecklingen gått
i rakt motsatt riktning, är det väl .minst lika motiverat att säga, att det
som har gjort, att vi nu ha kornmit i den situation där vi äro, är den nedskärning av försvaret som skedde år 1925, ty det var denna nedskärning
försvarskostnaderna som möjliggjorde. utgiftsökningarna på andra områden. När man n'u funnit att man misstagit sig, säger statsrådet Wigforss
att det är försvarskostnaderna, som bära ansvaret för att det hela icke
längre håller, men det är väl minst lika berättigat att säga, att felet bestod
däri, att man utnyttjade de minskade försvarsutgifterna för ökade utgifter på andra områden, vilka senare icke nu tillsammans med f·örsvarskostnaderna få plats inom den inkomstram som man har till sitt förfogande.

av
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Det förefaller mig vara en advokat,s argum-ent att lägga ansvaret på den
punkt sonl man har minst sympatier för, oeh icke lägga ansvaret på de
andra punkterna.
Statsrådet Wigforss övergick sedan till att diskutera, huruvida inkomstralnen i fortsättningen skulle rä.cka till. Han medgav, att under viss förut·,
sättning skulle skatteökning bli nödvändig, d. v. s. om försvar.sutgiftema
icke k.unde nedbringas, och han talade sedan om hur vi skulle förfara i
en ny depression. Det sistnämnda förefaller mig' icke alls vara en realistisk
ståndpunkt, ty den realistiska ståndpunkten är att se efter vad vi skola
göra inför världslägets allvar. Det är en fråga som är mycket, mycket viktigare och mycket, lnycket mer vittutseende och lnycket allvaflligare också ur budgetsynpunkt än en eventuell måttlig förändring av konjunkturen. Såvitt jag förstår - jag ber om ursäkt, om j'ag ta1ar till höga. herrar
8:1 som man icke bör göra - är det en politikeris plikt att utan någTa hänsyn till doktriner försöka se verkligheten i ansiktet, och verkligheten är
rner än något annat den fruktansvärda kris som vårt eu]}opeiska statssystem för närvarande geno'mgår och de konsekvenser som detta kommer
att föra med sig, efter all mänsklig beräk'ning, också för vårt eget land.
Vi ha nled andra ord efter mänskliga beräkningar -att räkna med icke
blott de ökningar av försvarskostnadern:a som nu äro föreslagna eller pla~
nerade, uta.n sannolikt, försåvitt ,det icke blir ett hastigt slut på Sveriges
självständighet, med en under år fortgående ökning a.v dessa kostnader.
Det finns säke~rligen ingen som ser detta med glädje) men det är _icke
fråga därom. Frågan är, o'm vi på grund av den ena eller andra budgetprincipen skola a.vstå från att gö;ra det som är nödvändigt för att över
huvud taget rädda detta samhälle från undergång. Ja;g menar alltså, att
elI finansminister i denna stund har att ställa upp såsom sitt progranl vad
11an skall göra i den nuvarande världskrisen; allt det 'andra förefaller rnig
vara underordnade fastän visst icke betydelselösa synpunkter. Frågan gäller, hur vi skola kunna finansiera den nya situation- 'Som hela världen har
att räkna med för de närmaste åren, såvida det icke blir en fullständig
explosion, vars följder vi absolut icke i denna stund kunna förutse.
Jag skulle alltså ha tänkt mig, att en finansminister som år 1939 fraInlägger en budget hade tagit ståndpunkt till sådana problem och med en
elegant gest skjutit åt sidan de såvitt jag kan förstå i mycket hög grad
föråldrade problemställningar som härstamma från diskussionen om hur
man skall förfara under låg- och högkonjunkturer. Naturligtvis lnåste
också detta vara med, men det är mindre frågor. Huvudfrå.gan gäller vad
svenska staten har att göra för att rädda sig i en sådan situation som
vi för närv~ra.nde stå inför.
Detta var i det stora hela vad j~g hade att säga.. Jag kanske får till·
lägga, 3.tt det skulle vara mycket intressant att få höra, huruvida stats-·
rådet Wigforss har tänkt sig, att de såvitt j.ag förstår kooolssala inkomststegringar, som bli nödvän-diga fö,r att -möta den situation som vi för
närvarande tycka oss kunna förutse, skola vara inkörsporten till en vittgående stats,monopolisering, icke för att därigenom undgå ern. ökad beskattning, ty beskattning blir det lika fullt, men för att därigenom ka.lnoflera den skatteökning som i så fall skulle bli nödvändig. Jag insiste.rar
enlellertid icke på -att få svar på' den frågan, men naturligtviIs vore det av
stort intresse att få besked.
2 -
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Statsrådet E.. Wigforss: Eftersom professor Heckscher fört in ·diskussion.en på en helt ny bana, är det ]{anske lika gott, att jag gena'st svarar
honom. Jag beklagar, att professor Heckscher icke tidigare har fra·mträtt
i den of.fentliga diskussionen med dessa synpunkter, därfö·r att jag uppenbarligen had·e anledning att hålla mig endast till de frågor, som blivit uppställda i denna offentliga diskussion. Den Istora fråga, som man där säger
sig icke ha fått svar på, ·har just varit vad vi skola göra, om det blir en
ny depression. Just detta, som professor Heckscher sopade bort såsom
relativt betJ·delsel,öst, har alltså i stället satts i centrum av den opinion,
som förut tagit sig uttryck i debatten. Jag erkänner mycket villigt, att
den fråga, Isom professor Hecksch-er tog upp, är ofantligt mycket betydelsefullare. Jag undrar, o·m han själv riktigt har tänkt igenom, hur
långt den kommer att föra. Innan jag .går in härpå, vill jag emellertid
säga ett par ord om hans anmärkning mot de jä,mförelser, som jag gjorde.
Jag antar, att professor Heckscher var lite ouppmärksam, när jag
nämnde mina siffror, ty annars skulle han ha funnit, att j8Jg endast en
gång nämnde året 1925 nlen i övrigt hela tiden talade om medeltalen
för åren 1926-1930. tTag höH mig över huvud taget till dessa år på
1920-talet, därför att vid de mycl{et vanliga jämförelserna .mellan tidigare o,ch nuvarande budgeters storlek har man brukat röra sig med siffrorna på 1920-talet, kanske delvis dä.rför att iu längre man går tillbaka
i tiden, desto större blir skilliladen mellan utgifterna nu och då. Jag
skulle lika väl ha kunnat göra jämförelsen med år 1929, vilket år väl får
anses vara jämfö,rligt med år 1939, men i så fall sl{ulle, såso,m var och
en fö~står, tillväxten i sl<atteinkomster ha blivit mindre, eftersom vi
då redan voro uppe i ett högre inkomstlälge. Skillnaden är emellertid
icke av 'Sådan storleksordning, att den rubbar den huvudsakliga slutsats,
som jag ansåg det fanns anledning att draga för att klargöra den bet yd.else, som höjningen av skattesatserna har haft, och som visade, att det
icke är riktigt, som man så ofta säger, att når inkomst- och förmögenhetsskatten nu är 150 miljoner eller låt oss säga '100 miljoner kronor högre än
för ett antal år seda.n, så är detta beroende på att skattesatserna ha blivit
så lnycket högre. Jag tror, att på den punkten sammanfalla propagandistens och pedagogens intressen, ty propagandisten är i grund och botten
ieke annat än en pedagog; som vill söka så stor publik som möjligt.
Jag anser, att det är både önskvärt och fullt legitimt att klargöra, att
lnan måste skilja mellan den del av skatteh·öjningen, som beror på skattesatsernas höjning, och den del, son1.beror på inkomstunderl8Jgets höjning.
Den andra punkt, där professor Hecmscher riktade en invändning mot
Initt anförande, gällde mitt påstående, att det ,,~ar de stigande försvarsutgifterna som bade sprängt inlkomstramen. Jag tror icke, att jag gör
mig skyldig till någon orätt, om jag säger, att det icke ett ögonblick
fanns någon tanke från min sida att göra en differentiering mellan olika
slag av utgifter, utan jag avsåg enbart ett k.onstaterande av faktum:
På samma sätt har man, ,såsom säkerligen professor Heckscher har hört,
ofta framhållit, att anledningen till den väUidiga ökni~gen av' socialbudgeten under åren 1934-1937 var, att ·man under hela 1920-talet
hade försummat alla sociala utgifter. Vill professor Hec~scher acceptera
påståendet~ att försummelserna under 1920-talet medförde, att vi sedan
fingo öka de sociala utgifterna så starkt under 1930-talet, skall jag gärna
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aceeptera hans tes, att tidigare fö,rsummelser i fråga om försvaret nu ha
å.stadkomnlit utgiftsökningarna.
När jag hörde professor Ileckscher kunde jag emellertid icke underlåta att. .göra den reflexionen, att ,det just var dessa försumme!'ser på
försvarsomradet under 1920-talet, som ledde till de av alla så älskade
skattcsänkningal~la. Det har ju icke förekommit någon di~kussion om
skatteh·öjningarna under de sista åren, där man icke har gjort en jämförelse mellan den utomordentligt kloka politiken på 1920-talet, då man
begagnade den stigande inkomstströmmen till att lsänka ,skatterna, ocll
den politik som har förts nu, då man istället begagn:at de 'Stigande inroomsterna för att finansiera nya utgifter.
Jag vill vidau-e sä1ga, att jag tror man kommer in på en rent militärteknisk diskussio-n, om Inan vill taga upp frågan, huruvida det beslut,
som fattades år 1925, verkligen har varit till skada för vårt svenska försvar. Det är alldeles uppenbart, att det ,här gäller en även nu aktuell
fråga, nänlligen en avvägning mellan organi'sationsraJn oeh utrustning.
Jag tror, att även professor H,eckscher skall erkän,na, att våra resurser
ä.ro begränsade och att det därför måste bli en avvägning mellan organisationsramen och vad som skall finnas inom densamma. Ju större organisationsram man har, desto svårare måste det bli att få innehåll i denna
ram. Det ~ir emellertid en fråga, som jag icke nu skall taga upp.
Jag vill vidare erinra om att .det j'u icke är den grupp som jag representerar, sonl närmast har a.nsvaret för eventuella försummelser under
åren efter 1925. Om försummelser ha äJgt rum, få· alla bära ansvaret
för dem.
J 3)g skall emellertid komma över till vad professor Heekscher ansåg
vara den verkliga kä-rnfrågan. Det var icke vad vi s.kulle göra vid en
ny depression 'utan det var ,den mycket mer realistiska frågan, hur vi över
h·uvud taget skola kunna finansiera de enligt p,rorfessor Heckscher säkerligen i allra högsta grad s.tigande statsutgifter som behövas för att vi
skola kunna behålla vår nationella frihet. Jag undrar emellertid, om det
hade varit naturligt att i en finansplan lägga fram några allmänna resonemang - annat kan det ju icke bli - om hur vi skola täcka statsutgifterna för den händelse läget blir tillspetsat på det sätt, som professor
lleckscher förutsatte. Även om han icke förutsatte vårt lands indragande
i krig, avsåg han tydligen en sådan situation, där det kunde bli tal om
allmän mobilisering o. dyl., en situation, i vilken upp,enbarligen alla de
ut.giftssiffror, med vilka vi nu röra oss, komma att verka obetydliga. En
sådan situation kommer säkerligen att tvinga till finansieringsmetoder,
som det finns skäl att överväga i tysthet men som jag icke tror, att vi nu
äro färdiga att taga någon bestämd ståndpunkt till.
Om prof·essor lIeckscher närm8ist skulle vara intresserad av att få svar
på sin sista fråga - hans intresse tycktes samla sig omkring detta huruvida ett sådant behov av att mobilisera landets och folkets krafter
till skydd för den yttre friheten skulle leda till att ·man försökt.e genomföra en lnera allmän statsmonopolisering av olika näringsgrenar, skulle
jag vilja svara, att just nu är, som professor Heckscher vet lika väl som
alla andra, den stora allt överskuggande frågan i· de länder sonl ännu
kallas för demokratier, om det skall vara .möjligt för dem att mobilisera
hela sitt näringslivs krafter under bevarande av vad som kallas ett fritt
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näringsliv. I ett land som England, där frågan är aktuell just nu, är det
alldeles tydligt, att man hyser sina misstankar om att det icke är möjligt
att utan mycket betydande organisatoriska åtgärder från det allmännas
sida mobilisera alla. näringslivets krafter för förberedelser tin ·krig. Att
lnan icke kan bevara ett fritt näringsliv under ett krig ha väl tidigare
erfarenheter visat. Huruvida man kan' göra det, om man vill vidta.ga åtgärder som likna krigsåtgärder, vågar ja.g icke uttala någon mening om
i detta ögonblick, men ·om vi skuHe komma i det läget, förmodar jag,
att de åtgärder, som behöva vidtagas för mobilisering av näringslivets
krafter i avsikt att bevara vårt lan·ds självständighet, ha så litet att göra
med den tidigare diskussionen om en monopolisering av kaffeimporten
eller monopolisering av bensindistributionen, att hela problemet ODl den
sortens statsm·onopol gärna kan dela ödet med den frå!ga om långtidsbalansering, som professor Heckscher så bestämt förvisade till de mindre
betydande frågornas område.
Riksdagsman T.. V. Lundell: Jag skall tillåta mig att först säga nå1gra
ord i anledning av vad finansministern senast anförde, ehuru detta kanske när.mast skulle åligga professor IIeckscher och han kanske också komnler att taga upp det. Finansministern talade om hur vi under 1920-talet
försummade alla sooiala utgifter. Det är väl ä.ndå något överdrivet att
tala om »alla». Jag skall icke peka på några särskilda av de åtgärder
som då vidtog·os, men jag vill erinra. finansministern om att han själv
under denna tid var finansminister i en socialdemokratisk reglering. Om
alltså alla sociala utgifter då försummades, så fal/ler väl ansvaret härför i
någ10n mån även på den regeringen. Då sänktes istället skatterna, säger
finansministern, och hans minns säkerligen, att han själv varit med om
att föreslå skattesänkningar. Om han skulle vilja invän,da, att han var
nödd och tvungen dä.rtill på grund av dåvarande nla.joritet'sförhållanden
i riksdagen, så vill jag redan i förväg genmäla, att fina.nsministern nå1gon
gång har anfört just detta på sitt kreditkonto för att visa, att även han
kan vara med onl at.t sänk'a skatter.
Det har talat.s en del om huruvida ·man skadade fö:vsvaret genom 1925
åi's försvarsnedskärning. Jag tror icke man kan kom.ma ifrån, att så verkligen blev fallet. J ag hal' stått i viss relation till försvaret och gör det
fortfarande och har sett en del inifrån) och jag får säg'a, att ett sådant
fall i andan, som förekom inom vår arme, vilken jag bäst känner till
efter införandet av 1925 års försvarsordning, icke kan förekomma utan att
llledrföra allra största skada på folkets förmåga att försvara sig självt.
Med de inskränkta befordringsutsikterna var det alldeles giv:et, att en
lnycket stor del av de bästa krafterna inom officerskåren mer eller mindre tvångsvis togo avsked och gåvo sig in på andra områden. Det blev
. icke -alls samma anda inom försvarsväsendet som hade funnits tidigare.
Däremot kan jag av egen erfarenhet säga, att efter införandet av 1936
års försvarsordning har mycket av den framåtanda som fanns förut
kommit tillbaka, men det tar naturligtvis åtskjllig tid, innan de tidigare
skadorna hunnit helt utplånas..
Finansministern säger, att vi alla få b'ära ansvaret, om det skedde
några försu.mmelser 1925. Ja, men det är väl ändå så, att i första hand de
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5kola bära ansvaret, som voterade för denna nedskärning En sådan begränsning av ansvaret mwste väl anses rimlig.
Jag vill vidare erinra. om att -så sent som år 1933 eller år 1934 - jag
nlinnls icke nu vilket år det var
vidtogas åtgärder, som medförde
ganska stora skad-or för försvaret. Man skar nämligen ned övningsanslaget
i !sådan omfattning, att det innebar att 2,000 a 3,000 man ellermera under ett helt år kommo ut på arbetsmarknaden i stället f:ör att övas i vapnens bruk. Det var en betydande del aven årsklass, som på det 'Sättet
icke blev övad, och såavitt jag vet icke har blivit det än i dag. Jag
tror det blir ganska föral'gligt att ha den luckan för framtiden. I och för
sig var det dessutom ett ganska egendomligt förfarande att man, för att
få tillräckliga medel till femte huvudtiteln, ,skar ned anslaget på fjärde
huv'udtiteln, trots att det ju för var och en måste v~ra gian~ka klart, att
man på övningsplatserna ger folk den billigaste försörjning som kan tänkas och knappast lär kunna försörja dem billigare i reservarbeten o. dyl.
Det v-ar em:ellertid icke detta, som jag närmast tänkte säga. När j3Jg
hörde finansministerns inledningsanförande ,måste jag säga mig, att det
av flera anledningar icke är så lätt :att opponera mot den av honom nu
framlagda budgeten. Dels ,sysslar ju finansministern med dessa saker
året om eller åtminstone en mycket god del av året, .under det att riksdagsmännen endast ha ett par veckor på sig för att studera saken, och
det är ju klart, att de efter så kort tid icke kunna ha skaffat sig en itt~
gående 'uppfattning om vad som kan vara bra eller dålilgt i det framlagda budgetförsla.get. Dessuto·m h-ar rik,sdagsmannen under denna tid åtskilligt annat att beställa, och står han i produktionens tjänst, får han
också tänka på att skaffa fram den andel av nationalinkomsten, som
åvilar det företag där han arbetar. Vidare är det nog så med åtskilliga,
som tillhöra sannna parti som jag, att vi icke tycka, att det finns så stor
anledning att i år opponera rnot finansministerns budgetförslag, därför
att det tin stor del är konstruerat på samma sätt som vi själva skulle
h-a gjort det, om vi fått såsom prisgåta att uppställa en budget sådan den
för närvarande lälnpligen bör vara. l\Ien jag vill säga, att om den prisgåtan hade ställts till oss under tidigare år, hade överensstämnlels.en
Eäkerligen icke blivit så god. Om budgetförslaget i år vittnar 0111 att
finansministern har fö~rändrat sig eller om att åskådarna ha gjort det~ vill
jag lä.mna därhän. Kanhända ha de båda förändrat sig, men förändringen
är nog störst hos den ärade inledaren.
Ja.g blev rätt överraskad, när jag hörde finansministern säga, att det
är så tråkigt att jämförbarheten med tidigare in'komst- och förmögenhetsskatter i rätt väsentlig mån har gått förlorad g'enom omläggningen
av skatterna. Jag trodde tvärtom, att finans.ministern skulle betrakta det
som en fördel, att han icke för framtiden behöver få några påpekanden
om att så och så mycket ansåg -salig Thorsson en gång i tiden, att man
kunde taga ut genom det skattesystem som infördes un,der hans tid, men
-så och så m~Tcket ha vi komluit upp över vad han ansåg vara maximurn.
På Thorssons tid ansågs ju, att skatteprocenten 170 borde vara det högsta tillåtliga, men sedan finansministern år 1933 började göra upp budgeter i den nya stilen ha vi ju haft skatter, som ungefär ·motsvarat talet
210, om man förutom d·en vanliga inkomst- och förmögenhetsskatten
medräknar de båda extra skatterna på inkomst och fÖl'mögenhet. Nu är
---r
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det möjligt att så att säga börja på ny kula och obekymrad om det föregående höja skatteprocenten. - Jag vet icke, om jag eller finan'sministern
-kommer att få uppleva, rutt man änn-u en gång företar en sådan onllägp;ning, t. ex. når vi framdeles ånyo .kommit upp till skatteprocenten 200,
genom att man då återigen konstruerar ett nytt system, som bryter
med det föregående. Den som lever får se.
Finansministern ansåg, att långtidsbalanseringen icke behövde börja
med överbalansering under högkonjunkturen. Jag är fullkomligt överens
llled honom om detta, att det är lämpligt eller p.aturligt, att man börjar
Jued underbala1nsering under en lågkonjunktur och att man sedermera
stannar -med överba.1anseringen, när budgetutjämnin.gsf.onden komnlit -ett
måttligt stycke över noll Det finns så mycket mindre anledning att b-elasta skattebetalarna över hövan, när staten:s kredit är så god, som den
för närvarande är. }\ian kan ju få låna för nästan ingellting. Premieobligationslån:en ligga nu i 65 kronor och däröver och de skola IÖS3JS in till 50
kronor. Räknar man efter vilket belopp ,som ytterligare skall lottas ut,
täcker det icke på långt när skillnaden mellan 65 och 50, vilket lned andra
ord betyder, att långivarna betala staten en liten nätt ränta för nöjet att
få låna ut pengar. Under sådana förhållanden finns det ingen anledning
att dra sig föl" att gå under noll med budgetutjämningsfonden. Dessutom
ha ju tillkomnlit lotteri och tipsmedel o'. dyl., som man förr ansåg
det vara omoraliskt av staten att taga in, men där man nu låter sig väl
smaka och erhåller goda bidrag till utjämning aven u:nderbalanserin.g.
Det är särskilt på en punkt, som jag skulle vilja ,markera en bestärnd
åsiktsskillnad .gentem,ot finansministern, och det gäller de st~tliga investeringarna. Han har dock icke i dag talat därom. Jag har för -min del
redan i fjol motionsvis framfört några blygsamma anmär.kningar -mot det
förhållandet~ att nian under de senare åren 'gått in för att investera så
stora belopp i affärsverken i jämförelse med vad dessa redovisa i överskott. För vattenfallsverket begär man i år 31,5 miljoner krool0r i nya anslag, medan verket beräknas leverera in 23 miljoner kronor i överskott.
Aret förut voro motsvarande belopp investeringar på 24,6 miljoner och
överskott på 22 miljoner kronor, och ännu ett år tidigare voro beloppen
22 resp. 21 miljoner kronor. För statens järnvälgar föreligger ett likn'an-de
förhållande. För telegrafverket begär ma,n i år 35,2 miljoner kronor och
beräknar överskottet till 34 miljoner kronor. I fjol begärde man anslag
på 32,7 miljoner kronor och beräknade överskottet till 36 miljoner kronor, och ett år tidigare voro .motsvruran·de belopp 29,5 resp. 34 milj.Olruefl
kronor.
Man kan finna detta förhållande naturligt, därför att veDken i fråga äro
stadda i mycket stark expansion, men j~g tror likväl, att om dIet skulle
övergå till en vana att investera lika mycket eller -mera än man får tillbaka, blir det icke särskilt tilltalande. Vad skulle mina ärade åhörare
säga, om ett privat företa:g år efter år vänide sifg till kapitalinvesterarna för
att få nytt kapital, som motsvarade eller översteg vad företaget delade
ut på sina aktier och betalade i ränta på sina obligationer. Jag tror, att
allmänheten nog skulle skaka på huvudet åt ett sådant företag och s/äga,
att här måste vara något -galet. Jag tror, att det felaktiga ligger däri, att
dessa affärsverk icke företa tillräckligt stora avskrivningar. D-e borde göra
sådana och därefter använda sina egna ,medel f'ör moderniseringar och ut-
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vidgningar och en,dast leverera in verkligt netto till :staten. Då skulle man
riktigare kunna se vad som verkligen flöt in genom den statsägda verksamheten.
J\1:an kan - som jag sade - tycka, att det år fullt naturligt och riktigt
rned dessa stora' investeringar, enär dessa v,erk äro stadda i en stark expansi.on, men -man får icke glömma, att också privatägda företag varit stadda i
mycket stark expa.nsion, lika stark måhända WIn statens järnvägars, men
de ha icke vänt sig till den kapitalplacerande allmänheten utan ha fina~
sierat utvidgningarna med sina egna förtjänster och ändå kunnat dela ut
till aktieägarna och kanske också minska sina skulder. Jag vill påminna
om att Bergslagernas järnvägar i samband med frågan om förstatligande
just ha framhållit, att de förfarit på detta sätt. Vad Istaten har åstad/kommit genom ständigt nya tillskott av medel har denna järnväg själv ås.tad~
kommit genom ett annat sätt att sköta sin verksamhet.
..
Det är i fråga om -statsföretag mycket svårt att bedöma, om de skötas
ekonomiskt eller ej. Man har i nlånga fall icke några jåmförelsepunkter.
Exempelvis är ju telegrafverket icke utsatt för någon -konkurrenis. Ma.n
kan omöjligen bedöma, huruvida det ekonomiska resultat' som detta
vfrk uppvisar beror på för låga taxor eller på att de icke skötes på tillräckligt effektivt sätt. Därmed vill jag visst icke ha sagt, att det resultat
som telegrafverket nu lIppvisal' är dåligt.
Jag skulle tro, att finansministern tycker, att påtalandet av de stora
investeringarna är ganska onödigt, därför att de som sa'gt äro motiverade
aV' den starka utveckling som äger rum, nlen jag har den uppfattningen
och har fått den stärkt genom den kännedom jag har om socialiserad
drift, att det är så förfärligt lätt för ett statsföret3Jg att bekosta allt, som
icke är likadant som man haft tidigare, med nyinvesterade medel. Det är
bekvåmast att få det ordnat på det sättet, och om detta tillv!äg1agångs..
sätt icke möter gensagor utifrån, kommer det också att gå till på det
sättet.
Finansministern bör ju tänka sig in -i, hur budgeten skulle se ut i en
stat med socialiserat näringsliv, om man på tillgångssidan får in så och
så mycket från de olika statstrusterna men på utgiftssidan har lika stora
eller större belopp för samma trusters räkning. Varmed skall då statskassan bestrida sina övriga utgifter? Det är ganska belYisande att se på Sovjetunionens budget. Jag har letat reda på den sista, som jag kunde finna
i riksdagsbiblioteket och Isom avser år 1937. J\1:an har där en balans på
98 miljarder. Från trusterna komma in 6,3 miljarder, medan motsvarande
utgifter uppgå till 39,5 miljarder. Jag vill icke påistå, att alla dessa utgifter äro jämförbara med nyinvesteringar, men i mycket väsentlig grad
få de nog uppfattas såsonl sådana. Jag har för finansministern, som ju är
principie~l socialist, velat framhålla detta såsom ett exempel, som nog
icke är att efterlikna, om vi någon gång skulle komma i ett liknande
predikament i fråga om svenska statens ekonomiska styrelse.
Professor Bli Oblin: Jag skall icke fortsätta diskussionen rörande verkningarna av 1925 års försvarsbeslut och andra intressanta frågo,r om an'Svaret för vad som .gjordes eller icke gjordes utan skall be att få återföra
diskussionen till det något snävare finanspolitiska planet. Jag tvingas'
dock - för att icke av professor H ecks ch er bli förebrådd att tala om
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något, som icke är väsentligt - att först med ett par ord antyda, varför
det förefaller mig, som om den fråga han talade om, ligger utanför förhandlingsämnet.
Det är klart, att frågan om vad vi s-kola göra inför världslägets allvar
är -mycket större och allvarligare än det finanspolitiska problemet. 'Ti
kunna givetvis riskera att komma i en situation, där vi måste m'sta för
flera. hundra miljoner kronor extra per år, ja, kunna rentav råka in i ett
krig. J den situation) där vi nu befinna -oss, med de utgifter, som regeringen och riksdagen ha beslutat, gäller emellertid det finanspolitiska
problemet vilka möjligheter vi ha att finansiera en utg-iftsstandard av
denna omfatt1ting. Hur vi lskola bära OSIS åt, om vi komma i krig~ kan
vara en mycket intressant fråga, men det förefaller åtminstone mig, som
om st.atsrådet 'Vigforss hade alldeles rätt uti, att den frågeställningen
för närvarande icke kan göras till före-mål för annat än mycket allmänna
spekulationer. l\Ian kan endast säga, att det blir fråga om utgifter av
sådan storlek, att det blir nödvä.ndigt att finansiera större delen av dem
genom upplåning. Längre än till sådana och andra lika allmänna uttalanden tror jag icke man kan komma.
Det förefaller mig antså~ som om det vi'sserligen kunde vara intressant
att diskutera den frågan m.en som om det a~ktruella finan,spoliti1slka problemet måste vara, hur vi skola finansiera en utgiftsstandard av: ungefär den
typ, som nu faktiskt är förverkligad och som föreslås för näista budgetår.
J'ag skall icke för min del gå närmare in på frågan, hur vi ha kommit i
d-et an;strängda låge, i vilket vi nu enligt allas uppfattning befinna oss.
Om man använder den »ka'usala» metoden kan man säga att det beror
därpå, att fÖl~svarsutgifterna nu blivit större, därför att de försummats
tidigare. lVlen ma.n kan lika gärna -säga att det beror på att socialutgifterna försumInades -under 1920-talet. Man kommer alltså icke fram till
något annat än att envar lägger ansvaret på de utgifter som han finner
minst nödvändiga :och hamnar i rent känslotänkande. Däremot finns det
en annan metod, som är obel'l()ende av sådana värderingar, nämligen den
som professor IIeckscher i vanliga fall sysslar ,med, d. v. ,s. den historiska
111etoden, enligt vilken lnanundersöker det kronologiska förloppet. Om
roan jämför budgeten för 1937/38 - då det statsfinansiella läget var
&tarkt - med finansplanen för 1939/40 skall man i så fall finna, att d-en
stora utgiftsökningen beror på ökning av fö,rsvarsutgifterna, på kostnaderför vissa löneregleringar och på en del sociala ·utgifter. Det förefaller
mig ,därför som om man kunde säga, att förklaringen till det ansträngda
läget är, att Juan från 1037/38 till 1939/40, alltså på två år, har beslutat
en mängd nya tttgifte1·., sannolikt uppgående till ungefär ~oo miljoneT kronor-, varav nätra hälften faller på försvaret, medan man idke samtidig't
har beslutat någon skattehöj1i'ing utan tvärtom i någon mån ·sän,kt skatterna i samband med en omläggning av skattesystemet! Det är ju mycket angenämt, att man kunnat förfara på det sättet, men det förefaller
mig dock vara ett förhållande som bör strykas under.
Till försvar för denna, som vi hört av den föregående talaren pop;ulära
metod att icke höja utan tvärtom i någon mån sänka skatterna anför nu
statsrådet Wigforss, att det icke är nö-dvändigt att skaffa överskott i
budgeten i förväg. Man behöver icke, säger han, börja långtidsbalanse~
ringen under en högkonjunl~trur utan kan börja den under en lågkon-
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junktur, varvid man alltså börjar med un·derbalanserill.g. Detta innebär
alltså, att sedan man under en lågkonjunktur haft underskott, bÖT man
overbalansera budgeten endast under så stor del av den följande högkonjunk~turen,att underskotten bli täckta" och sedan kan man leva
glada dagar så länge högkonjunkturen vara.r o,ch nöja sig med vanlig
ettårsbalansering. Om högkonjunkturen varar längre än de dåliga tiderna,
får man några trevliga år på slutet av densamma, men skuHe det bli så
att högkonjunkturen blir mindre varaktig än lågkonjun~kturen, kommer
nlan att gå in i en ny låg'konjunktur med ett uPP'samlat, ännu ick'e täckt
underskott. Jag kan för min del icke 'Se annat än att en sådan politik
kan uttryckas så, att man skall ha långtidsbalansering under vissa perioder, men sedan man har betalt av underskotten från en föregående
depression, skall man slänga konjunktursynpunkten ö·ver bord och, ~Oln
jag nyss sade~ leva glada dagar ett par år, så länge hög:konjunktu~en
varar, fastän man förvä.ntar, att det är en rent tillfällig lycklig situation.
Jag nlåste bekänna, att jag har en från statsrådet Wigforss helt avvikande rnening. Med mitt sätt att se innebär långtidsbalanseringen, att
man alla år försö,ker rätta sin ubgifts- och inkomststandard efter varandra på sådant sätt, att man på lång sikt - alltså med genomsnittlig
utgiftsstandard och med ,genomsnittlig påräknelig inkomstnivå - kan
förvänta att uppnå balans. Frå.gan huruvida man sIkall börja på den ena
eller andra punkten i konjun·kturförloppet är artificiell, ty anser man
principen m,ed lånlgtidsbalansering vara god och riktig, skall man genast
börja att tillämpa den och anpassa sina utgifter efter den in,kofiststandard som i längden kan påräknas.. Detta gäller icke blott en viss del av
högkonjunkturen utan densa.mma i dess helhet.
Om man uppståller den frågan, huruvida det verkligen i nuvarande läge
är motiverat att överbalansera budgeten eller att låta bli att underbalansera den, så blir svaret på den frågan givetvis beroende på vilket konjunkturläge vi för närvarande befinna oss uti och om man ha~ några
exceptionella extraordinära utgifter. Stat.srådet Wigforss fällde ett yttrande, som var mycket intressant och som jag noterade med tillfredsställelse, därför att det mycket tydligt belyser vad han själv menar om
det nuvarande konjunkturlä.get. Han sade, att år 1930 fortfarande var
ett gott år i Sverige. Som vi v'eta var emellertid år. 1930 ett år, då arbetslösheten var icke oväsentligt större än vad den varit under de sista
tolv månaderna. Kan man alltså kalla 1930 ett gott år, är det uppenbart
att man måste kalla nuvarande ,konjunkturlä.ge för mycket. gott. Även
om man icke vill säga, att det är en extrem högkonjun~ktur, är det up,penbarligen ett läge, som ligger vida över den medelkonjunktur man kan
räkna med i franltid1en. Om detta är fallet, är det emellertid svårt att se,.
att det ur någon budgetprincip 'kan vara motiverat att ha ett underskott
i budgetell. l\fed finansminister Wigforss' variation av långtidsbalanseringens princip kan man möjligen tånka sig att ha blott 'och bart balans,
Dlen jag har för min del mycket svårt att se annat än att ett ikonsekvent
tillämpande av lån,gtidsbalanseringsprincipen måste leda till att man för
ett så pass gott konjunkturår sk,all ha ett överskott.
Nu ha vi emellertid dessa försvarsutgifter avengångsnatur, och statsrådet Wigforss framhöll, att det är ovisst på hur lång tid dylika engångsutgifter skola betala.s. Det kunna förmodligen alla hålla med om, filen
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frågan är, hur stora dessa engångsutgifter i' själva verket äro. Jag skulle
för min' del hålla före, att från de utgångsp'unkter som äro diskuterade i
finansplanen kan man icke anse, att mer än 20 a 30 miljo,ner kronor av
den totala försvarsbudgeten på 238 milj,oner kronor äro av tillfällig natur.
Jag skulle här, men också endast här, kunna anknyta till professor Heckschers yttrande och säga, att när det ser så pass dystert ut i världen som
det gör, torde det vara anledning att hellre räJkna litet fö:vsiktigt än alltför liberalt, när man försöker uppskatta hur stor del av försvarsutgifterna
som ha engångsnatur. Engångsutgifter på ett eller annat tiotal miljoner
kronor kunna emellertid icke försvara något nämnvärt underskott i budgeten och .- bör jl3;g kanske tillägga - i varje fall icke ·ettunderskott av
den storleksordning, som faktiskt föreligger i budgetförslaget och som
enligt min uppfattning uppgår till över 50 miljoller kronoi\
Finansministern försvarade sin metod att underbalansera budgeten med
det påp·ekandet, att krigsutgifter i vissa länder icke ha blivit återbetalade,
men det förefaller mig d0ck vara en något långsökt parallell och ett ganska svagt försvar för att de försvarsut.gifter som vi nu ha icke skola
behöva balanseras inom en relativt kort tid.
Det förefaller mig som om man skulle kunna säga, att statsrådet Wigforss, när han beräknar statsinkomsterna, utgår ifrån att vi även i fortsätbningen skola få rätt goda konjun,kturer, men att han, 'när det gäller
budgetens balansering, icke finner konjun,kturläget vara lika gott, men är
det icke nödvändigt att anlägga ungefär samma konjunkturoptimism ell,er pessimism i båda fallen? I annat fall blir det nog alltför lätt ~tt v'ara
finansminister, åtminstone un·der en kort tid.
Emellertid anförde statsrådet Wigf·orss i kväll ett mycket uppfi'nningsrikt supplementärt försvar, nämligen att de goda konjunkturer, som man
kan räkna nled på inkomstsidan, i viss mån bero just därpå, att man
underlåter att balansera budgeten o·ch därigenom stim'ulerllJr näringsliv'et.
Jag vill icl{e p-åstå,att lnan icke logiskt kan kon,struera det så, utan viJI
endast genInäla, .att det innebär ett överdrivande av den konj.unkturstinlulerande betydelse, som nå.gra. tiotal miljoner kronors underskott i budgeten kan innebära.
Den fråga, som det nu återstår för mig att belysa för att motivera min
från statsrådet Wigforss avvika.nde ståndpunkt är följande:
Statsrådet Wigforss räknar med att dessa engångsinkomster och fiktiva
besparingar, ·som han har tagit i anspråk, ha disponerats på ett så rimligt oeh naturligt sätt, att det egentligen i viss mening icke finns någon
underbalansering att tala o,m. Han använde t. o. m. uttryck;et, att dessa
tillfälliga inkomster kunna anses vara »no'rmala årliga inkomster». Jag vill
härtill genmäla att hr Wigforss nu tager i anspråk kapitaltillgångar. Om
dessa bokföringsmässigt ingå i statens förmögenhet eller ej, är en rent
teknisk bokföringsfråga. Ingen kan väl bestrida, att om man, som statsrådet Wigforss säger, [ förväg har lagt upp medel för ett visst ändamål,
får man en reserv, och att man, när dessa medel under en ·kommande
l)eriod förbruk'as, har gjort slut på denna reserv. Det är också klart, att
ln-an ju.st llled tillämpande av långtidsbalanseringsprincipen i vissa fall
skall göra slut på reserver och min'ska statens förmögenhet. Men detta
bör blott ske när man antingen har speciella extraordi'nära utgifter av
nlycket betydande storlek eller när landet befinner sig i en lågkonjunk-
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tur. Därav följer emellertid icke, att st'3Jten börkonsumiera sådana reserver, när ingendera av dessa två förutsättningar föreligger.
Jag skall icke ingå på den bokföringstekniska frågan, eh-uru jag erkänner, att det skulle va.ra mycket frestaIlde. Det har sagtts, att bokföringen
skall tvinga finansministern att sköta statens finanser på ett visst sätt,
TIl'en jag vill för min del hävda, att bokföringen är en tjänan.de syster,
som skall åläggas att redovisa precis de beslut rörande utgifter och
inkomst.er, S0111 regeringen och riksdagen fatta. Även om man icke vill
lägga om bokföringen, är det i varje fall ingenting som hindrar, att
fin.ansministern i finansplanen klart och tydligt talar o;m v'ad han har
gjort. Man behöver icke lä.gga om driftsbudgeten, ehuru jag tror, att
det vore m.yeket lätt att arbeta med två slags överskott att överföra till
budgetutjälnningsfon,den. Finansministern borde åtminstone understryka
att den formella balansering/en endast har kunnat åstadkommas därigenom, att han tagit i anspråk vissa reserver och disponerat vi8sa uppsamlade medel SOln när de .nu bliva använda icke kunna användas på nytt
ett följande år. Om man jämför de normala löpa.nde ~:nko,msterna med de
nu föreslagna löpande utgifterna, får man en brist på ett 50-tal miljoner
kronor. Om detta hade undel~strukits m,ed ett tjockt streck, tror jag alla
k·unna.t vara överens om att det hela blivit väsentligt klarare. Men i så
fall är det också möjligt, att det skulle ha rått mindre a1llmän enighet om
att en dylik budgetbalansering vore rifutig i nuvarande konjunkturläge
och med så pass :små extraordinära försvarsutgifter, som nu äro ifrågasatta.
Statsrådet 'Vigforss sade lsjälv i slubet av sitt anförande, att nuvarande
inkomster icke i längden komma att bli tillräckliga för den nuvarande
utgiftsstalldarden, såvida det icke sker en rätt våsentlig minskning av
fö~svarsutgifterna. Det förefaller l}1i.g, som om han därvid på ·ett mycket
klart sätt hade hopsuIDlnerat hela den statsfinansiella situd,tionen. Eft.ersom det emellertid just 'av det skäl, som professor Heckscher -anförde,
knappast kan vara riktigt att räkna med någon vä,sentlig minskning av
försvarsutgifterna, utan. man närmast har anledning att utgå från status
quo i fråga om dessa utgifter, förefaller det mig som om det vore oförsiktigt av sv·enska staten att un,der en så oviss period som nu ordna sina
finanser på sådant Isätt, att om denna finansplan realiseras efter förväntan statenls samlade förmögenhet, bokförd elller ioke bokförd på ena
eller andra sättet, komm'er att nedgå med ett 50-tal miljoner kronor.
Jag vet väl, att det icke är särskilt populärt att intaga en sådan ståndpun,kt, vilken naturligtvis - jag säger det öppet - måste ha som konsekvens antingen en utgiftsreduktion eller en inkomsthöjning, d. v. s. en sk'at··
tehöjning. Eftersom det 'emellertid i all finanspolitik ligger, att man måste
försöka taga ett obehagligt steg, når det är beh~vligt, i stället för att uppskjuta det och hoppas, att diet kanske ändå icke blir nödvändigt, så har
jag icke kllnnat komIna till någon annan slutsats än att. den nu framlagda.
finansplanen icke utgör de naturliga s1ut,sat'Serna av ett -så ansträngt
statsfinansiellt läge, som vi tyvärr nu ha a;tt räkna med.
Profes,sor E, Heckscher: Jag kan sa.nningsenligt säga, att jag icke åsyftat en seger över den ena eller den andra, utan enbart oerhört gärna
velat övertyga mina medmänniskor om hur allvarlig situationen är och
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vilka kon'sek~enser detta för med sig. Såsom jag ser saken är vårt
jag nlcnar icke speciellt Sveriges utan hela E'llropas - läge för närvarande så fruktansv'ä.rt allvarli,gt, att nå;got motstycke icke funnits sedan
Napoleonstiden och kanske ;icke ens då. Det förefaller mig då ganska
ynkligt att låta något konkurrera nled en. pIrövning av vad ett sådant
läge kräver. Chefen för finansdepartem·entet är liksom regeringens alla
nledlemmar och vi alla tjänal"e åt svenska staten och sven'ska samhället.
Jag menar därför, att det naturliga skulle vara, att man ordnade en
mycket hemlig statsrådsberedning, där alla reg'eringens medlemmar tillsammans övervägde vad vIi närmast :ha att räkna med. Jag tänker härvid icke på en avlägsen framtid och icke heller på ett rorig, ty jag :ger
finanslninistern fullkomligt rätt i att krigsfinans~ering alltid måste bli en
helt annan historia än fredsfinansiering. Såvitt jag kan förstå är det
emellertid faktiskt fråga om nlånader eller kan åtminstone vara det. Det
gäller den situation i vilken vi efter all rimlig beräkning konuna att befinna oss inom den allrra nårmaste framtiden. I len 'sådan situation nlåste
statens alla åtgärder och ansträngningar inriktas på att uppnå största
möjliga styrka och effektivitet.
Jag menar alltså, att detta borde vara ledstjärnan för en finansminister,
när han såsom statens tjänare skall göra upp en budget. Hur mycket han
skall skriva däroln i statsverkspropositionen vill jag icke yttra mig om.
Det är klart att mycket av detta kan man icke twla o,m, men det är icke
fråga därom nu, utan frågan är, hur budgeten skall konstrueras med tanke på en sådall situation.
Statsrådet Wigforss utgår i tysthet ifrån, att alla de utgifter, som man
gör för olika, för all del mycket viktiga ändamål - men ändamål, sonl
icke tilllhöra detta sällsynt allvarliga läge - skola vara sakrosankta. Dem
får man ic.ke röra vid. De ha t. o. m. en naturlig expansionsIkraft, SOln
lnan har att utan vidare acceptera. För min del luåste jag hävda, att om
de de.mokratiska staterna skola komma levande igenom den kris som de
för närvarande befinna sig i och som förefallex att skärp\as för vairje månad, få de också finna sig i ~tt avstå från en hel del av de förmåner som
ha tillfallit dem under den föregående tiden. De få helt enkelt ställa sådant
på framtiden och i viss mån gå i m'otsatt riktning mot vad de gjOTt under
dE: senare åren.
Om jag får våga mig så långt ut på de allmänna omdö,men'as hav, så
skulle jag vilja säga att jag tror att det är nÖ'dvändigt att det blir :klart
för alla medborgare, att demokratien medför icke blott rättigheter utan
också plikter och att de plikter som komma att åligga demokratierna
oeh alla deras medborgare i nuvarande situation komma att skärpas alldeles kolossalt. Vid sådant förhållande förefaller det mig icke vara riktigt
»au niveau» med nuvarande situation att diskutera budgetfrågor från
problemställningar som icke taga hänsyn till lägets fruktansvärda allvar.
Jag kan vara ense med professor Ohlin, fa;stän jag är oenlse med honom på
en hel del andra punkter, att i en sådan situaJtion blir det särskilt allvarligt att icke räkna med en sta.rk expansion av statsutgifterna speciellt i
fråga om försvaret, utan i stället räkna med en kontraktion av dessa ut··
g'ifter. Jag vet mycket väl, hur impopulärt o;ch svårt det är för vilken regering som helst och i synnerhet för en socialdemokrati,sk regering att
anlägga sådana synp'unkter, men detta får icke vara avgöran'de, utan det
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avgö'rande måste vara att göra vad som behövs och att taga den impopularitet och de politiska svårigheter Slom detta medför.
När finansministern i detta läge icke vidtar några åtgärder som naturligt peka i riktning m·ot en expansion av statsutgifterna oeh närmast försvarsutgifterna, utan snarast synes böjd att tänka sig en utveckling i
rnotsatt riktning - professor Ohlin citerade ett yttrande, som åtminstone
i någon mån förefaller att peka i den riktningen - så undrade jag, eftersom finanslninistern ju icke kan vara blind för lägets allvar - det kan
ju ingen vara - om han möjligen tänkte sig att få en expansion av inkomsterna på annat håll, nämligen genom monopolisering. Detta skulle
kunna vara hans sä.kerhetsventil och anledningen till att han icke ansåg
.
sig behöva göra något åt det an'dra.
Jag får kanske till slut rätta -ett missförstånd, som irug icke förstod hur
det kunnat llppkomm-a. Statsrådet Wigforss diskllterar, huruvida ett privatekonomiskt uppbyggt system skulle kunna stå rycken för det påfrestande läge som speciellt ett krig medför. Jag talade emellertid icke olm
statsmonopol i detta sammanhang. Att det vid lerig kommer att krävas
en hel del statsmonopol ger jag honom fullkomligt rätt uti. Min fråga
gällde emellertid ick·e detta. utan om finansministern hade för avsikt att
starkt driva upp statens inkomster genom att monopolisera näringslivet
för att därigenom så att säga få en hemlig beskattning, som skulle vara
nlera smaklig än en öppen beskattning. Detta var emellertid sagt mera i
förbigående, därför att vad jag önskade ha sagt var vad jag nyss yttrade,
nämligen att vi få ick1e och kunna icke låta bli att se verkligheten i ögonen och inrikta hela. vår offentliga verksamih-et dårefter.
Om jag får sluta med en rent personlig anmärkning, skulle jag vilja
säga, att det kan ju hända, att jag, just därför att ia;g icke ,deltagit i den
offentliga debatten, har litet större möjli,ghet att ieke fångas. av stundells
problemställningar. Jag har åtminstone försökt att s.e litet längre än till de
frågeställningar man har diskuterat i pressen och i riksdagen.
Fil. dr. Kli Hildebrand: Jag har endast begärt ordet för .att b,eröra en
enda men !mycket viktig d·etalj i diskussionen, nämligen den som rör
långtidsbalansering samt över- oeh underbalansering.
Det föreföll mig, som om professor O.hliTl hade rätt stora .s.y·mpatiel'
för att ma.n i ett sådant konjunkturläge som det nuvarande skulle uppställa överb'alansering såsom 11lål f.ö'l' att få ett övers.kott, vilket man
sedermera lämpligen skulle kunna använda under en ·depressionsperiod.
Det synes också mig lämpligt, att nlan i nuv'arande låg,e bör undvika
underbalansering, men jag känner mig ic.ke alls öv.ertygad om att det
riktiga skulle vara en överbalansering. Jag är visserligen fullt på det
klara med att :det ibland måste uppstå en överbalansering oeh att ,det
därvid erhållna överskottet bör användas på länlpligaste 'sätt, men jag
vill opponera mig emot att i ett visst läge uppställa överbalanseringen
såsom mål.
I allmän'het uppfatta.s ju saken så, att Oln vi få ett överskott, finnas
sedeflnlera dessa medel att tillgrip'a, när man behö·v.er dem. Var finnas
emellertid dessa tmedel? Låt oss se en smula på tekniken. Överskottet
ingår till statskontoret, vilket sätter in vad som icke behövs i riksgälds.:.
kontoret. Riksgäldskontoret behöver då icke, såsom eljest vore fallet,
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gå ut på lånemarknaden utan anv1änder i stället· dessa medel. De medel,
som bokföringsmässigt finnas i bu·dgetutjämningsfonden, stå sålunda
icke 'utan vidare till förfogande. När de behövas för en budgetutjämning,
lnåste ~iksgäldskontoret anskaffa dem.
När budgetsakkunniga förb.eredelS'evis överlade om dessa frågor, uttalade dåvarande generaldirektör Bergendal såsom sin uppfattning, att
överbalansering aldrig skull·e åsyftas utan att budgetTegleringsfonden
helst icke borde gå över nollstrecket. Detta synes mig oekså vara riktigare än att .eftersträva en överbalansering. Mun får j-u tänka på att
under en ,depression kan läget bli sådant, att Idet på grund av kapitalbrist blir ganska olägligt, om riksgäldskontoret tvingas gå ut på lån.e:nlarknaden för att· skaffa ·de medel, som skola återbetalas till statskontoret oeh som bokföringsmässigt ligga i d.en ifrågavarande ·fonden. I
.synn·erhet blir detta fallet, om man salntidigt skall taga upp stora lån
,för andra ändamål.
.Jag har endast velat framföra denna synpunkt på överbalanseringen,
eftersom den ju hör till dagens ämne.
Statsrådet E.. Wi2forss: Jag tror inte, att vi i denna diskussion mellan
,professor O.hlin och mig kun.na komma lä.ngre än till att 'stryka under
att han anser, att av nuvarande situation följa vissa nödvändiga konsekvenser i fråga om långtidsbalanseringen, under det att jag nlenar,
att situationen ger 'm.öjlighet bill olika lösningar. Jag har icke sagt, som
professor O,hlin närmast formulerade det, att man icke skulle göra reservationer i fÖ1rväg utan täcka alla underskott ,efteråt, varigenom man
. ka.n leva glada dagar tilldess en ny ,kris kommer. Jag säger endast, att
det icke är nödvändigt att under alla förhållanden kräva överbalanse. :r:ing i förväg, utan det får bli heroen,de på hUll" man u:ppfattar det ögonblickliga läget. Päd·en punkten kan 'det naturligtvis finnas ·delade m·eningar. Jag sk/ulle kanske kunna uttrycka saken på det sättet, att enligt min uppfattning är det ekonomiska läget sådant, att om vi år 1938
ha.de beslutat oss för att onledelbart avhjälpa brister i vår försvaJrsberedskap, låt mig säga till my eket högre belopp äll de 70 miljoner kronor som beslutades, s/kulle dessa kostnader ha kunnat täckas allt eftersom vi hade råd till det. ,Jag skulle ,med alldra ord icke alls :ha funnit det
orimligt att taga upp lån, som sedermera fingo återbetalas under ·en
följd av år. l)ctta vore enligt min u1p'pfu1ttning fullt förs.varligt iek·e blott
däJrför att det s~ulle gälla en stor engångsutgift, som icke ,kun·de täckas
genom skattehöjning, utan också ·därför, att läget på viss.a ·områden av
det svenska näringslivet äJr sådant, RJtt expansion med hjälp av lånenledel icke enligt min mening är oriktig. Jag kan fÖlrstå, att man kan ha .
en anna;n mening, m.en jag ka.n icke se, ·hur lnan rimligtvis kan pressa
fram den ena lösningen i stället för den andra såsom den enda riktiga i
den givna situationen.
Att j.ag ic:ke fäst sa.m.ma vikt som professor Ohlin vid själva det for,mella, d. v. s. :huruvida man skall räkna med att genom d·enna Ipolitik
åstadknmmes en fö,rmögenhetSiminskning med så och så :många miljoner,
beror därpå, att jag aldrig har uppiattat talet onl budgetutjämningsfondens storlek o. s. v. såsom mätare på statens förmögenhet'Sställning
som annat än ett nära till han·ds liggande streck, som. man :har satt
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Iför att :ha någon fö,reställning Oln var man rör sig. Vi räknade med att
få 90 miljoner kronor i b'udgetutjämningsrfonden under det första å;et,
och det visade sig bli 118 Iniijoner kronor, men enligt min uppfatt.ning
är det gan.ska likgiltigt, om det finns 118 eller 90 eller 70 eller 50 nliljoner kronor från början. Jag kan ge herr Lundell rätt uti, att det kan
finnas rent praktiska s.käl fö,r att bö,rja på plussidan, men ·det kan också
finnas skäl att säga, att det i grund och botten är rimligast att räkna
rned att man under de flesta år skall befinna sig på minussidan och att
man eg.entligen har gjort nog, så snart man kommit upp till plus minus noll.
Det är kanske stridande mot den uppfattning, SOln somliga ha onl den
finanspolitik sonl blivit förd, men jag kan icke tro att det betyder så
otroligt m.ycket, om man tar ut ett visst antallniljoner mer om året,
eller att det är en så fö,rfärlig olycka, om ·man ett år låter bli att taga
ut 30 nliljoner kronor i skatt, även om man vet att ma,n kanske nästa år
,rnåste taga ut dessa 30 miljoner. Diet måste hä.r bli en avvägning nIellan
en mängd olika faktorer. Jag tror, att professor Ohlin var galls'ka nära
·den ståndp'unkrten, när han sade, att om m.an endast ,hade klart sagt
ifrån, att man i år använt vissa inlromster som icke äro årliga och att
det dessutom fanns vissa utgifter som icke täcktes av årets inkomster,
varför ,det i realiteten up,pstått en unde~balan:sering, så skulle det 'hela
sett alln.orlunda ut. Jag vet ju, att professor Ohlin har låst finansplanen,
men jag får säga, att han nu tJ'Tcks ha glömt den. Där står nänlligen:
»Efter företagna jämkningar skulle den sam.lade in'koonstsumman uppgå till 1.340,7 .miljoner k~onor, och bristen gentemot de beräkna ~ utgifterna på 1.363:,1 miljon·er kronor :skulle utgöra 22,4 miljoner kronor.
Då Jnan går att öV1erväga de olika möjligheterna att täcka denna brist,
torde ·det vara skäl att uppmärksamma, att det verkliga underskottet av
löpande inkomster i förhållande till beTäknade utgifter är väsentligt
större än 'den nu angivna summa.n. Så ·har under utgiftsregleringen påpek.ats, att under sjunde huvudtiteln i år intet anslag uppförts till skatteutjämning åt skattetyngda kommuner, ·därför att hela utgiften, som beräknas till omkring 14,5 miljoner kronor, kan för denna gång bestridas
ur skatteutjämning.s.medlens fond.»
Jag har verkligen gjort. mig all möda att tala om att vi ha en undeJrbalansering, som uppgår till åtminstone 35 miljoner ,kronor oeh som kan
summeras ihop till 50nliljoner kroll:Otr, såsom professor Ohlin ·har framhållit. När jag nu har påpekat, att detta klarläggande verkligen blivit
gjort, kanske den ,delen av diskussionen icke behöver fortsätta.
Däremot skulle jag vilja såga ännu ett ord till professor Heckscher,
därför att jag delvis anser att han har rätt, men jag tror dock att varken
hans omdömen om andramän·niskor eller hans slutsatser äro riktiga.Det är väl ändå icke så, att professor Heckscher, däflför att ,han"
icke ·delta.git i den oiffentliga diskussionen} skulle kunna anse, att ,han
djup,are än andra känner det .fruktallsvä~da i det nuvarande läget. Sådant är ju rent personliga uP'P[attningar. Ä.r professor Heckscher övertygad om att han känner det djupare än an·dra, får han naturligtvis ha
den meninge(nl.
Når professor Heckscher nu har den uppfattningen att budgetbalanse.ring:sirågor äro mindre viktiga, därför att det viktiga är vad vi skola
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göra i nuvarande läge, så måste ju detta" eftersom professor Heckscher
an.knyter till frågan om statsutgifterna, betyda att han menar, att man
borde överväga utgifter av ett slag, som icke ingå i 'den nu framlag,da
hudgeten. När emellertid regeringen lägger fram 'ett b'udgetfölislag, får
man uppfatta det som det nM-,maste uttrjTcket fö'r vad regeringen anser
för ögonblicket vara lämpligt. ~~tt m.an kan ha ,delade meningar ·därvidlag är klart. D'et ,har ju redan i riksdagen framkommit och offentligt
diskuterats önskemål om att för försvarets räkning använda- mera medel
Såvitt jag .hittills har kunnat se, ha de offentligt framlagda förslag·etJ
elnellertid rört sig inom så ,pa.S's blygsa.m,ma gränser, att ·de icke skull€
behöva föranleda en ,diskussion av ·det slag, som professor. HeckscheI
anser vara nödvändig.
Om professor Heckschers u:ppfattning är berättigad, är det därför att
.han föreställer sig behov, som {)nledelbart skulle behö·va. täekas, av sådal1
helt annan storleksordning, att ma.n måste på ett helt nytt sätt taga
upp frågan om hur man skal,l kunna skaffa ·medel härför. Vill professol
IIeckscher föra fram ·konkreta försla.g, är jag säkerligen den siste, som
skulle vägra att ·diskutera deln. Jag tror nämligen ickJe, att professO'l
Heekscher har rätt uti, att ,detta nödvändigtvis måste leda till en så kraf·
tig beskärning av alla andra utgifter. Jag vill visst ic:ke isäga., att al!:)
andra utgifter äro sakrosankta. Det har tillkomlnit e.n mängd utgifter
som jag ieke ärsärsl{ilt glad åt, men här komm,er man åter fram tiI:
Jrågan o·m vilk'et slags utgifter vi skola ha. Är 'professor Heckscher ver,~·
ligen så övertygad om att d·et vore bättre att exem.pelvis ta.ga tillbaks
löneregleringen för statstjånarna än att minska an,dra människors pri·
vruta 11tg~fter genom höjd beskattning? För min del är jag övertygad on
att ·en betydande del av de statsutgifter som ha gjorts un,der de SiSt2
åren äro försvarsutgifter icke blott, såsom professor Heckscher antydde
fÖ1r det inre försvaret utan också för stärkan.det av vår Iställning utåt
Därom kan lllan återigen ha ·delade meningar,oeh ·det är icke 'min avsik1
att nu diskutera ·detta. Det förefaller mig endaS1t, som om professoJ
Heekseher borde uppmärksanlma, att man kan ha olika ,m!ening on.
dessa utgifters natur.
Man vågar sålunda. anse, att för !den händelse professor H ecksche]
icke 'Syftrur till Istatsutgifter av sådan storleksordning, ,att de undan·
,dra sig vanliga finansieringsul:etoder, behöver lnan i detta s.am·
manhang icke rulla upp frågan om statsmonopol, därför att de statsHlonopol, som man -hittills ,har reSOllerat om., ha varit av 'underordnBJ(
storleksordning. Om man kan få ut 10 eller 15 miljoner kronor på ett hål
oeh lika mycket på ett annat, är detta i en budget av nuvarande storlel
likväl 'belopp, sonl lutan stö1rre svårighet kunna skaffas även på annai
sätt. När professor Heckscher ,därfö1r tog upp ,denna fråga i så allvarli~
ton, trodde ja.g fakti'slkt, att han syftade på ,den för {l,e relativt fria sta
terna grundlägga.nde frågan, om de för att skydda sig även mot yttr~
fiender kunna mobilisera sina resurseT utan förändringar ide nu g.ivn~
formerna ,för det ekonomiska livet. I sista hand är det ieke .därvidlag en
da.st fråga om att taga lut skatter utan, såsom professor Heckseher ve'
bättre ä.n de flesta, en fråga om mobilis1ering av de reala re~sursJerna. De'
är ,den stora frågan, men den för oss långt utan'för prOlblemet om de'
onledelbara statsfinansiella läget.
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Professor Bli Ohlin: Jag skall endast göra några korta anmärkningar.
Jag skall icke prolongera diskussionen om finansplanens tydlig.h.et utan
nöja mig med att :peka på det ,faktum" att ,hela tidningsp:r.essen i sina
kommentarer icke ha~t klart för sig den sak, som de skulle ha haft klart
för sig ifall det i fin'ansplanen någ{):nstädes hade stått, att ett under.skott
på 53 miljoner kronor föreligger.
Statsrådet Wigforss fram'höll, att om vi år 1938 hade· beslutat väldiga
fö:r:svars~utgifter, hade det varit motiverat att taga upp lån. Det ·hur, såvitt jag vet, ingen bestritt, men därav följer icke, att o'm man har mycket
sm.å extraordinära försvarsutgifter, är ,det också motiverat att ha ett
underskott.
Vidare sade statsrådet \Vigfors'S, att på vissa områden av näringslivet
är läget för närvarande såda.nt, att det kan vara motiverat med viss lånefinansiering. Jag vill därtill ·endastkonstatera, att konselevensen av detta
är, att det är luotiverat att ha underskottsbalans:ering i alla konju,nkturlägen ·utom under den m.est utpräglade högkornjunktur.
Vad budget.utjämningsfollden beträffar är jag ense med finansminis.tern
om att det är likgiltigt, om fonden är 118 ,eller 90 miljon·er kronor. Men
jag måste bekänna att ja.g icke kan se, att detta skulle kunna vara ett
argument 'mot mitt påståen·de, att det är oriktigt att ha ,ett un,derskott
:l)å 50 miljoner kronor under ett år, då man har goda konj-unktu1rer och
l'elativt små extraordinära. Iörsvarsutgifter.
Finansministern hade emellertid ytterligare ett försvar för {detta förhållande, nämlig,en att det icke kan vara någon så förfärligt stor olycka,
om man ett år underlåter att skaffa 50 miljoner kronor uta.n i stället använder ,medel, som hopsamlats tidigare. Det ka.n man naturligtvis säga.
D,et är ieke så farligt att synda en gång. Jag skulle doek vilja 'betrakta
den omständigheten, att ·ett sådant försvar framkommer, såsom ·ett halvt
erk.ännande av att det i alla. fall är en smula syn,d.
Vad beträ,ffar professor Heekseher vill jag endast gö,ra det påpekandet,
att d'en praktis.ka kons!ekvensen av hans ståndpunkt är, att vi måste
besluta oss för mycket stora ök'ningar av försvarskostnaderna i vidsträckt
nlening. Det är klart att det i så fall blir ett finanspolitiskt problem, hur
dessa 'utgifter skola finansieras. Efte~som emellertid icke från något håll,
icke h·eller från professor Heckscher, föreligger något ·förslag om en ökning av försvarsutg1ifterna av sådana ,dinlensioner, är jag för min del
alldeles ur stånd att se, varför det finanspolitiska problem som nu skall
diskuteras' är, hur man skaJll bära sig åt för att finansiera dylika utgifter
och vilka andra utgifter som skola ,miI1Si1ca!S. D·et förefaller mig vara 'en
annan fråga än ,den nu föreliggande finans:politiska, som ju måste utgå
från 'ungefär det förslag rörande utgifterna, som faktiskt föreligger.
Det tycks som om professor Heckschers ståndpunkt närmast skulle
vara, att vi bara skola tala om en, sak, därför att den är viktigast. Jag erkänner, att den fråga som han ställde är oerhört viktig, men jag menar,
att vi måste i detta osäkerhetstillstånd likvä.l klara upp en mäng,d praktiska' frågor, till vilka bland annat hör det fina.nspolitiska problemet m:ed
d.en utgiftspolitik, S0111 för närva,rande bedrives och som är föreslag,en för
nästa budgetår.
Däremot är jag till alla ldelar överens med professor I-IeekS·cher därom,
att i nuvarande allvarliga läg,e måste de demokratis.ka staterna inse, att
1
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det är nödvän·digt att göra offer och göra offer 'på alla håll. Jag vill säga,
att jag betraktar detta förhållande såsom ett stöd för den ståndpunkt,
som jag har intagit i ·den lnera b.egräns.ade finanspolitiska diskussionen.
Till sist vill jag säga till dr. Hildebrand, att när vi överbalans.era bu·dgeten är det klart att icke riksgäldskontoret samlar pengarna på hög utan
att man, när pengarn.a sed,ermera behövas" måste låna upp mot:svarand~
belopp. Såsom framhölls vid flerfaldiga diskussioner i den ifrågavarande
kommitten finns den :nlöjligheten, som givetvis alltid kommer att användas, att riksbanken under en d·ep1ression sörjer för en så lätt kapitalmarknad
att staten kan lånautall att detta resulterar i kapita,lbrist och stegrade
räntor. Gentemot dem som möjligen fortfarande tvivla på möjligheten
härav vill jag framhålla, att lnan år 1933 påstod att statens väldiga upplåning skulle resultera i högre räntor, men vad inträffade? J.o, på två år
'sjönk den effektiva ränta.n från 4,3 till 3 %. Olm man har b'etalningsbalansen tunder kontroll, är det ,en relativt enkel sak att ·hindra en Täntestegring under en depression, utom i mycket speciella undantagsfall. Härtill kommer, att man genom ·en sådan politik under depressionstider får
nytillskapad köpkraft, alltså just när detta behövs, medan man under
högkonjunkturen »drager in» en del av köpkraften genom öv.erbalallsering
av b,udgerten.
Jag tror ick.e, att den p'rincipiella SikilInaden mellan dr. Hildebrands uppfattning och min är så särskilt stor, m·en jag lllenar, ·att betydels.en av den
svårighet som han pekade på mycket lätt kan överdrivas.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 23 februari 1939
Ordförande: Försåkringsdirektör l. S j ö g r e n.

Arkitekt Sven Wallander inledde aftonens diskussion över ämnet

Rationellt hostadshygge.
Att förse vårt folk med ett tillräckligt antal rymliga bostäder är
och förblir under vår generation ett av landets största och mest svårlösta! problem. Trångboddhetens avskaffande och den fortgående
familjebildningen komma därför att under de närmaste 10-15 åren
ställ~ stora krav på produktionen. l\1en produktionsapparaten, rätt
anv~nd, borde kunna förse oss med vad vi behöva till rimliga priser.
Genom vänlig medverkan av docenten Alf Johansson är jag i tillfälle. att lämna en del sifferuppgifter, som belysa hela pi'oblemställ~
ningen på byggnadsindustriens framtida arbetsfält.
.
1935 ha~e vi i svenska stadssamhällen ungefär 677.000 lägenheter
med 1.950.000 eldstäder. Under förutsättning att vi bibehålla vår nu-o
v"arande bostadsstandard, således ha kvar vår tids trångboddhet och
samma procentuella fördelning av befolkningen i olika lägenhetstyper,
behöva vi trots detta på grund av den' fortgående familjebildni~gen
till ·.år 1950 öka lägenhetsmängden i städerna till 850~000 st. med
2.330.000 eldstäder, d. v. s. 30.300 eldstäder behöva byggas pr år under 15 års tid. Jag förutsätter vid denna beräkning att 15 % av detta
tillskott utgör ersättning för äldre rivna lägenheter. Vår nuvarande
bostadsproduktion har givit ett tillskott pr år under senaste tioårsperiod i samma svenska städer av så mycket som ungefä.r 54.000 eld-o
städer. Detta är då ett genonlsnitt under perioden, som i sig innehåller
de låga produktionssiffrorna under krisåren. Observera siffran 54.000
eldstäder! - Vi komma nämligen, under förutsättning att, bostadsstandarden blir vid det nuvarande, att om några år kunna producera
ulldeles för lnycket med nuvarande produktionshastighet.
Komma förhållandena då att utveckla sig på det här skildrade sättet? Det är inte troligt, utan vi komma att minska trångboddheten i
4 -
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stället :för att sakta farten på produktionen. Detta är ju dels nödvändigt för folkhälsa OC]l folklycka, dels borde vi ha råd med det,
och dels ä.r hela vårt f(llk för närvarande inriktat på att reda upp
detta sociala problem. Jag gör därför det mer rimliga antagandet, att
bostadsstandarden intill 1950 förändras på så sätt att 2 personer bli
största antalet i en l rUffi- och kökslägenhet, 4 personer i 2 rum- och
kökslägenhet, 6 personer i 3 rum och kök o. s. v. Detta antagande
förändrar naturligtvis inte totala behö'vliga lägenhetsantalet, vilket
ju följer familjemängden i befolkningsmassan, utan lägenhetsantalet
blir fortfarande 850.000 st. 1950, men det blir en annall sammansättning på de ingående bostadstyperna. l rum- och kökslägenheten måste minska i antal från nuvarande mängder, men 2-or och 3- pr ökas,
OCll därför blir det, i lägenheterna ingående eldstadsantalet betydligt
större ä.n vid föregående antagande eller i detta fall 2.620.000 eldstäder. För att fylla detta senare behov behö'vs det en nyproduktion a,'
52.900 st. eldstäder pr år i genomsnitt intill år 1950. De siffror jag här
nämnt röra städerna i hela landet. I Stockholm bli förhållandena något framflyttade i tiden men framtiden är densamma. Nuvarande
produktion har som sagt varit 54.000 eldstäder under senaste 10-årsperiod. Denna produktionshastighet kan bibehållas men behöver ej
ökas upp under de närmaste 15 åren för att vi skola kunna nå våra
sociala mål. Den viktiga gren' av samhällsmaskineriet, som bostadsproduktionen är, kan hållas i gång som tidigare och bostadsbristen
avhjälpas - men endast under vissa bestämda förutsättningar.
Villkoren äro: att vi kunna genomföra en standardhöjning av bostadsbeståndet endera genom ökade inkomster för befolkningen eller
Ininskade kostnader för bostaden. Som vi väl knappast böra i detta
sammanhang räkna med någon väsentlig inkomstökning för de breda
lagren, återstår att försöka sänka bostadspriset. Göres det inte frivilligt och i god tid av intresserade parter, komma kriser och arbetslöshetsperioder någon gång in på 1940-talet att pressa löner, tomtpriser
och varupriser m. m., så att resultatet, en billigare produkt, uppnås
inom byggnadsindustrien. Men det finns ju angenämare och riktigare
vägar att ordna dessa förhållanden på än att invänta kris och nödtid
för att efter~anke skall infinna sig, nämligen rationalisering av byggnadsindustrien, genomförd i -god tid.
Det är, när man utgår från att dell enda riktiga lösningen är ratio11alisering, beklagligt att behöva konstatera, att verkligt rationellt bostadsbygge för närvarande inte kan bedrivas med framgång i vårt
land och detta av följande skäl.
Den lagstiftning, som reglerar vårt byggande, är i väsentliga stycken behäftad med fel samt tillämpas byråkratiskt och otympligt.
l
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Våra komll1uners tomtpolitik är ofta olycklig och leder till för höga
priser. Där staten är markägare, gör den sig skyldig till samma fel
som kommunerna. - Avlöningssystemet vid våra byggen verkar automatiskt förhindrande på varje form av rationaliseringssträvanden.
- Maskinerna, som äro rationaliseringens förnämsta hjälpmedel, för~
hindras att kOlurna med i produktionsprocessen effektivt. - Produktionens huvudmassa skötes under olämpliga organisationsforlner,
och produkten kommer icke allmänheten till godo på billigast möjliga villkor.
Allt detta låter kanske som en svartmålning av situationen, men
jag tror mig kunna ge goda skäl för mina synpunkter. Jag börjar' då
med lag och rätt, när det gäller byggandet.
'
De av de närvarande, som äro lekmän, tro mig säkert inte, när jag
säger, att det i bästa fall tar l ~ år att förvandla en icke stadsplanelagd och tomtindelad markbit i en svensk stad till en juridiskt fullt
färdig och byggbar tomt, och observera att detta är i bästa fall! Är
saken mer komplicerad finnes det knappast någon gräns uppåt för
tidsåtgången. För att ge mera färg åt denna min uppgift skall jag
uppräkna de institutioner en stadsplan skall passera t. ex. i Stockholm"
den plats där stadsplaneärenden ha att passera de flesta instanserna.
Stadsplanekontoret gör ett förslag till stadsplanen och Stadsplanellämnden beslutar att sända det utarbetad,e och färdiga förslaget vidare till Fastighetsnämnden; från Fastighetsnämnden går stadspla~
nen till Byggnadsnämnden, där den utställes under en månad. Samtidigt sker en visit i Drätselnämnden, varefter färden ställes till Stadskollegiet. Stadskollegiet efterträdes av Stadsfullmäktige, som slutgiltigt behandla frågan för kommunens del. Överståthållarämbetet tar
sig därefter en funderare över frågan och beslutar sig så småningom
för att sända ärendet vidare till de statliga myndigheterna. Kommunikationsdepartementet kommer först, men kan inte göra slag i saken
med ~indre yttrande först inhämtats från Kungl. Byggnadsstyrelsen,
som därefter sänder alla papperen till Kungl. Maj:t för slutgiltigt beslut. Bästa tid för behandlingen i c:a 12 instanser bli c:a l år, om' det
hela gått lyckligt, vilket minsann inte alltid är fallet. När det går
galet, måste vanligen hela proceduren tas om igen från början, och
vandringen genom ämbetsverken blir flerårig.
Dell utmattade ivraren för ett rationellt bostadsbygge på den här
åsyftade markbiten skulle kanske sedan tro sig kunna igångsätta sitt
husbygge. Visst inte! Marken skall tomtindelas, och detta tar minst 3
månader, ofta mer, och vi äro uppe i en tid av 13-18 månader. Lägger
man till detta, att i de flesta städer stadsplallearbetet är betänkligt
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på efterkälken så får ma.n den rätta bilden av hur svårt det" är att
ens få fram tomtmarken, där det rationella bostadsbyggandet· skall
bedrivas.
Någon kanske tror att förhållandena äro så svåra endast i Stockholnl. Ingalunda! Värst är det visserligen i Stockholm på grund av de
många kommunala insta.nserna, men det är besvärligt överallt i våra
svenska städer.
Tänk till slut på hur mycken onö·dig överbelastning av de kommunala och statliga tjänstemännens arbetstid, som detta skickande kors
o:ch tvärs med varje stadsplanefråga för med sig. Hur dyrt och lite
rationellt alltsammans är! Det finns mycket pengar att förtjäna för
det allmänna genom omorganisation och förenkling på det här området.
En annan del av lagstiftningen, som är otillfredsställande, är byggnadsförordningarna. De lokala myndigheterna ha en onödigt vidsträckt rörelsefrihet, när det gäller detta för byggandet så viktiga ingripande från det allmännas sida. I en stad får rumshöjden i en villa
inte vara mindre än 2,70 m., i en annan är måttet 2,60. I en stad
skall minsta trappbredden vara 1,00 m., i en annan 0,90 ln. o. s. v.
i all oändlighet beträffande en mångfald bestämmelser. Detta är ett
fullständigt onödigt trassel och synnerligen irriterande för allt stand"~rdiseringsarbete på bygglladsområdet.
.
Den nuvarande hyreslagens bestämmelser, som ofrivilligt dirigera
nästan all flyttning till l oktober, är ännu ett lagstiftningsområde
söm bör revideras, men detta är ju som bekant en fråga som är under
behandling.
.
Vår expropriationslagstiftning är i sin nuvarande avfattning sådan,
ått den ofta leder till onödigt höga kostnader för kommunerna vid
lnarkinlösen för bland annat bostadsbygge och trafikleder. Dessa ut_o
gifter återkomma sedan i höga tomtpris och hamna på så sätt hos hyresgästerna.
}'rån ett utredningsarbete rörande expropriationslagstiftningen har
jag en anmärkningsvärd siffra, som jag vill nämna. Det visade sig, att
,r~d köp i' den allmänna marknaden bruka köpesummorna i genomsnitt
tämligen väl överensstämma med taxeringsvärdena. Någon väsentlig
skillllad föreligger i ,rarje fall icke. Vid expropriation ligga priserna
däremot cirka 80 % över taxeringsvärdena. Detta visar tydligen, att
vi icke ha någon särskilt lyckad expropriationslagstiftning. Den största lycka, som kan hända en fastighetsägare, är uppenbarligen att få
fastigheten exproprierad.
: Mall kan nog som ett generellt omdöme säga, att tomtprisen äro
höga i Sverige jämfört med andra länder, så fort man kommer till de

RATIONELLT BOBTADSBYGGE

39

medelstora eller' större städerna, en i sig själv olälnplig tendens. När
det gäller Stöckholm,. är förhållandet särskilt markant och sammanllänger dels med de förut skildrade stadsplanesvårigheterIla OCll dels
med det i allra högsta grad olämpliga system för försäljningen, som
har tillämpats här i de centralare delarna av staden.
Jag har i det föregående påpekat hur stadsplanearbetet genom det
forcerade byggandet i alllnänhet är på efterkälken i våra städer och
hur härigenom tomttillgållgen blir begränsad. När sedan detta otillräckliga utbud försäljes genom anbudsförfarande, så stegras prisell naturligtvis in absurdum.
Den sonl',i tävlan med andra lämnar in högsta anbudet får tomten~
om han anses uppfylla måttliga krav på vederhäftighet! Vem ger högsta anbudet? Jo, den mest sangviniske, den som har minst att för~
lora, således den ekonomiskt relativt svagare; den som kalkylerar lned
de högsta hyrorna i det blivande huset, med andra ord den djärvaste
eller mest dumdristige spekulanten, jägaren efter de tillfälliga chan~
serna. Tomtförsäljningslnetoder av denna art premiera icke de bästa
byggnadsföretagarna utan premiera i stället spekulationen på byggnadsolllrådet och driva upp hyrorna. På Stockholms stads illnerom'råden Ilar man allvänt systemet, men det är att hälsa med glädje,
att så icke skett hittills på de nu aktuella ytterområdena. Det är väl
också troligt, att man inte kommer att någonsin gå in för metoden
på denna nlark.
Djurgårdskommissionens, d. v. s. statens, tomtförsäljning här i
Stockholm är ett typiskt exempel på de ekonomiskt lysande men socialt olämpliga resultat, som kunna uppnås med denna försäljningsmetod. 'Ar 1931 kostade en välbelägen tomt c:a 1.900 kronor pr eldstad
på denna statens mark. I~iknande tomter försäljas nu för 3.500 iL 4.000
kronor per eldstad, d. v. s. en stegring av mer än 80 % på 8 år.
'fomtmark från Valhallavägen och utåt Gärdet har försålts för c:a
40.000.000 kronor. Den borde ha kunnat försäljas med rimlig avans för
'c:a 20.000.000 kronor, resten är överbetalning, framkalla.d av ett nödläge, som myndigheterna själva ofrivilligt frambragt. Denna min fö'regående kritik har - det vill-jag understryka - alls ingen inriktning
lTIöt de tjänstemän eller personer,' som efter båsta fö,rmåga sköta dessa
ärenden. för statens eller stadens räkning och efter dess direktiv, utan
jag avser uteslutande att påtala det otroligt olämpliga system, efter
vilket dessa frågor handläggas. Som metoden har visat en tendens att
vilja av beskäftiga själar lanceras både här och var i våra samhällen,
bör man säga ifrån klart och tydligt, att detta försäljningssystem är
det mest antisociala, SOlU kan tänkas. Om privata människor sl{ulle
lalla på den iden att låta en nödvändighetsvara produceras i alltför
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liten omfattning och sedan hålla auktion med infordrande av anbud
på det för knappa utbudet är det självklart, att priset skulle springa
i höjden på det mest förvånansvärda sätt.
Jag kan taga ett annat exempel från den 'mark, som såldes av Stockholms sjukhem på Kungsh.olmen. Tomterna kostade där c:a 4.000
kronor per eldstad. H. S. B. köpte emellertid för några år sedan mark
av staden något utanför detta område för endast 900 kronor per eldstad. Det är onekligen en mycket kraftig stegring, som här har ägt
rum och som väsentligt har påverkat hyresnivån. Botemedlet? frågar
l\:anske någon. Stadsplanearbete i god tid före byggnadsbehovet och
trafikförbindelsernas iordningställande på ett tillfredsställande sätt
före byggandet och icke efter byggandet. Så gör nlan exempelvis i
många amerikanska städer med gott resultat, där spårvägsförbindelser
först dragas ut till en fullkomlig ödemark. Stadsplanen göres färdig,
gatorna läggas ut och först därefter, när trafiken, stadsplanen och gatorna äro klara, släpper man loss byggandet och för dit invånarna.
Här göra vi tvärtom!
Som provisorisk försäljningsmetod från det allmännas sida under
den mellantid som åtgår, till dess stadsplaner och underhandlingsarbete hunnit ikapp tomtefterfrågan, kunde enligt mitt tycke ungefär
följande regler gälla. Tomterna åsättas fixa, rimligt beräknade priser.
Allmännyttiga företag och sådana byggnadsföretag, som av olika
anledningar kunna tänkas sätta måttliga och låga hyror på sin produktion erhålla förhandsrätt till tomtköp i tur och ordning som de
anmält sig; väl kända, l{apitalstarka och skickliga byggmästare, som
,driva sitt yrke permanent, skulle därefter i tur och ordning som de
anmält sig ha rätt köpa tomtmark.. En dylik strängt genomförd gallringsmetod sklllle på ett enkelt sätt rensa upp byggnadsyrket från marodörerna, som nu få för fritt spelrum. Jag tror också, att man den
vägen skulle på det enklaste sättet nå fram till de resultat, som Byggnadsindustrisakkunniga avsett med den ekonomiska granskning av
byggnadsföretagarna, vilkel1 de 'tänkt sig handhavd av byggnadsnämnderna.
Det är ju klart, att fastlåsta priser i allmänhet äro olämpliga på
konsumtionsvaror, och i vårt fall, när det gäller byggnadsmateriel, utgöra de naturligtvis en stor olägenhet för det rationella byggandet. När
karteller och prisringar missbr1.1ka sin makt på andra områden och
konsumenten brandskattas i onödan, har det ju brukat vara kooperationens roll och uppgift att rycka ut i striden. Det är ju också otvivelaktigt att det finnes mycket att göra i den vägen även på byggnadsområde·t. Aktionerna från konsumenthåll kunna genomföras på olika sätt,
och det är ju inte ofta man behöver tillgripa storsläggån med igång~
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sättande av egen produktion. Jag skall ge några exempel och erfarenheter från H. S. B:s verksamhet på det som jag i det föregående uttryckt i mer allmän form.
En sak, som varit aktuell just i dessa dagar, har varit tapeterna
samt vissa stridigheter mellan fabrikanter och avnämare på detta om.;.
råde. IVIan har ju läst i pressen om den diskussion, som förts mellan ta~
petfabrikanterna och tapethandlarna å ena sidan samt målarmästareföreningen å den andra rörande olämpligheten av vissa rabattpålägg.
Särskilt tapethandlarna och fabrikanterna ha tagit till sina djupaste
brösttoner för att framhäva hur den stackars konsumenten skulle
-brandskattas, om målarmästareföreningens krav på rabatter tillfredsställdes av dem. Man kunde faktiskt bli riktigt rörd å konsumenternas
vägnar, när man läste om så mycken välvilja, som visades denna något okunniga och förvirrade hop från tapetfabrikanternas sida. Personligen blev jag inte så imponerad. - lVIånga av mina åhörare ha
säkert observerat hur mycket tapeter som kastas ut, när målarnas arbete är avslutat i ett bygge. För några år seda.n gick jag och filosoferade över just detta fenomen på en byggnadsplats, och resultatet blev
llpptäckten av att man vid tapetfabrikerna sl(är alla inhemska tapetl'llllar i fel längder. I stället för att rullen borde räcka till 2 eller 3
våder, räcker den till 2112 med våra nuvarande rumshöjder. 112 våd
kan inte användas. Tapetrllllens mått hänger kvar från de höga rummen i gamla tiders hus och var då avsett för 2 våder. Nå, vi gjorde
framställning om ändrat mått (till ändrat pris) på rullarna, men detta
vägrade man att effektuera från fabrika:iJ.tföreningens sida; ty det var
ju bättre affär att sälja 20 % för mycket tapeter, som sedan hamnade på sopbacken. Först sedan vi lyckats få tag i en utanför fabrikantsammanslutningen stående fabrik bröts motståndet, sedan
man förgäves försökt blockera fabriken ifråga på papper men misslyckats, och nu kunna vi köpa rullar i de längder vi önska, men jag
antar att övriga tapetkonsumenter för nybyggen fortfarande köpa tapetrullar med felaktig längd. Andra erfarenheter äro kartellpriser, som
legat 20-30 % för högt. Då har import ofta varit rätta metoden att
pressa kostnaden. Det räcker att nämna korkmattorna och den internationella kartellen på detta område. De stora kooperativa konsumentsammanslutningarna ha dock skaffat sig så mycket makt, att de kunna
beivra dylika olämpliga tilltag, men värre är det naturligtvis för de
små företagarlla.
Korkmattskartellens sätt att arbeta är mycket intressant. Vi d. v. s.
H. S. B. trodde under flera år, att vi köpte från en fabrik som stod
'utanför kartellen, eftersom den tillämpade lägre priser än de andra.
Den stod emellertid icke alls utanför kartellen uta.n tjänstgjorde så-
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som infångare av tvivlande själar. Den hörde i hemlighet till kartellen
och satte sina priser därefter. Kartellpriserilavoro så -höga, att om
lnan skulle velat hade man kunnat importera korkmattor från Jal,an och sälja dem här till konkurrenskraftiga priser. För en så. tung
vara som k~rkmattor torde detta vara ganska 'anmärkningsvärt., NlIlnera har frågan som bekant ordnats gellom förhandlingar mellan
Kooperativa förbundet och korkmattskartellell.
Byggnadsmaterialets standardisering och en försöksverksamhet för
att få fram nya materialtyper är ett annat arbete, som behövs för
byggnadsindustriens rationalisering. Här finnes ofantligt my'cket att
göra och givetvis måste staten hjälpa till, lnen helst under sådana
former, att det, blivande arbetsorganet på området får en ,fri och
själ,rständig ställning. Det är nämligen nödvändigt för att ett dylikt
arbete skall lyckas att etablera ett intimt samarbete med den praktiskt arbetande byggnadsverksamheten. Det kan finnas, många orsa,ker till att man bör intaga en dylik ståndpunkt, och ett betydelsefullt
skäl är, att det ju inte bara gäller att få fram vackra vetenskapliga
undersökningsresultat från försöksarbete, uta.n, dessa resultat skola
också föras ut i det praktiska livet. Härtill behö,rer man säkert anvä~~
da sig av materialfirmornas försäljningsorganisationer och byggnads.företagarnas produktionsapparater, och då duger det knappast med en
alltför högtidligt arbetande institution. ~4.tt en sådan verksamhet är
behövlig och kan bli till ovärderlig nytta är sj-älvklart, och mall !{all
,ge många exempel på arbetsuppgifter. Jag kan nämna, att kiInskå~
perna på färgernas och målningens onirådeäro relativt ringa inte
bara bland teknici i allnlänhet utan bland yrkesutövarna själva. ':Det.
finns praktiskt taget illtet vetenskapligt grundläggande arbete -på
detta fält, och -man trevar i blindo bland de olika firmornas patent:"
färger och rekommellderade målningsbehandlingar. Rostskydd,,~ egenskaper hos tegelmurverk och olika putssorter ffi. m. äro andra' frågor,
som borde bli behandlade.
'
Jag måste säga att man blir verkligt häpen, när man vid efterforskning finner, att ingen egentligen vet hur man rätteligen bör måla för
att det skall bli så bra som möjligt. Det finns fullt av praktiska -,er~
farenheter, som lärts från fäder och förfäder-, hur en vägg skaU:be11andlas~ men vetenskapligt arbete, som' förklarar varför' det blir, så
eller så om man förfar på det eller det sättet, saknas helt och hållet.
De olika firmorna föra till torgs en mängd resonemang, av vilka för~
modlig~n en del äro riktiga, men objektiva vetenskapliga undersökningar -äro icke gjorda. Detsamma gäller även vissa andra tekniska
frågo~. I EIl:gland frågade man ,rid något tillfälle var någonstädes. i
Sverig,e man'.skulle kunna erhålla tillfredsställande uppgifter om vårt
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träs egenskaper och llållfasthet, men trots att vi äro ett av världens
största exportländer på detta område, ha vi icke tillfredsställande uppgifter att lämna.
En ·av de största svårigheterna att bedriva rationellt bostadsbygge
tror jag dock måste förläggas till vårt lönesystem på byggnadsplatserna. Ett litet bibliotek på c:a 10 band måste komma till användning
för att räkna ut hur mycket arbetslönerna skola gå till inom de olika
yrkesgrupperna vid ett ordinärt bostadshus. Avtalen inom byggnads~
yrket ha nämligen urartat till att bli en vetenskap för sig själv, som
det behövs särskilda ~xperter, mätningsmän, för att tolka. Teknikern
och materialfabrikanten går vanligen fullkomligt vilse i denna stelbenta labyrint av detaljer, och hela systemet i sin nuvarande form är
-den mest fulländade apparat mall kan tänka sig förkvävning av goda
tekniska ideer och för slaktning av praktiska uppslag till yrkets' för~
kovran. Det hela är så pass olämpligt och svårhanterligt, att alla goda
krafter borde enas- för att ändra om förhållalldella. Nog skulle väl·ett
smidigare avlöningssysteI)l kunna utfunderas, som gav arbetaren hans
skäliga lön men samtidigt gynnade rationella arbetsmetoder och nya
arbetsformer. Som det nu är förhindras effektivt många nyheter därigenom .att arbetarna av naturliga skäl vilja sätta för höga priser på
nya arbetsmetoder, som de ej känna till och äro vana vid. Någon
·kanske svarar, att det i senaste avtalet fillns fornler, varigenonl nya
arbetsprocesser kunna prissättas. Mitt svar blir: Är det någon som
försökt dem och blivit nöjd med resultatet?
Nya ideer, även de bästa, äro nästan aldrig färdiga och fullgån.gna.
OCll kunna inte vara det, nät de först släppas ut i livet på prov. De
borde stödjas och behandlas med största hänsyn för att kunna \räxa
sig' starka. Inom byg'gnadsyrket sätter man sig oftast på alltsammans
med förtätad konservativ ovilja och arbetsformerna bli vid det gamla,
som man känner till.
Jag vill speciellt betona, att när jag kritiserar dessa förhållanden,
vänder jag mig icke alls mot byggnadsarbetarna som sådana. Vilken
annan yrkesgrupp SOlU helst, vars arbetsförhållanden man skulle granska, 'skulle vara precis lika konservativ och lika ovillig att ändra på
något. Skillnaden är bara den, att ill0lU byggnadsyrket behövs så. väl
en förändring på grund av de konservativa metoderna, medan andra
yrkesgrupper nog i allmänhet arbeta med rätt så lämpliga arbetsmetoder.
Alltsammans är ur mänsklig s~ynpunkt lnycket förklarligt, och
missförhållandena äro inte de enskilda arbetarnas eller fackföreningarnas fel utan avlöningssystemets. Jag tror inte att man kan hysa så
stora iörhoppningar, att förhandlingar nlellan arbetare- och arbetsgi-
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vareorganisationerna skola lösa dessa mycket besvärliga saker. Byggna<isyrkets företagare äro i alltför hög grad små och ekonomiskt relativt svaga. De kunna och vilja inte vid avtalsförhandlingar klä skott
för lösande av frågor, som beröra yrket i stort men som äro av relativt ringa betydelse för de affärer de ha närmast framför sig. På byggnadsarbetaresidan har man nog på senaste tiden kunnat konstatera,
att dessa problem ha diskuterats Ined något mer förståelse än förut,
men det vore väl att begära för mycket att den part som för närvarande nog trivs bäst med de nuvarande avlöningsformerna skulle frivilligt
ändra dem till konsumentens bästa. De två parter som egentligen
göra upp detta, byggnadsföretagarna och byggnadsarbetarna, resonera
1IOg oftast så, att det blir i alla fall den tredje part, som icke är närvarande, som får betala, och därför tar man icke obehaget aven ändring mer än till en viss gräns. Byggnadsföretagaren har kanske sitt hus
halvfärdigt, det är en miljonaffär och han har icke så mycket kapital,
att han kan orka med att få bygget blockerat i flera månader. Det
kostar kanske bara 10.000 kronor att göra upp med arbetarna och han
kommer ändå att tjäna grovt på sitt bygge. Byggnadsarbetarna å sin
sida förstå icke, varför icke de skulle hugga för sig, när alla andra göra
det. Eftersom det därtill icke egentligen är fråga om höjden på lönerna.
i och för sig utan om det sätt, varpå dessa löner uttagas, blir det rätt
så svårt att komma fram till ett gott resultat på den vanliga förhandlingsvägen. Jag kall icke se annat än att ett statligt initiativ, ev. med
insättande av lagstiftning, som skulle gälla tillfälligt under en övergångsperiod, borde vara lösningen.
Vart vill man då komma? För det första vill man få ned produktionspriserna mot att arbete beredes även under arbetslöshetsperioderna. Resultatet härav måste bli lägre produktionskostnad och ökad
konsumtion samt jämnare sysselsättning under året för hela industrien
och att något högre arbetsförtjänst, räknat pr år, skulle kunna beredas
arbetarna. Min mening är således icke att föreslå en sänkning av byggna.dsarbetarnas levnadsstandard; utan tvärtom. I själva verket är
det ett ovidkommande resonemang att endast tala om de höga murarIönerna i Stockholm o. dyl. Det hör icke hit och är för övrigt icke heller
·sant. Det kan hända, att en och annan inom denna Yrkesgrupp tjänar
lnycket bra, man kan t. o. m~ säga mycket grovt, men den stora mäng~
den får i normala fall gå så länge arbetslös varje år, att årsförtjänsten
blir t. o. m. förvånansvärt låg, när man tänker på hur höga ackorden
äro. Detta ser allmänheten emellertid bort ifrån. Man tänker på vad
arbetaren förtjänar per timme eller per dag men glömmer bort, att
}lan i genomsnitt får gå sysslolös under ett halvt eller ett kvarts år
utan inkomst. Endast under rekordår löper arbetet någorlunda jämnt,
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men så jämnt löper det aldrig, att icke en stor del av arbetsstyrkan
långa tider får gå utan arbete. Det bedrövliga är alltså, att ingen förtjänar på denna idioti. Och observera, att de siffror jag nämnde i början på mitt föredrag tala ett tydligt språk om nödvändigheten av lägre
produktionskostnader för att vi skola kunna hålla produktionen i gång
i nuvarande omfattning. En ökad arbetslö'shet för den som ej l{ommer
in i produktionsprocessen kan bli följden härav, men den bör kunna
ordnas genom yrkets automatiska avfolkning och andra åtgärder, om
!Jrocessen får börja i god tid. _. För det andra skulle vägen jämnas för
maskinerna, som nu icke komma med i produktionsarbetet på rätt sätt.
För att nå det här skisserade resultatet behövs ingenting annat än att
bryta sö·nder det osynliga förbud mot årsanställning av byggnadsarbetare med fast årslön, som nu finnes i gällande avtal därigenom att
det bestämmes att praktiskt taget allt arbete skall utföras på ackord.
Man kunde Qckså gå en annan väg: När årsanställning bjudes byggnadsarbetaren, så skulle organisationerna medge eller tvingas av lagstiftning att medge en viss procentuell nedsättning av ackordsprisen.
Man kan spinna länge kring detta ämne, men jag har ju inte med mina
ord velat något annat än väcka problemet till liv, ty vi få inte fastna i det kärr, som heter yrkeskonservatism.•Jag har heller inte i mina
tidigare resonemang berört den mer än olyckliga inverkan, som de höga
byggnadslönerna ha på landsbygdens bostadsbygga~de. Jordbruket
kan faktiskt inte betala efter städernås prislistor, och vilja byggnadsarbetarna här förbättra sina levnadsvillkor trots detta förhållande,
måste rationaliseringen sättas in, för att båda parter skola få sitt. Och i
tillfredsställandet av landsbygdens bostadsbehov finns en stor arbetsuppgift.
När jag nu är inne på kapitlet »avlöningssystemets förhållande till
rationellt bostadsbygge», kan jag inte underlåta att ge ett mer påtagligt belägg för hur nuvarande avlöningssystem kan användas för att
förhln·dra nya produktionsmetoder. Det ingår nämligen fullt medvetet
i prislistorna, att man skall ha skyddspriser på vissa arbetsprocesser
för att förhindra, att arbetet utföres på annat sätt än genom så mycket
manuellt arbete på byggnadsplatsen som möjligt. Man söker förhindra
att arbetet överföres till fabriken genom att ta för mycket betalt för
monteringen av den färdiga produkten, och på så sätt fastlåses byggtladsföretagaren vid ett annat byggnadssätt än det som vore mest
ekonomiskt.
Resningen av stommen till en småstuga på tre rum och kök borde inte
kosta me~ än c:a 180 kronor men får nu betala.s med c:a 550 kronor,ett
i sig själv alldeles för högt pris. Hur har detta pris kommit till? Jo, vid
avtalsförhandlingarna har man på byggmästarehåll inte haft det min-
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sta intresse för fabriksgjorda hus utal1 snarare tvärtom. O~h någon
uppskattning av dessa produktionsmetoder Ilar ju inte kunnat tänkas
hos byggnadsarbetarna heller, varför man hastigt och lätt har kommit
överens om ett ftIllständigt orimligt pris på jllst själva monteringen av
dessa husdelar. Hur verkar nu denna felaktiga prissättning i det levan.;.
de livet? Jo, varje småstugebyggare, oftast en arbetare, som på detta
sätt kommer i kontakt med det praktiska resultatet av detta avtal,
blir en övertygad anhängare av att en ändring måste konlIna till stånd
i nuvarande avlöningssystem inom byggnadsyrket, och opinionen h·ärför växer också för närvarande inom de breda lagren med rask fart.
Det är således ett ont, som har något gott med sig som biprodukt, men
huvudresultatet blir naturligtvis, att denna felaktiga prissättningfaktiskt försvårar användandet av fabriksfärdiga husdelar, vilket ·är beklagligt, ty det är dock den vägen vi i viss mån måste gå för att komma fram till rationellt bostadsbygge.. l\1ed detta sista påstående är jag
framme vid en annan del a'v detta problem, den som borde arbeta
parallellt med fabriksarbetet, näInIigen frågan om maskiner på arbetsplatsen.
Maskinerna motas för närvarande, bildligt talat, bort från byggnads;platserna, därigenom att nuvarande avlöningssystem ej ger någon 'som
helst premie till den arbetsgivare, som anskaffar sådana för att underlätta arbetet. Masl{inerna bli därfö'r kvar i de fabriker av, olika slag,
som arb-eta åt byggIladsindustrien. KOllsekvensen av 'detta,förhållande
har man på byggnadsarbetarhåll kanske ej tänkt på, men jag skall belysa det med några ord. - När illte maskinerna kOluma till bygget,
kommer bygget till maskinerna, d. v. s. man gör färdigt så mycket man
kan av olika byggnadsdelar på fabrik, och byggnadsarbetarna bli i viss
litsträckning montörer av färdiga fabriksprodukter. Denna process pågår trots alla skyddspriser och med ett på det hela taget mycket lyckligt resultat.. Det är emellertid ett odisputabelt faktum" att byggnadsarbetarna härigenom lIndan för undan få en allt kortare arbetssäsong,
och denna utveckling kan - observera det - ej effektivt förhindras
med de mal{tmedel en fackorganisation förfogar över. Den utvecklingell år nog också till ell viss gräns riktig och befogad, men det vore
llaturligt och klokt om man 'från byggnadsarbetarhåll mötte denna helt
nya motpart, som heter teknik och utveckling, genom att på allt sätt
ullderHitta maskinernas användande på byggnadsplatserna., Ingen
kommer att fö·rlora på det, utan vi få billigare och rymligare bostäder
och faktiskt därigenom ökad konsumtion samt mer att göra för -byggnadsarbetarna. Maskinen borde vara byggnadsarbetarens bästa 'vän
och inte som nu behandlas som en fiende. Prisen borde 'sattas ned';or~
dentligt, när arbetsgivaren förser .arbetaren med hjälpmaskiner.,'Någon
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kanske frågar, vilka masl(iner det gäller, ty man känner inte till att
någon maskin står och väntar på företräde vid våra byggen. Nej, de
äro inte ännu så många, ty vilken uppfinnare eller företagare sätter
sig ned och funderar ut hjälpmaskiner till byggnadsarbete, när han
vet att hela uppgiften är hopplös och dömd att misslyckas från början,
ty den som skall köpa maskinen, företagaren, får för närvarande ingenting för sitt besvär och avstår därför. Åtminstone en maskin som står
och väntar kan jag dock omedelbart nämna, nämligen målarsprutan,
som nu aldrig kommer in i ett bostadshus, fast den skulle möjliggöra
en stor prissänkning på våra byggens målningsarbete.
En annan tvivlande fråga är kanske: Har det verkligen tagits bort
så mycket arbete från byggnadsplatserna och förts till fabril<:er, och
vad är det för arbete? Som svar vill jag nämna: fabrikation av murbruk och betong, som äro exempel från senare år. Vidare fabriksgjorda
standard:hus, som om några år komma att helt uttränga alla andra
former av småbyggeri i trä. Färdiggjorda l\:öksskåp, beslagna snickerier, radiatorer i stället för kakelugnar o. s. v. Listall kan förlängas
men det är onödigt. '.rendensen framgår klart och tydligt av det
11älnn·da och de kOlnmande åren kOlnma att ge ännu många fler
exempel. Som jag nyss nämnde är d;enna tendens att överflytta
byggnadsarbete till fabrik riktig och till viss del ofrånkomlig, men den
kan föras onödigt långt, om man på byggnadsarbetarhåll bedriver en
konservativ prispolitik i förhållande till byggnadsplatsernas maskinutrustning. Ingående resonemang i dessa frågor lnellan intresserade parter skullevaTa till nytta, och om de kunde föras under statens neutrala
ordförandeskap, tror jag att de skulle kunna leda till resultat.
Uppfinningarna förkvävas, som jag nyss nämnde, ofta av nuvarande
av~alsformer inom byggnadsyrket, men de små kapitalsvaga byggnadsföretagarna ha inte heller någon större möjlighet att experimentera
med uppfinningar och ideer. Nykonstruktionerna kunna inte växa
sig starka i så dåligt skydd. Försöl{s- och undersöl{ningsverksalnhetell
på byggnadsområdet är i allmänhet otroligt dyrbar och lämpar sig föga
för en spekulationsbyggmästare att syssla med. Jag har sett många
exempel på hur byggnadsfö'retagare av detta slag. gripits av högfärdsdjävulen och slagit sig på att experimel1tera. Resultatet har blivit fel~
konstruktioner och dåliga hus, och brända a,r dessa erfarenileter ha
vederbörande släppt taget och inte ens brytt sig om att lära av resultaten utan endast skräckslagna flytt tillbaka till de gamla arbetsmetoderna. Det fordras otroligt mycket arbete och tro på saken samt
pengar för . att man skall nå resultat med en ny ide. Att de största
byggnadsföretagen inom landet borde lägga ned vissa summor pr år
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på dylikt arbete förefaller mig självklart, och att vi vidare -ha stort
bellOV av statlig medverkan på detta område är ofrånkomligt. Hur en
statlig institution för llndersöl{ning av material och byggnadsmetoder
inom byggnadsindustrien skall vara organiserad och hur den skall arbeta är l{anske inte en huvudfråga, ty helt säl{ert kan ett dylikt byggnadsindustriens organ arbeta väl under många former, blott det får de
rätta männen i spetsen och blir i tillfälle att arbeta efter fria och
icl{e byråkratiska metoder.
Organisationsformerna, varunder byggnadsindustrien arbetar, är den
sista stora frågan, som måste vara välordnad för att man skall kunna
bedriva ett rationellt bostadsbygge. Det är ju egentligen underligt att
den industri, som prodllcerar de dyrbaraste produkter som kunna tänkas, arbetar med relativt små och kapitalsvaga organ. Det har många
gånger förvånat mig, att byggmästare ej oftare sluta sig samman i
grupper eller bolag för att därigenom bättre kunna lösa vissa gemensamma problem såsom materialinköp, standardisering av vissa byggnadselement o. s. v. Nå, så har inte skett och kommer förmodligen inte
heller att ske i framtiden. Så mycket betydelsefullare är det, att det
växer upp nya företag aven annan och kraftigare typ, som - om de
skötas väl - kunna verka stimulerande på byggnadsmarknaden.
Till slut en av de viktigaste faktorerna i rationaliseringsprocessen:
produkten, bostaden, skall tillhandahållas allmänheten till billigast
lnöjliga pris. Sker det under nuvarande förhållanden på fastighetsmarknaden? Absolut inte! Spekulation och jakt efter omotiverade vinster
från många fastighetsägares sida förstöra ansträngningarna att få ned
hyresnivån. Större fastighetsmängder i händerna på allmännyttiga
företag, stiftelser, kommuner o. s. v. skulle vara en välgörande stabilisator på detta område.
Som avslutning vill jag knyta några reflexioner till den mycket betydelsefulla utredning, som Byggnadsindllstrisakkunniga i fjol avgivit
till Kungl. Maj:t. Denna utredning har ju givit den bästa tänkbara
överblick över byggnadspr.oduktionens läge och dess svårigheter. Det
är visserligen enligt min uppfattning att beklaga, att den i viss nlån
förbigått lagstiftningen inom hela byggnadsområdet och att den ej
Iner .klart och positivt tagit ställning till anställningsformerna inom
byggnadsyrket. Men det är mycket glädjaIIde, att man i bestämd
form fört fram fardagsproblemet samt att man rekommenderat och
givit uppslaget till fortsatt utredningsarbete. Där ha vi byggnadsmän
fått en god plattform att stå på för att fortsätta arbetet på byggnadsyrkets rationalisering.
Jag vill emellertid framhålla ått det vore lyckligt, om reformerna
kunde genomföras i så god tid, att vi fortfarande ha behov av dem.
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Framåt 1960-talet blir frågan relativt likgiltig fö·r svenska folket, ty
då ha vi nog de bostäder 'vi behöva men däremot icke den folkmängd
SOITI kall använda dem.
Härefter yttrade sig:
Civilingenjör G. Hel1stenius: Jag tog med utomordentligt stort intresse
del av arkitekt Wallanders framställning i alla detaljer. Jag skall emellertid här endast till diskussion upptaga ett par av dessa.
Onekligen verkar det nästan barockt, ~tt det skall behövas så mycket
remisser, så många instanser och så mycket prövning för att komma
fram till ett ur allmän synpunkt acceptabelt stadsplaneförslag. Det vore
ur den synpunkten glädjande om den framstöt mot förenkling, som
H. S. B. har gjort, skul1e leda till resultat. Jag måste dock säga att jag
tycker, att arkitekt Wallandel" i någon mån svartmålade det nuvarande
läget. Det krä.vs nämligen icke fullt så lång tid som h.an gjorde gällande.
Bevakas ett stadsplan·eärende eff,ektivt och noggrant, går det att få fram
ett av.görande fortare, vilket likväl icke hindrar, att det över huvud taget
kan vara di&kutabelt, om man verkligen skall ·ha det ordnat så, att en dylik
särskild bevakning skall va.ra erforderlig. J.\tlan får för närvarande nästan
detachera en särskild person att sitta i telefon och följa med ärendet och
hålla kontakt med registratorn i det ämbetsverket och den nämnden för
att efterhöra, h'ur långt ärendet h'ar kommit och när det skall upp. Om
man icke gör detta, synes man löpa den risken, att pappershögen glider
åt sidan och att en eller två för'edragningar gå förbi utan att något blir
gjort.
Vad beträffar tomtindelningsärenden har numera genomförts en lagändring, så att det icke längre behövs tre månader efter stadsplanens
fastställande för att få tomtindelningen fastställd. Den saken kan nu gå
på fjolton dagar eller tre veckor. D~n av arkitekt Wallander i denna detalj påtalade orimligheten i lagstiftningen är alltså- numera sedan några
år tillbaka bortopererad.
En annan synnerligen intressant sak, som arkitekt Wallandel" tog upp
till :behandling, är frågan om tomtprisernas inverkan på hyresnivån. Av
vad arkitekt Wallander i denna detalj sade fick jag närmast det intrycket, att han ville göra gällande att hYl'esniv·ån i hög 'grad direkt beror på
tomtpriserna. Jag tror för min del, att man lika väl skulle ·kunna vända
på saken och säga, att det är hyresnivån som bestämmer tomtpriserna.
Det finns nämligen många faktorer, som tyda på att så är fallet. Hela
detta spörsmål liknar faktiskt sagan om galten 8ärimner. Frågan tages
upp till diskussioJl gång på gång och slaktas i vederbörlig ordning, men
den är lika pigg och kry mOLgonen därpå.
Påståendet att tomtpriserna skulle direkt avspeglas i hyresnivån är
väl närmast baserat på det nuvarande läget i Stockholm exempelvis inom
ett sådant byggnadsområde som Ladugårdsgärde. -Där har, såsom arkitekt
'''"allander riktigt fralnhöll, tomtpriset per eldstad successivt stigit från
1~800 a 2,000 kronor vid exploateringens början till mellan 3,500 och 4,000
kronor vid det sista utbudet, alltså till det d·ubbla. Dessa tomtpriser skola
sedan förräntas genom de hyror, sonl man får ut i fastigheterna. Om vi
emellertid utsträcka. våra studier till exempelvis områden som Traneberg
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eller Hamnlarby, där Stockholms stad genom att tillhandahålla tomtlnark till självkostnadspris exploaterar marken efter principer, som jag
förmodar att arkitekt Wallander finner vara Iner socialt riktiga, finner
nlan emellertid också en ,hög hyresnivå. Det .gäller visserligen här upplå
telser med tomträtt, vilket något försvårar en direkt jämförelse. Evalverar man emellertid tomträtten till äganderätt, kan man väl säga, att
tomtpriset f. n. rör sig o·m 1,000 il, 1,500 kronor per eldstad. Hyrorna borde
alltså här enligt arkitekt Wallanders resonemang kunna hållas väsentligt
lägre än i områden, där tomtpriset är högre. Men så sker faktiskt icke.
Förklaringen är väl helt enkelt den, att det sedan en producent kommit
över en tonlt och byggt sitt hus självklart är förenligt med hans ekonomiska intresse att taga ut högsta möjliga hyresbelopp; och detta komlner
han att göra alldeles oavsett om han köpt tomten dyrt eller billigt.
Om man alltså skall gå in för att göra tomtaffärer efter andra principer
än .anbudssystemet, blir det säkerlig1en nödvändigt att till köpeavtalen
knyta bestälnmelser om den blivande hyresnivån. Om man nämligen
efter deras kvalifikationer utväljer de byggmästare, som skola få köpa
tomterna och säljer dessa till priser som icke hava någon direkt anknytning till det ekonomiska läget på tomtmarknaden, skulle det annars med
all sannolikhet bli ·så, att marginalen mellan det verkliga tomtvärdet och
köpesumman skulle komma att tagas hem av byggmästaren vid första
affär med det uppförda huset.
När Stockholms stad för några år sedan .genomförde sina s. k. hilliga
tomtförsäljningar inom Fredhäll och på vissa delar av Södermalm, knöt
nlan också det villkoret till avtalen, att staden skulle få bestämIna hyresnivån. Jag tror för min del att detta är en sak, som man måste beakta
i detta sammanhang. Det kan icke vlara rätt att plädera för att man utan
vidare 'skall lämna ut tomter till låga priser, ty endast genom en sådan
omläggning lär man icke få någon förbättring till stånd i hyressättningen.
Generaldirektör Sigfrid Hansson: Om jag sk'ulle kritisera afikitekt 'Vallanders inledningsföredrag, skulle det vara därför, att föredraget var så
bra och så riktigt,· att det egentligen icke lämnade några hållpunkter för
ett angrepp. När jag nu tagit till orda är det icke heller för att inlåta mig
på någon polemik utan närmast för att på ett par punkter framföra ett
par erinringar.
Arkitekt ltVallander framhöll såsorn önskvärt, att man skulle försö·ka
åstacikom'ma en sådan ordning i .fråga om arbetarproblemet inom byggnadsindustrien, att man kunde genonlföra. ett årsanställningssystem. Den
saken har ju var.it föremål för prövning på olika håll, och jag tror för
min del, att i princip icke några delade meningar råda vare sig hos arbetsgivare eller arbetare om att.detta i och för sig vore önskvärt. Jag kan
icke heller tänka ,mig, att den intresserade allmänheten skulle ha något
att ·invända mot en sådan reforms genomförande.
Det är alldeles självklart, att arbeta,rna icke ha något emot att få
årsanstälIning. Byggnadsarbetarna skulle helt visst gärna vilja arbeta året
om, ifall de kunde få arbete. De skulle sä'kerligen oekså finna det ganska
självklart, att med årsanställning måste följa en justering av lönerna,
som nu äro bestämda med hänsyn till att arbetarna nödgas räkna med
.
längre eller kortare tids· säsongarbetslöshet.
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Jag kan icke heller tänka mig, att arbetsgivarna inom byggnadsindustrien skulle ha något emot att driva sin verks3!m·het så, att de kunde
sysselsåtta arbetarna ()ch därigenom även sig själva på ett förnuftigt sätt
året runt. Den intresserad;e allmänheten skulle säkerligen också med glädje
se, att man kunde få arbete utfört ,vilken tid av året som helst.
Varför har man det då ordnat på det sätt, som arkitekt Wallancler angav, att byggnadsarbetarna i stor utsträckning måste räkna med ungefär
tre månaders arbetslöshet i genomsnitt per år? Det sammanhänger med
att man icke har förmått .skapa en rationell organi,sation av byggn.adsindustrien. :För att man över huvud taget skall kunna angripa problernet
om årsanställning för byggnadsarb·etarna måste man, såvitt jag förstår,
först söka finna en lösning av själva organisationsproblemet, d. v. s. finna
en lö,sning på det oerhört betydelsefulla problemet, hur byggnadsverksamheten skall kunna på.gå året om och alltså förlora sin rruvaran·de sä80ngartade karaktär. Frågan om hur man skall lyckas lösa det problemet
är emellertid icke i första hand ett arbetarspö'rsmål utan framför allt ett
arbetsgivarspörsnlå1. Det är också ett viktigt· spörsmål för den allmän,het,
so·m vill bygga. Det sa,mmanhänger .med många olika omständigheter,
som jag icke här kan gå närmare in på men som byggnadsindustrisakkunniga 'ha försö·kt att ko;mma närmare in på livet. Framför allt är det.
fardagsfrågan och andra dylika frågor, som måste lösas.
, Fardagsfrågan är en lagstiftningsfråga. Jag tycker nog, att arkitekt
\Vallander med orätt klandrade bygglladsindustrisakkunniga för att de
icke s,kulle ha tagit itu med lagstiftningsproblemen, ty de sakkunniga rekommendera härvidlag ett ganska radikalt ingrepp, så radikalt till och
med att jag tror, att även om arkitekt Wallander är med på noterna
vilja icke de honom närstående kretsarna inom hyresgäströrelsen vara
med. Med hänsyn till bl. a. betänkligheterna inom hyresgäströrelsen tror
jag mig böra något modifiera den ståndpunkt, som jag förfäktat i byggnadsindustrisakkunnigas betänkande.
I detta betänkande behandlas ett annat viktigt lagstiftningsproblem,
nä.mligen det som gäller byg.gnadsborgenärers trygghet. Det är emellertid
ett besvärligt kapitel, som jag inte skall ·.ge mig in på i detta sa\ID.mla~n
hang.
Beträffande årsanställningsfrågan vill jag vidare framhålla, att även
om man ,kunde ko'mma så långt, att man finge bort den säsong·mässiga
karaktären hos byggn'adsindustrien och över huvud taget kunde lägga allt
idealiskt till rätta ur årsarbetessynpunkt, blir.detkanske ändå icke så lätt
att genomföra en årsanstälIning. Det förihåller Isig nämligen otvivelaktigt
så, att vi ha en mycket större by,ggnadsarbetarsta.m i Sverige än man
skulle kunna sysselsätta, om arbetarna skulle bli årsanställda. Man måste
därför räkna med en övergån,gsperiod, under vilken man nödgas mönstra
ut en del av arbetarstammen, försåvitt man icke skulle kunn~ åstadkomnla en mycket kraftig produktionsökning. Denna svårighet s.kulle man
kan,ske ändå, när allt ·kommer omkring, kunna bemästra, men om man
såsom arkitekt Wallander skjuter fram årsanställningen utan att fI"a~m
hålla de förutsättningar för en dylik anställning, som jag för min del'anser. vara nödvändiga, skulle resulta~et bli, att mlan finge byggnadsarbetarna uppdelade i två kategorier, en som fick det rela;tivt hyggligt, därför
att den fick tämligen bra arbete året om, och en 89'm på·.grund av bygg'5 -
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nadsindustriens säsongkaraktär - fick karaktären av reservarbetarkår.
Denna sistnänlnda skulle tryckas ned i ett svårt läge. De s.ociala konsekvenserna för en stor del av byggnadsarbetarkåren skulle bli allt annat
än önskvärda. För min del är jag under sådana förhållanden icke villig
att rekommendera den 'Vallanderska reformens genomförande.
Det har förefallit lnig synnerligen anmärkningsvärt, att byggnadsindustriens eget folk iakttager tystnad i de aktuella reformfrågor som gälla
byggnadsindustrien. J\ian tycks över huvud tag'et icke vilia resonera om
dessa saker. Detta är' att beklaga" ty man lär inte k,omma någon vart om
inte byggnadsindustriens' arbetsgivare och arbetare hjälp,a till. På det
hållet tycker man tydligen, att det är obehagligt att sysJselsätta sig med
dessa saker - åtminstone inför offentligheten. Just nu finns ernellert.id,
all anledning för dessa parter att träda fram på arenan och göra sina meningar gällande. De ha ju nämligen anmodats att avgiv1a ~Tttranden över
byggnadsindustrisakkunnigas betänka,nde. Det skulle ha skett den l oktober i -fjol, men på hemställan, åtminstone inofficiellt, från vederbörande
organisationers sida blev tidpun1kten uppskjuten till den l mars i ål', vill
jag minnas. Syftet med detta uppskov var, att man ville ibereda byggnadsindustriens arbetsgivar- och arbetarorganisationer, tillfälle att ge1nensamt
pröva de problem, som ta.gits upp i kommittebetänkandet, och att komma
fram med ett ge1nensa1nt yttrande över detsamrnIa. För min d,el motser j3Jg
med stort' intresse detta yttrande. Det ~ommer säkerligen ~ om det nu
kommer' - att på ett utomordentligt sätt bidraga till b~lysningen av dessa
problem, ehuru delvis säkerligen från andra synpunker än man hittills
ägnat 'dem uppmärksamhet.
. Att rilallalltså komnlit så långt i' vårt demoJ{ratiska sam,hälle, att arbetsgivare och arbetare genom sina organisationer. icke bära träffa sanl'-'
lnan, när de skola kivas om lönerna:s storlek och arbetsvillkoren, 'utan'
även mötas för att gemensamt diskutera närings- och yrkesfrågor i allmänhet, år ,ett glädjande tidens tecken. Måtte i detta speciella faJI resultatet
bli gott.
<

Ingenjör A, Adling: Det är närmast' generaldirektör Hanssons upp~
maning till oss byggnadsmän att lätta vårt hjärta, som är anledningen'
till att jag nu helt oförberett rycker in i debatten. Jag gör det kanske -även
av det skälet, som ieke är nytt för i dag, att jag vet, att ·det återstår
synnerligen mycket att reform~ra inom vårt yrke, detta trots eller kanske
snarare på grund av att' det år det äldsta yrket.
Föredraget har ju' behandlat frågan om rationalisenng inom byggnadsindustrien, och i allmänhet 'har lnan i 9.ef b-egreppet ,inlagtbesparingsåtgärder sådana som förkortningar av 1everans- o.oh arbetstider, produktionens
bedrivande i 'hastigare tempo med tillhjälp av olika 'maskinella anordningar och mera-uppdriven arbetsta.kt o. s. v. Vi vilja ju komma fram till lägre
kostnader och samtidigt också -till en bättre inkom'~tfördelnin'g inom vårt
:yrke.
Fö;r lnin del har .jag en helt annan, uppfattning om hur en rationalisering
skulle se· ut. Om nämligen ett bygge fick 'bedrivås lugnt och stilla, nied nå~:
got längre leveranstid, vilket i dessa låga räntetider 'betyder m~7cket litet,
sk'ulle_ man där kunna elnålla mer än dubbelt så många' d-agsve'rken som:
för, närvarande .åtgå. Det förhåller, sig' näInIigen så, att av 'den samman-
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lagda arbetskostnaden vid ett bygge åtgår ungefär hälften till timlöner och
den andra hälften till ackordslöner, och o·m ackordsarbetet utbyttes mot
timlönearbete, skulle man kunna få ut ett betydligt ökatdagsverksantal.
Jag konlnler alltså. till det mycket oväntade slutresultatet, att en rationalisering egentligen innebär ett alldeles o·mvänt förfarande mot det nian vanligen rekom]nenderar~· nämligen en utjämning av arbetstiden.
Jag skall i detta sammanhang .ge ett exempel på hur en verkligt ~·priIna»
rationalisering för närvarande kan äga rum i vårt land. I en industri, so~
sysselsatte ]20 arbet\are, lyckades man gen'om »rationalisering» nedbringa
antalet arbetare till endast 16. Den som gjorde detta var mycket stolt
däröver, .men stoltheten räckte icke så värst länge, ty det visade sig att
det kostade ungefär dubbelt så mycket _som vad m~n sparat att. skaffa
arbete åt de arbetare, som genom ra.tionaliseringen blivit lediggjorda.Jag
misstänker för min del, att en nlycket stor del av· de peIl;gar, som för närvar,ande åtgå till arbetslöshetens bekämpande, skulle kunna betalas av produktionen, om man där fick lägga om arbetsuppgörelserna, så att man kunde använda mera timlöne- och mindre ackordsarbete.
För egen del har jag åtminstone i 20 år varit anhängare av timlöneprincipen. Jag förde nåmligen redan år 1918 för första .gången fram denna min
lllening, men den ·har aldrig. vunnit gehör. I princip har den kanske någon
gång i särskilt kritiska situationer kunn,at godtagas på arbetarsidan, men
just nu godtages den icke.
Sedan arbetsuppgörelserna numera 'slce enligt avtalets tariffer, har byggnadsarbetet för a.rbetsgivaren blivit ett rent entreprenadsystem. Vilken
lekman S()ln helst kan numera bygga. Han får ett par, tre arbetslag, och
han behöver icke v·ara vare sig byggmästare eller arbetsgivare, ty den uppgiften sköta de sakkunniga värdering8männen om..
I den stora ekonolniska utredning, som byggnadsin,du'strisakkunniga ha
utfört, har man tydligen förbisett det mycket viktiga kapitel, som jag här
har vidrört, nämligen arbetsuppgörelsen. J·ag kan icke finna, att något
nämnvärt blivit sagt därom. Den frågan kommer emellertid sannolikt att
tränga . sig fram i alla fall, ty arbetskostnaderna utgöra en väsentlig del
av den totala kostnaden för ett husbygge. Jag vill endast nämna, att i de
n~Tare och bättre hu·sbyggena, där mlan har. den dyraste arbetskostnaden,
går den till bra. mycket över 3,000 kronor per rum, vilket v.erkligen är ett
mjrcket högt pris.. Sedan må Ulan iu statistisIkt genom medeltalsberäkningar kunna visa 'att lönerna, fördelade på ·hela arbetsstyrkan, nivelleras på
grund av· timlönekostnaderna, men våra arbetskostn "der höra otvivelaktigt ändå till de högsta i världen. Frågan är, hur länge vi skola ·kunna bära
dem. För ögonblicket är det ingen so·m reflekterar på det,.lmen det är säkerligen ett problem, som framtiden får taga itu med. .
Jag' skulle till sist vilja säga, att lösningen av den fråga, vilken jag såsom arbetsgivare velat beröra, väl icke kommer någon vart förrän vid nästa
års stora batalj om den nya arbetsuppgörelsen~
.
J a.g vill tillägga, att om 'man skulle göra en axplockning ur de byggnadsfackföreningsavtal, som vi sortera under, kan -man komma upp till .arbets~
förtjänster på 10 eller 12 kronor per timme, även utan något särskilt överdrivet arbetstempo. Lönerna äro dessutom, även frånsett deras. absoluta
höjd, så. orättvist förd'elade, att de ofta framkrulla den inställningen hos ar.betarna, att· de icke vilja' göra något. nämnvärt· för "1 krona -65 .öre i tim-
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Dlen, när andra kunna tjäna 8 kronor i timmen. JaJg tror, att detta har ganska stor psykologi&k betydelse, när det gäller att få fram låt mig säga en
normalisering av arbetslönerna. Om man närmare studerar byggnadsfacket i Amerika och kanske även i Tyskland skall man finna, att även mycket rationell byggnadsind-ustri kan bedrivas utan några ackord alls, låt
vara med en något större, något dyrar~ och framför allt någtot mera välord .
nad organisationsapparat än den vi känna till.
Arkitekt S. Wallander: Jag beklagar, akt jag här måste representera den
jhjälslagna galten Särimner, som ingenjör Hellstenius talade om. Det förhåller sig emellertid på det isättet, att vi för närvarand-e ha ett stort konsUlntionsbehov av bostäder, som vi icke kunna tillfredställa. Varför kunna
vi icke göra det? Beror det på att vi icke ha arbetskr3Jft nog? N·ej, så kan
icke vara fallet, eftersom byggnadsarbetarna .gå sysslolösa under en fjärdedel av året och vi dessutom ha vissa arbetslöshetsdistrikt här i landet, där
vi skulle kunna hämta ytterligare arbetskraft. Finns det då icke tiHräckligt med materiel? Jo, det finns och man skulle utan svårighet kunna öka
produktionen. Finns det då icke tomtmavk? J/o, det finns tillräckligt nled
mark runt omkring oss. Alla de faktorer som vi behöva finnas alltså. I så
fall kan enlellertid icke felet ligga i den mysitiska hyresnivån~ utan felet
ll1åste ligga i vårt sätt att sköta de befintliga produktionsfaktorerna. Vi ha
arbetskraft, materiel, mark och så mycket pengar, -att det n-u för tiden
ieke möter minsta svårighet att få de lån man önskar. Det är därför som
det måste vara absolut nödvändigt med -en ratiolialisering och en omläggning av hela byggnadsproduktionen.
För närvarande klarar :sig alltid var o-ch en so-m har. med produktionsprocessen att göra med att sk~ylla på de andra inblandade. Om man talar
om de höga tomtpriserna får man alltid det svar, som ingenjör Hellstenius
nyss lämnade, att den vinst som byggmästaren-spekulanten gör på billigt
tomtpris naturligtvis hamnar i hans egen ficka. På ,samma sätt säga byggnadsarbetarna, att den vinst som skulle uppstå, ifall de ,sänkte sina löner,
skulle hamna h'Os- byggmästaren-spekulanten. Alla resonera på salnma sätt,
men de ha alla orätt, ty om vi verkligen kunde producera så mycket bostäder, som behövdes för att tillfredsställa konsumtionen, skulle hela systemetkomma i balans ig·en och hyresnivån skulle komma att rätta sig
efter produktionskostnaderna. Det är klart att det förhåller sig med hyrorna precis som med tomtpriserna" att om man begränsar tillgången blir
det en sorts auktion hos allmänheten om bostäderna. Man bjuder över
varandra, 'Och på det sättet stiger hyrespriset ända till dess. att allmäriheten
icke längre rår med att betala mera utan istället inskränker sitt bostadsbehov. Det nuvarande systemet leder till detta resu/Itat.
För min del anser jag det vara nödvändigt att till att börja med försö:ka
organisera tomtpolitiken så, att det finns tillräckligt med tomter, som bjudas ut till rimliga priser. Detta har ID:an lyckats med i trädgårdsstäderna,
i Traneberg o.'s. v. I Götebo!rg gör man alltid utbud av u)mter till fasta
priser. Det är sant, akt i centrum vilja prisen stiga, men den saken ordnas
genom bättre kommunikationer. Om man sköter hela apparaten oskickligt,
fungerar den icke. Kommunalförvaltningen i Stockholm har icke varit. så
sk;icklig oeh förutseende, att den kunnat möta det fantastiskt stegrade bostadsbehovet under de s·enaste åren. I mindre städer klarar man sig lätta-
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re, därför att problemet där är mindre svårlöst. Jag erkänner emellertid,
att det är lnycket lättare att kritisera dessa förhå\llanden än att lösa dem.
Generaldirektör Hansson ansåg, att det skulle möta mycket stora svårigheter att ordna förhållan,dena på byggnadsindustriens område så, att man
i större utsträckning kunde få arbetarna årsanställda. Jag ger honoln fullkomligrt rätt häruti, men jag tycker likväl att så svårt är problemet icke,
att man icke skaIII försöka lösa det. Arbetarna vilja givetvis ha årsanstälIning, men man får, såsom .generaldirektör Hansson riktigt framhöll, under
en övergångsperiod förmodligen två typer av arbetare, de årsanställda och
de icke årsanställda. Detta ha vi emellertid redan nu. Man har redan nu
arbetare som faktiskt äro årsanställda, ehuru det är en myeket liten grupp.
.t\.r det då så förfärligt syndigt att så småningom utöka denna grupp? Är
det icke en socialt bättre lösning än nuvarande förhållande, då nästan ingen är årsanställd?
Fardagsproblemet är givetvis en av de .skruvar, som skola röras för att
komma fram till en lösning, och det är att hoppas, att byggnadsindustrisakkunniga SOln just ta upp denna sak såsom en av sina huvudpunkter,
också skola lyckas att få igenom sitt förslag i detta avseende.
Generaldirektör Hansson fråga.de, varför det var så tyst från byggnads·industriens eget håll, när det gäl~er dessa ·salker. Svaret är, att de förtjäna
så mycket allesammans, att de icke bry sig om att säga något. Stat och
kommun förtjäna på tOlntförsäljningar, arbetarna på nuvarande löneförhållanden och byggmästarna på att bygga hus. Vem som helst med den
nlest ringa begåvning kan sätta i gång ett bygge .och veta, att han med säkerhet blir förmögen på detta. Va,rför skulle ,man klaga,· när det är så
underbart, så vist och välordnat för denna d~l av samhällets invånare?
Den som förlorar är den stora allmänheten, d. v. s. hyresgästern'a. Anledningen till att j~g talat så mycket om dessa saker är just, att jag ju skall
representera dessa hy·resgäster. Jag måste tala om deras nödläge och påpeka, att det är de som få betala fiolerna.
Ingenjör oLJ\dling berörde en sak, sonl natul'1ligtvis har sllimnlanhang med
de andra frågor som vi här ha talat om, den nämligen, att rationalisering
kan såsom följd få ett överskott på ar.betskraft. När har emellertid icke
rationalisering fått det, åtminstoll,e tillfälligt? När har dock icke den saken
lösts av sig själv därigenom, ätt den utrangerade arbetskraften har sugits
upp av produktionslivet, när lnan skruvat på andra skruvar i produktionsprocessen? Man har alltid kvar möjligtheten att minska arbetstiden över
hela linjen, varigen.om man naturligtvis kan sysselsätta mera arbetskraft,
men än så länge är dettIa resonemang felaktigt, ty vi behöva för närvarande så enormt mycket på byggnadsområdet. ,ri behöva bostäder i oåndliga
mängder. Sänk priset på dem, så få alla mycket mer att göra! När Kooperativa förbundet sänkte priset på galoscher, ,gingo en hel del rnännis:kor i
galoscher, vare sig de behövde det eller ej, och gummifabrikerna förtjänade därför att de fingo så mycket mer att göra. På samma sätt skulle en
rationaliseringsprocess, som med statens medverkan sättes in på ett klokt
och förståndigt sätt, kunna leda till ökad behovstillfredsställelse.
Säkert är, att vi i alla fall komma att få vidtaga dessa-åtgärder och många
andra obehagliga sak,er, om vi icke i god tid beakJta dessa problem. Om
den svens,ka allrnänheten bibehåller sina bo&tadsvanor och finner· sig'i denl
på grund av det höga priset på bostä,der, så kom'ma vi om några, r~tt_få,
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år -att råka in i den situationen, när-en fastighets- och- en affäl'lskris sätta in
samtidigt, att i alla fall få göra dessa rationaliseringsåtgärder ehuru under
betydligt otrevligare former. Då konlmer kanske en vårflod med nöd
oeh elände inom byggnadsindustrien, där det förut varit så förtjusande
för alla parter utom hyresgästerna. Vore det icke bättre att tänka på att
ordna dessa saker på ett riktigt sätt redan nu.
Förtroendeman O., Ljungquist: Jag tillhör viisserligen icke byggnadsfacket i egentlig mening utan en grupp, som står något vid sidan, nämligen målarfacket, men jag skulle likväl vilja yttra några ord, eftersom vi
nlålare stå så pass nära byggnadsindustrien, att vi få en vi,ss inblick i förhållandena.
-Liksom' generaldirektör Hansson måste även jag för min del konstatera,
att det eg~ntligen icke fanns något att kritisera i arkitekt Wallanders uppläggning av detta spörsmål. Det vore säkerligen i hög grad önskvärt att
fh hans reformförslag realiserade. Frågan är bara, om det finns lika stora
möjligheter att genomföra dessa önskvärda reformer. F,ör min del tror
jag, att sådana lnöjligheter visserligen finnas men att man måste arbeta
på lång sikt.
Vad ·beträffar frågan om maskinernas intåg på byggnadsområdet skulle
jag först och främst vilja framhålla, fatt man nog måste säga, att byggnadsverksamheten sås-om industri betraktad är ganska ung. Visserligen
har man sedan urnlinnes tider byggt hus, men man bygger nu icke alls
på samma sätt som förr. Numera bygger man lnera industriellt, förr byggde man mera hantverksmässigt. Denna förändring har emellertid gått -rör
fort, och man har därför icke kunnat följa med på alla håll.
Ehuru man i andra länder, i Tyskland och övriga europeiska länder
samt i Amerika, utan att hindras av ackordssystem har möjlighet att införa maskiner vid byggena, h'ar det visat sig, att de i alla fall icke komma
dit i någon större utsträckning. Detta torde nog visa, att industrien ännu
icke lämpar sig för maskindrift i sådan grad SOlU vore önskvärd. Det är
Jnånga faktorer som medverka härvidlag. Såkerligen är människornas
konservatisnl en sådan faktor. 1\Ian har kvar hantverket i ·blodet i så hög
grad, att rnan icke har kunnat riktigt assimilera maskinte.kniken.
Emellertid äro vi Isäkerligen nu inne på den vägen, att maskinerna komIlla till byggnadsplatsen. Det tar dock som sagt sin tid. Man får också
betänka, att med maskinteknikens inträde på byggnadsområdet behövs
det större kap'italinvesteringar än förr, ty maskinerna äro dyra. Den bil··
ligaste maskin som finns är mä.nniskan. Maskinerna måste förränta sitt
kapital även llär de stå stilla, m,en människan behöver icke förräntas när
hon vilar sig, åtminstone icke i samnla grad som en mas,kin. Jag förnlodar~
att arkitekt Wallandel' också är på det klara med det ö·kade kapitalbehov,
som följer med nlera utvecklad maskinell drift, men det har icke påpekats
förut i kväll. Om ,det 'skulle bli en låg~onjunktur är jag också rädd för att
lnaskintekniken kommer att ytterligare fördröjas. Särskiölt inom vårt yrke
tror jag också, att det kommer att dröja -länge, innan maskintekniken
kommer in på arbetsplatsen, vilket beror på vissa tekniska förhållanden,
-som jag icke skall ingå på här i ~väll.
-Jag skulle -som sagt önsika, att man kunde komma fram f.ort.are på de
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vägar, som arkitekt 'Vallander här har förordat, men det blir likväl säkerligen fråga om en utveckJing på ganska lång sikt.
Slutligen vill jag för min del ull'derstryka vad som redan har sagts om
byggnadsindustrisakkunnigas utredning. Jag tr.or man har rätt att säga,
att de ha presterat det första verkliga grepp på denna fråga :sorh egentligen har kommit till stånd. Det är önskvärt, att man bygger vidare på
den grundvalen, så kanske det kan bJi något av.
Domänkalnrer Mårten Granqvist: Beträffande det rationella bostadsbyggandet skulle jag endast vilja fråga, Oln. det verklig·en kan vara rationellt bostadsbyggande, när en mycket stor procent av de bostäder (i synnerhet köken), som nu byggas, äro så små att de i mycket ringa grad
lämpa sig för familjer med barn.
Arkitekt S. Wallander: Det har sagts, att maskinerna icke komma till
byggnadsplatsen. Det är möjligt att så icke blir fallet. Vad jag ville framhålla var elnellertid, att vi måste få mera maskindrift vid byggandet och
att, om maskinerna icke komma till arbetsplatsen, kOImma byggena i stället a,tt gå till maskin·erna.
Jag kan taga ett exe111pel på modern byggnadsverksamhet från Amerika. Jag flyttade där en gång in i en bostad den 8 juni. Mitt emot hade
nIan just börjat bygga en skyskrapa. Grunden var lagd och man skulle
just börja resa järnstominen för huset. Det gällde ett 20 våningar högt
hu's. Jag reste därifrån den 25 augusti, och då flyttade man in i h·uset.
Jag kunde ju icke låta bli att se efter hur det var möjligt att driva bygget
med så enormt uppdriven hastighet. Det berodde i viss utsträckning på
användning av maskiner på bYgignadsplatsen men i huvudsak därpå, att
varenda del av bygget kom dit färdigt att genast monteras upp. När
fasadteglet skulle muras upp, stodo murarna i en rad på ·en ställning efter
hela fasaden. De stodo så tätt, att de nätt o'Ch jämt kunde röra arnlarna,
och bakom dem stodo pojkar ,SOln langade. fram tegel. Ställningen var
fäst vid två wires, genom vilka man vevade upp· ställningen allt eftersoUl
lllurningen fortskred. ]\{an såg faktiskt hur fasaden växte undan för undan. Det är kanske icke precis maskindrift men oneklig'en ett mycket
rationellt sätt att mura, så att det går fort.
För min del håll-er jag före, att byggnadsarbetarna borde understödja
dem, som intressera sig för att stimulera fram användning av maskiner
just på byggnadsplatsen, ty annars riskera arbetarna att bygget går till
fabrikerna, varigen.om byggnadssäsongen blir ännu kortare än för närval'ande. Redan nll har arbetssäsongell förkortats. Man börjar bygga större
hUIS i mars månad och kan utaln svårighet få dem färdiga till den 1 oktober.
Det tog mycket längre tid förr i världen. Jag tyeker, att det vore något
att .fundera på för byggnadsarbetarna att intressera sig för användning
av maskiner på arbetsplatsen såso·m skyddsmedel mot en förkortning av
säsongen istället för att använda skyddspriser för att förhindra den tekniska utvecklingen.
För min del vill jag bestämt bestrida, att människan är den billigaste
nIaskinen. Nej, männis.kan är den dyraste, den viktigaste och den, som
man mest bör akta. Det kan ju hända, att ·människan blir alltför billig
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en

vid en kris i förhållande till en maskin, men det är icke
önskvärd
utveckling.
Här har slutligen frågats, varför man bygger lägenheter lned så små
rum. Jag mötes ofta j-ust av frågan, om ,detta kan vara l'ationellt. Det är
det kanske icke, lnen situationen är ju för närvarande den, att när man
står inför problemet vad den hyresgäst skall få, som icke har råd att betala m.er än 900 eller 1,000 kronior i årshyra, så kan man här i Stockholm
icke skaffa honom större yta än 40 kvm., och då måste man ändå anstränga sig. Denna yta kan då uPP'delas i ett rum och ko'k, i 'vilket f1a,lll
nlan får ett stort rum och ett stort kök, eller också i två ruJm 0011 kök,
då det blir ett litet kök och mycket små rum. I det ,senare fallet ger enlellertid lägenheten så att säga en bättre betjäning av hyres,gä,sten. Man bör
då kanske välja den vägen, att man gör den våning som trots allt är
bättre, fastän rummen bli mindre. Det är emellertid en smaksak, ty man
ka,n också välja den andra il.ägenhetstypen. Det går emellertid icke för
närvarande att till rimlig hyra producera tillräckligt stora lägenheter just
på grund av alla de omständigheter, som vi i kväll ha diskuterat.
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Lundberg inledde aftonens diskussion över ämnet

Den ekonomiska politikens möjligheter.
Några synpunkter med ledning av de senaste årens
erfarenheter i olika länder.

Den fråga jag vill· ställa under debatt gäller: Vad ha de senaste
tio åreIlS erfarenheter av offentlig ekonomisk politik under depression och högkonjunktur visat beträffande effektiviteten hos olika företagna åtgärder? Efter 1929 års kris lancerades i flera länder metoder, som, även om de ej voro nya, dock tillämpades med en högre
grad av målmedvetenhet och plannlässighet än tidigare. Nu ha vi
icke endast en mer förfinad och utbildad teoribyggnad för denna
politik utan även ett stort statistiskt erfarenhetslnaterial, som rätt
tolkat skulle kunna sätta oss i stånd att med mera förstånd och större
skicklighet än under den förra depressionen tillämpa tillgängliga instrument ur ·den ekonomiska politikens arsenal.
Jag är givetvis medveten om att en sammanställning och sovring
av erfarenheterna är ett ytterst svårt problem. Ett försök från min
sida att nå resultat kan synas väl förmätet. Å andra sidan kan behovet, ja nödvändigheten aven utredning på dessa områden icke förIlekas, även om ämnet kan synas väl stort för ett föredrag. Det är
nödvändigt att en gång söka se den förda ekonomiska politiken under
ett, ställd i dess sammanhang med den allmänna ekonomiska utvecklingen, även om detta måste ske på bekostnad aven mer grundlig
detaljgranskning av olika sidor av den förda ekonomiska politiken.
Lärdomar och erfarenheter från 1930-talet måste för ett tillgodogörande för den ekonomiska politiken av i dag i hög grad SO\Tras med
llänsyn till olikheten i läget mellan 1930 och 1939. Även om be6 -
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stämda slutsatser rörande resultaten av den förda ekonomiska politiken under 1930-talet kunde dragas, så kan därför en mekanisk överföring ej ske. Såsom en överallt dominerande reservation gäller naturligtvis den utrikespolitiska spänningen med därmed förknippade
risl{er av så allvarlig art, att varje beräkning och planering av våra
ekonomisl(a dispositioner kan kulll(astas över en dag. Den ekonomiska
politikens utformning måste ske ullder beaktande av denna risk. Men
detta hindrar icke, att ellskilda lika väl som staten vid sidan om beredskapsplaneringen föra en ekonomisk politik, som närmast tar
sikte på en utvecl(ling utan sådana häftiga rubbningar, som ett krig
skulle. innebära. Endast under denna förutsättning är ekonomisk
planerillg över hllvud taget möjlig.
Jag vill redan i detta sammanhang förutskicka, att jag i mitt föredrag icke kommer att ingå på de aktuella frågorna omkring den ekonomiska beredskapspolitiken avseende de vid l{rig eller avspärrning från
11tlandet uppkommande svårigheterna. Mitt ämne begränsar sig i hu,rudsal( till erfarenheterna från 1930-talets konjunkturpolitik. Härav
följer, att slutsatserna i första hand avse den ekonomiska politikens
möjligheter att häva verkningarna aven ny depression. l\1en jag vill
samtidigt understryl{a, att de katastrofrisker, som beredskapslagstiftl1ingen avser att taga hänsyn till, i nu,rarande läge icke kunna försummas vid bestämmandet av den fal{tiska ekonomiska politikens inriktning. Den ekonomiska politikens möjligheter kunna nämligen icke
disl(uteras utan att målet för åtgärderna klargjorts. Vi måste ha klart
för oss vilka förändringar i det ekonomiska läget, sorn i första hand
befaras och som sl(ola motverkas genom lämpligt valda och utförda
ingrepp. Klarhet på denna pllnkt är en nödvändig förutsättning för
att nå ellighet om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Det är på denna punkt, som nuvarande läge framstår så mycket
mer komplicerat än ~nder tiden efter 1929.
Man kan åtminstolle framhäva fyra möjliga typer av icke önskvärda förändringar i det ekonomiska läget, som man skulle önska mot,rerka genom åtgärder av olika slag:
l) l\Ian kan tänka sig en depression av ungefär samma typ som
den, som inträffade efter 1929. För Sveriges räkning kan det alltså
åter bli fråga om en stark nedgång i exporten av övergående (konjunkturell) art, som åtföljes aven lninskning även i den inhemska in,resterings'Terksamheten.
2) Man l{an vidare tänl{a sig en försämring av det ekonomiska läget
och sysselsättningen beroende på· en strukturell förändring i våra utkomstmöjligheter. Jag tänker närmast på en varaktig försämring i
lnöjligheterna att avsätta våra viktiga exportprodukter i utlandet.
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3) Med hänsyn till de nuvarande tendenserna på rustningsområdet
i utlandet kan man icke bortse från inflationsrisken.
4) l\{an måste tänka på konsekvenserna av en'-partiell avsp-ärrlling
från utlandet under ett krig.
,
Intet av dessa typfall synes i och för sig osannolikt, vartilll{ommer,
att olika kombinationer äro tänkbara. Det är givetvis icke -lätt att
utan vidare draga upp riktlinjer för den ekonomiska politiken, när
man i samma ögonblick fruktar inflation och deflation, arbetslöshet
och knapphet på arbetskraft, valutaöverflöd och svårigheter att köpa
från utlandet. Valet av åtgärder måste givetvis bli helt olika, om en
nedgång i exporten är tillfällig och konjunkturellt betonad eller om
den är av varaktig och mer strukturell natlir. I förra fallet vill man
endast söka begränsa och neutralisera de s. k. sekundära verkningarna
av exportnedgången och om möjligt hindra konsumtionen inom landet
att sjunka. I senare fallet, alltså vid en strukturell nedgång -av exporten och en mer varaktig försämrillg av våra möjligheter att sälja
till utlandet, blir det givetvis fråga om en anpassning på längre sikt,
om en överföring av produktionskrafter från ett område till ett annat.
Det största dilemmat för den ekonomiska politiken ligger i svårigheterna att avgöra, inför ,rilka av dessa risker vi faktiskt sta, och i
vilken grad man kan befara, att de komma att göra sig gällande. Ett
viktigt steg i den allmänna diskussionen är därför att före den närmare utformningen av den ekonomiska politiken söka klargöra eller
bestämma, i vilken grad man befarar en aktualisering av dessa- olika
risker. Endast därefter kunna gemensamma riktlinjer för den ekonomiska politiken uppdragas.
En annan förutsättning för uppläggandet a,r ett rationellt program
för den ekonomiska politiken är kännedom om effektiviteten hos
olika åtgärder med a\Tseende å lnöjligheten att realisera uppställda
mål. Även övriga verkningar och sekundära effekter av företagna åtgärder måste givetvis undersöl{as för att åvägabringa den nödvändiga
koordinationen mellan olil{a åtgärder.

Eftersom jag ämnar diskutera den ekonomiska politikens effekti,ritet och möjligheter med utgångspunkt från erfarenheterna under
senare år, blir tyngdpunkten i min framställning förlagd till den
konjunkturpolitik, som i olika länder bedrivits under 1930-talet. Det
är sa-mordningen mellan 'valuta-, penning- och finanspolitik, som framför allt bildar erfarenIletsmaterialet från den aktiva konjunkturpolitikens rera under detta årtionde. Det är med 11tgångspunkt därifrån,
som frågan om möjliga åtgärder för mötande av ett nytt kristillstånd
skall diskliteras.
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Om man studerar orsakerna till. den relativt ringa depresSionen i
Sverige 1931-33 och orsakerna till uppsvinget därefter och därvid
söker fastställa den förda ekonomiska. politikens roll, äro svårigheterna
att nå bestämda resultat väl kända. Deprecieringen, den lätta kreditpolitiken, de offentliga arbetena, jordbruksstödet o. s. v., samtliga
dessa faktorer ha spelat en roll. Dessutom förelågo synnerligen gynnsamma betingelser i form av expanderande exportmarknad, stark utv'eckling av bostadsbyggandet och ett företagande inom industrien och
andra grenar av näringslivet, som varit initiativrikt, expansionsvilligt
och visat förtroende, till det svenska näringslivets stabilitet. Dessa
gynnsamma betingelser under 1930-talet ha delvis varit oberoende av
och delvis kanske t. o. m. existerat trots den förda ekonomiska politiken, och kunna icke i ett nytt krisläge utan vidare antagas upprepade.
En viss hjälp vid bedömningen av den ekonomiska politikens roll
ge komparativa studier. Andra länder ha i andra kombinationer och i
andra l~gen vidtagit liknande ekonomiskt politiska åtgärder. Givetvis
kunna dock inga direkta paralleller med avseende å resultaten i vårt
land dragas. Den ekonomiska politikens utövare ha tyvärr i mycket
ringa grad sinne för vetenskapens krav på experimentens isolering.
En rad av olika åtgärder av delvis motstridig natur ha samtidigt företagits, vilket gör, att man icke ens i efterhand kan exakt bestämma
de olika faktorernas roll. De djupare perspektiv, som erfarenheterna
från andra länder möjliggöra, torde dock vara av värde vid bedömandet av den ekonomiska politikells resultat i Sverige.
Innan jag kommer in på en med nödvändighet ytterst summarisk
och förenklad, diskussion av den ekonomiska politiken i några länder,
måste jag med några ord något klargöra den expansionistiska ekonomiska politikens teoribyggnad. Jag behöver icke komma in på några
djupare teorier; det gäller egentligen endast att klargöra några termer,
som anvä.ndas i diskussioner av denna art.
Betecknande är, att teorien för' expansionistisk finans- och kredit-.
politik även om den icke tillkommit dock blomstrat upp på ett särskilt sätt under 1930-talet. Utövarna och förordarna aven expansionistisk kredit- och finanspolitik behövde så att säga vassare vapen
för att bekämpa de liberala ~oninterferensteorierna, som intill den tiden nästan ägt monopol bland fackekonomerna och vars förfäktare
framgångsrikt försvarat ställningarna mot teknokrater och »ffionetary
cranks» med argumenten om ekonomisk jämvikt. Nu började ekonomer av I(eynes' skola slå de mera liberala ekonomerna i huvudet med
accelerati0!-1sprincip och multiplikatorteorem. Dessa teorier syfta direkt på bestämmandet av den expansiva finanspolitikens effekt. Ver-
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kan aven ökning i investeringsverksamheten, vare sig den sker av
staten eller inom det privata näringslivet, bestämmes icke endast av
den direkta inkomstökning, som uppstår genom den ökade investeringen, utan därtill komma s. k. sekundära effekter, emedan de ökade
inkomsterna vid användning fö,r konsumtion och för investering i sin
tur skapa nya inkomster o. s. v. Om man summerar de totala effekterna aven given investeringsökning, får man ett totalresultat, som·
är större än den primära inkomstökllingen. Förhållandet mellan den
totala inkomstökningen och den primära investeringsökningen utgör
enligt Keynes' terminologi den s. k. multiplikatorn. Teorien för multiplikatorn är ju en ren spekulation och måste för att kunna användas
bygga på erfarenhetsmaterial, d. v. s. kräver en empirisk verifikation.
I England räknar man utan vidare i den aktuella diskussionen om en
eventuell inflation på vissa håll med en multiplikator, som är lika med
2. Man säger alltså, att om· staten för sina rustningar ökar de statliga
utgifterna utöver inkomsterna, får man en dubbelt så stor total effekt
som denna primära ökning, emedan de utgivna pengarna åstadkomma
sekundära verkningar på inkomsterna, som antagas vara lika stora som
det primära utgiftsöverskottet. Det är klart, att ett sådant resonemang
icke kan accepteras utan närmare undersökning. Tyvärr visar det
sig dock, att det statistiska material, som står till buds, icke håller
för några definitiva slutsatser.
På denna punkt får man låta erfarenheten tala. Låt oss då först se
på resultaten i Förenta staterna, där som bekant den ekonomiska politiken till stor del inriktats på att genom stora offentliga arbeten och
underbalansering av den federala budgeten få i gång företagsamheten.
Tyvärr har Roosevelt haft myckt litet sinne för vetenskapens krav
på de ekonomiska och sociala experimentens utförande. Det är all·
bekant, att sociala reformer och konjunkturpolitik ständigt ha gått
hand i hand och delvis haft starkt motstridig natur. Konjunkturpolitiken kännetecknades framför allt av att man sökte få i gång en eko·
nomisk expansion från konsumtionssidan. Genom lönehöjningar, budgetunderbalansering och särskild skatt på den del av företagarvinsten,
som icke delades ut, påverkades konsumtionen i stigande riktning.
l\Ia:n hoppades, att de sekundära effekterna av konsumtionsökningen
även skulle medföra en ökning i den privata investeringsverksamheteIl.
Har nu denna sida av den amerikanska ekonomiska politiken lyckats? Det nej, som svaret måste bli, är ej kategoriskt. Man fick så
att säga den konjunktur, som den ekonomiska politiken var värd.
Man fick en konjunkturuppgång, som i huvudsak bestämdes och
styrdes av konsumtionsutvecklingen. Expansionen blev betydande, del-
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vis ·därför att de statliga utgifterna och den federala budgetunderba~
lanseringen nådde så enorma belopp., Budgetunderskottet belöpte sig
till icke mindre än 3 miljarder dollars åren 1934 och 1935 och till 4
miljarder ,dollars år 1936, ,under vil~et år bonusutbetalningarna till
veter~nerna ägde rum, och motsvarade omkring 6 % av nationalin;,.
l{omsten. Den privata investeringsverksamheten blev emellertid av
.synnerligen begränsat omfång och nära bunden till konsumtionens
utveckling, vilket, såsom konjunkturteoretikerna visat, innebär en
~synne~ligen instabil art av konjunkturuppsving.
När .under år 1~37 den federal~. b,udgeten i det närmaste balanse,rades".und'ergrävde~ stabiliteten i hög grad. Den amerikanska ekono!llien hade så att säga vant' sig ,vid ett löpande underskott i den fede~ala budgeten och :hade svårigheter att reda sig utan det inkomsttillskott, som detta underskott betydde, just emedan man' icke hade
fått de ~fterlängtade sekundära effekterna i form av ök~d privat i~
vesteringsverksamhet. Uteblivandet av det federala inkomsttillskottet
11tgör naturligt,ris icke hela förklaringen till det häftiga konjunkturomslaget på hösten 1937. Häri låg dock en av de väsentliga orsakerna
till den .~abilitet, som uppstod på våren. samma år.
. Det är här icke fråga om att försöka ge en förklaring till det aluerikanska l{onjunk~uromslaget hösten 1937. Ytterligare ett par omständigheter kring detta omslag tjäna dock att belysa den förda ekonomiska .politiken och äro av intresse även för Sveriges räkning. En
följd av försöket att stimulera konsulutionen genom höjning av lö11erna blev, att vinstmarginalerna trängdes hårt under uppsvinget
~ren 1933-1937. En förväntad lönestegring stimulerar givetvis företagalldet, vilket tydligt kom till uttryck under år 1933. Under en expansion kan en måttlig. lönestegringbäras och utgör även ett villkor
för en stabil expansion. Även en omåttligt stor lönestegring kan bäras
.vid den starka stegring av produktionen och märk väl även i priser,
SOIll ~gde rum mellan 1936 och 1937. Men detta skedde tilll{ostnaden
aven stark öl{nillg i instabiliteten i det ekollomiska systemet. Den
svaga vinstmarginalen - man beräknar, att aktiebolagen under 1936
j summa hade 50 % lägre vinster än under depressionsåret 1924 och de under år 1936 :lV skattepolitiken framtvingade alltför stora
utdelningarna hade lämnat företagarna i en sårbar position. Endast
ett i och fÖ1r sig lätt bakslag kunde svänga om vinst i förlust och därlned bringa en deflationsprocess i gång.
En teoretiskt väl förklarlig o'ch empiriskt omedelbart verifierbar
,observation är, att en misslyckad politik med offentliga arbeten misslyckad ur den synpunkten, att de sekundära effekterna icke eller
endast i ringa mån komma till stånd ~' ökar likviditeten i näringslivet.
<.
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Det är nämligen uppenbart, att i den mån pengarna icke användas för
att köpa mera varor och för n~yinvesteringar, gå de till bankerna i
iorma\T skuldbetalningar eller ö,ka kassahållningen hos företagen. Men
Iiksonl en lnaskin kan få för mycket olja utan att denna pressas ut
till alla delar, så kan elI IIushåIlning också få för mycket pengar utan
att dessa komma i cirkulation inom alla' områden. Räntan på statsobligationer sjönk sålunda kraftigt i Förenta stater,na med.an den för~
blev mycket hög exempel,ris på inteckningslån.
Ett penningöverflöd blir i stället en allvarlig .risk, när inflation
anses hota, vilket ju var fallet från hösten 1936. Den sterilisering
av bankernas reserver, som genom uppställandet av högre reservkrav avsåg att dämpa inflationstendensen; blev emellertid ett i hög
grad tveeggat vapen. I-Iär möter man ett karakteristiskt dilemma
för den ekonomiska politiken. Om inga åtgärder i detta läge hade
vidtagits, skulle farhågorIIa för inf1ation ha vuxit. Men när Federal
Reserve Board företog sin steriliseringsaktion, stimulerades allmänIletens inflationsförväntningar just av det faktum, att myndigheterna
själva uppenbarligen räl{nade med en inflationsrisk.
Den kanske viktigaste lärdomen av resultaten i Förenta staterna
är att de offelltliga arbetenas storlek i och för sig icke är utslagsgivande för finanspolitikens resultat. Det bör observeras, att den förda
f.inanspolitiken blivit en missräkning trots det amerikanska ekonomi~
~ka systemets slutenhet. I andra länder räknar man med att en ökning av de offentliga arbetena och en underbalansering av budgeten
d.elvis icke kommer att få resultat, därför att en del av de ökade inkomsterna använd.es för ,ökad import. Denna svårighet är ju i mindre
grad förefintlig i Förenta staterna än i de flesta andra länder. Ett
konjunkturuppsving måste enlellertid bygga på en stegring i den privata investeringsverksamheten, och det visade sig, att denna endast i
relativt ringa grad kUllde stimuleras genom en ökning i konsumtionen.
Man ·vidtog under uppsvingsåren 1933-1936 icke några väsentliga åtgärder för att direkt stimulera den privata investeringsverksamheten.
Valutadeprecieringen l{unde genom åtföljande exportstegriIig av kända
skäl icl{e bli en tillräcl(lig hävstång för uppsvinget i Förenta staterna.
Man kunde i efterhand tänka sig, att en kombination av kostnads-:sänl{ning "och expansion av köpkraften hade varit en mera rimlig utväg än den väg, som man slog in på och som i stället innebar köpkraftsöklling genom en expansiv finanspolitik i kombination med
llöjda löner.
I sista hand samlas slutomdömet i förklaringen till att den ekonomiska politiken i Förenta staterna .varit en besvikelse i formeln:
bristande förtroende mellan den federala staten och det fria närings-
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livet. Häri finner man också ett annat dilemma i den amerikanska
ekonomiska politiken. Man kan nämligen å ena sidan säga, att den
federala underbalanseringen var så stor, att den skapade misstroende
bland fö'retagarna, som fruktade inflation och allmän oreda i det ekonomiska systemet, och att detta var anledningen till att investeringsverksamhet på längre sikt icke kom i gång. Men man kan å andra
sidan säga, att de offentliga arbetena och underbalanseringen icke
"Toro tillräckligt stora för att träda i stället för den privata investeringsverksamheten. Resultatet blev också ett uppsving, som så att
säga haltade sig fram till krisen år 1937.
Förklaringen till misslyckandet av den expansiva ekonomiska politiken i Frankrike under folkfrontsregeringen samlas kanske i än
högre grad omkring samma formel. Den politiska misstron tog sig
11ttryck i en kapitalflykt av ungefär samma storleksordning som det
statliga budgetunderskottet. Expansionen blev, som vi veta, i hög
grad nominell. Man fick i gång den l{ända kumulativa inflationsprocessen med stigande priser, växelkllrser och sedelemission, medan produktionsökningen i hög grad hämmades genom införandet av 40-timmarsveckan på hösten och våren 1936-1937.
Som kontrast gentemot utvecklingen i Frankrike och Förenta staterna sättes ofta den effektiva expansionspolitiken i Tyskland. Det
tyska exemplet är dock åtminstone för den betraktade perioden icke
jämförbart med vad som försöktes i Frankrike och Förenta staterna.
Betecknas nämligen -en expansiv finanspolitik såsom lyckad, när den
så småningom onö1diggör sig själv därigenom att man stimulerar
fram sekundära effekter särskilt i form av privat investeringsverksamhet, är det uppenbart, att den tyska expansiva finanspolitiken icke
kan betecknas som framgångsrik. 1\lan har ju där tagit steget fullt
ut till en centralt styrd och dirigerad statlig investeringsverksamhet.
]\fen även under den första tiden, under den s. k. arbetsanskaffningsperioden 1933-1935, som väl närmast kan jämföras med den diskuterade utvecklingen i Frankrike och Förenta staterna, framstå de se"'
kundära effekterna av de stora offentliga utgifterna såsom frapperande
små. De pengar, som betalades ut genom de ökade offentliga arbe~
tena, gingo till stor del till sparande, till en ökning av kassahållningen,
som hade krympt starkt under depressionen, och till återbetalning av
bankskulder. Beträffande den andra sidan av konjunkturekvationen,
investeringsverksamheten, rådde i allmänhet ö'verskott på produktionskapacitet. Det fanns ännu icke något behov av reinvestering och nyinvestering. De övernormalt stora lagren måste vidare först avvecklas, vilket delvis motverkade resultatet av expansionen från det allmännas sida. Till följd av nämnda omständigheter ernåddes under
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(lenna tid vad tyskarna kalla »'Torfinanzierung». De pengar, som betalades ut genom de offentliga arbetena, kommo genom kassaökning
och sparande tillbaka till bankerna; man lyckades under senare delen
av arbetsanskaffningsperioden också fondera skulder, som förorsakats
av de offentliga arbetena.
Under en senare_period, då arbetslöshetsproblemet i Tyskland redan i huvudsak var löst samtidigt som forceringen av upprustningen
och fyraårsplanens igångsättande ställde ökade krav, kom den offentliga ekonomiska politiken i stället att direkt inriktas på att söka
dämpa de i Förenta staterna och Frankrike så efterlängtade sekundära
effekterna av den offentliga verksamhetens expansion. Prisstoppförordningen utgör ett led i försöken att hindra de sekundära effekterna
av den offentliga investeringspolitiken. Höjda pris och ökade vinster
stimulera ju företagarna till ökade investeringar. Man ville nu i stället
komma fram till en i starkare grad central dirigering av produktiollen. Emissionsspärr, valutareglering, ransonering av viktiga råvaror
och kommandorätt över arbetskraften genom den allmänna tjänsteplikten betyda steg i riktning mot en allt mer fullständig kontroll av
11äringslivet och äro därför av mindre intresse i detta sammanhang,
llär vi icke diskutera den ekonomiska politiken vid full krigshushållning.
Av iIltresse att i förbigående beröra är däremot· ett annat led i kontrollen ö,ver de sekundära verkningarna aven fortgående kreditexpansion, vilket eventuellt kan tänkas bli aktuellt även i Sverige. Jag
tänker på den s. k. n~ya finansplanen. De ständigt stigande kraven på
statliga arbeten, upprustning o. s. v. medföra, att staten ständigt
måste betala ut mera pengar. För att förhindra, att dessa pengar utan
vidare komma ut i den allmänna cirkulationen och därigenom stimulera produktion och konsumtion med åtföljande prisstegringsten..
denser, vill man nu försöka metoden att skapa en sorts betalnings. medel, som icke cirkulera eller som i varje fall cirkulera relativt långsamt. Den nya finansplanen betyder, att staten till en viss del betalar
med skattecertifikat, som gjorts så värdefulla, att en företagare helst
behåller dem i stället för att använda dem som betalningsmedel för vidare cirkulation.. Det finns certifikat av två typer. Den ena löper med
,riss ränta, medan den andra ger mycket stora förmåner i fråga om avskrivningsrätt. Avsikten är sannolikt att genom tillskapandet av ett
i och 'för sig värdefullt betalningsmedel erhålla en relativt långsammare cirkulationshastighet för dessa nya pengar och följaktligen
mindre avsevärda sekundära effekter. Man torde därtill kunna säga
att minister Funk genom en bindning av likvida medel i dessa skattecertifikat avser att »torka upp efter den föregående monetära över-
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svämningen». Under. de föregående åren hade ju den finansiella expansionen skapat växande kassor och orsakat betydande ö,verskott
hos de stora företagen, varigenom den kontroI!" över och återhållsamhet i del1 pri\Tata investeringsverksam.heten som nu åsyftas kunde försvåras.
Pressningen av näringslivets kapacitet till det yttersta i Tyskland
innebär givetvis en potentiell expansionskraft inom det privata näringslivet, vilken med föreliggande statliga investeringsbehov, som ha
prioritet, endast i begränsad utsträckning kan få realiseras. Denna potentiella expansionskraft, vars storlek framgår av de ständigt skärpta
kontrollåtgärderna., visar uppenbarligen hän på möjligheten av stora
sekundära effekter av den statliga investeringsverl{samheten. I den
mån man ur denna begränsade s~ynvinkel kan göra en jämförelse med
Förenta staterna och Frankrike, skulle man kunna förklara den relativa framgången i Tyskland - alltså bedömd endast med hänsyn till
denna potentiella möjlighet till expansion inom det privata näringslivet - med huvusakligen följande tre faktorer: l) Den fullständiga
valutaregleringen, som förhindrat kapitalflykt och ökad import. 2)
Priskontrollen, som låtit expansionen bli en »Mengenkonjunktur» och
förllindrat uppkomsten aven rent nominell expansion som i ~'rank
rike. 3) En eliminering av eller i varje fall väsentlig minskning i före..
tagarriskerna har sannolikt bidragit till uppkomsten av expansionslusten inom det privata näringslivet. Företagarna i Tyskland ha endast i begränsad utsträckning behövt räkna med konjunkturrisker;
detta i motsats till vad fallet varit t. ex. i Förenta staterna.
Den ekonomiska politiken i .länder som England och Finland och
även i vårt eget land visar i kon.trast till erfarenheterna i Förenta
staterna, Frankrike och Tyskland, att man även med relativt små
lnedel kan nå betydande resultat. Både i England och Finland fördes
en starkt restriktiv finanspolitik efter konjunkturomslaget 1929-1930.
I England fick man efter depressionen ett uppsving inom hemmamarknadsindustrien. Deprecieringen, konverteringsaktionen under år
1932 och politiken med lätta pengar utgjorde grundvalen för en stark
expallsion inom byggnadsindustrien och hemmamarknadsindustrien.
Denna utveckling understöddes ytterligare av de höjda tullarna.
I Finland var konjunkturen under 1930-talet i hög grad exportbetonad. Ä ven där fördes som sagt en i hög grad restriktiv finanspolitil{, vilken kombinerades med en utpräglad deflationspolitik med
stranl kreditpolitik och sänkningar av löner och priser. Detta till·vägagångssätt var icke helt frivilligt utan framtvingades av den internationella finanskrisen, som ställde Finland med sin stora svävande utländska skuld i ett trängt läge. l\Iinskningen i köpkraften och den
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restriktiva kreditpolitiken medförde givetvis en stark depression på
llemmamarknaden. Å andra 'sidan betydde kostnadssänkningarna och
depr-ecieringen ett stöd åt exportindustrien, som ställde denna i större
beredskap än i andra länder att utnyttja första ljusning i utlandskonjunkturen. Såsom professor lVlontgomery framhållit, var skärpningell i depressionen det pris, som Finland fick betala för att hastigare kUllna utnyttja den kommande exportkonjunkturen. En sådan
l·estri~tiv finanspolitik, förenad med deflation av priser och löner, är
givetvis möjlig i ett litet land som Finland, där konjunkturutvecklingen i hög grad är beroende av exporten. Framgången för denna politik i Finland berodde också på att läget i det viktigaste exportlandet, England, så relativt snabbt förbättrades.
. Om jag efter dessa exkurser i fränlmande länders ekonomiska. politik återvänder till frågeställningen omkring den svenska ekonomiska
})olitiken, synes denna i sin relativt stora mångsidighet ha varit jämlörelsevis harmoniskt avvägd. En expansiv kreditpolitik höll köpkraften uppe och gav .stöd åt hemlnamarknadsindustrien. Deprecieringen inllebarett ökat skydd åt hemmamarknadsindustrien, vilken
på importens bekostnad fick en ökad alldel av den totala konsumtionen i landet. Jordbruksstödet förebyggde en deflationsprocess på
detta område. Riksbankens valutainköp gav näringslivet ett monetärt tltrymme och medförde så småningom den sänkta räntenivå, som
.lnöjliggjorde den starka expansionen inom byggnadsverksamheten.
Dessa åtgärder hindrade icke exporten från att utnyttja de förbättrade konjunkturerna i utlandet, när dessa komrno.
Depressionen begränsades i huvudsak till en minskad export och en
l'educerad inhemsk investeringsverksamhet inom det privata näringslivet. Men ändå blev konjunkturnedgången ganska djup. Exporten
sjönk med 50 %, maskininvesterillgarna inom industrien likaledes med
,fjO ~{, och bostadsbyggandet med en tredjedel.
Bedömningen av olika faktorers betydelse i den relativa stabilisering av konjunkturen som ernåddes och senare i det uppsving som
-följde är ett mycket svårt problem. Det är dock ,önskvärt att om
möjligt få någon uppfattning om de olika faktorernas betydelse för
-att kunna bedöma effektiviteten hos de åtgärder, som företogos under
·clepressionenoch följande uppsving. En väg består i att försöka fast:ställa storleken av de omedelbara stö:ta1' i riktning mot konjunktur-förbättring, som dessa åtgärder inneburit, stötar i betydelse av in-komsttillskott eller l{öpkraftsökning.
Från denna synpunkt ka:n den förda finanspolitiken studeras genom
:att undersöl,a i vad mån ett köpkraftstillskott tillkom därigenom, att
:staten- under dessa år betalade ut mera till näringslivet än dell tog
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upp därifrån i form av skatter och andra avgifter. Ett sådant utgiftsöverskott kan betraktas som ett mått på det primära tillskott till
inkomstbildningen inom landet, som den statliga finanspolitiken inneburit. En sådan undersökning visar, att den statliga underbalanseringen Ullder budgetåret 1931-1932 uppgick till 151 miljoner kronor, vilket innebar en ökning med 159 miljoner kronor sedan föregående år,.
eftersom man under närmast föregående budgetår hade ett överskott av statsinkomster utöver utgifter med 8 miljoner kronor. Samtidigt som staten sålunda bidrog med ett inkomsttillskott på 159
miljoner kronor, sjönk exportvärdet, vilket ju också kan anses representera inkomstbildning i landet, med 175 miljoner kronor. Om man
endast ser på dessa siffror, representerande primära inkomsttillskott"
kan man alltså tala om en ganska effektiv kompensation för exportminskningen genom den expansiva finanspolitiken.
Under följande budgetår niinskades emellertid inkomsttillskottet
från statsbudgeten till 117 miljoner kronor, d. v. s. med 34 miljoner
kronor. Även under budgetåret 1933-1934 låg inkomsttillskottet på en
lägre nivå, 126 miljoner kronor, och det sjönk under budgetåret
1934-1935 med 56 miljoner kronor till 70 miljoner kronor trots byggnadsstrejkens upphörande. Något paradoxalt uttryckt kan man säga"
att detta betyder, att finanspolitiken efter budgetåret 1931-1932 års
mera oavsiktliga expansion utövade ett deflationistiskt tryck på näringslivet trots aktningsvärda åtgärder att öka köpkraftsstimulansen.
Exportvärdeökningen uppgick däremot till 131 miljoner kronor mellan åren 1932 och 1933 och till ej mindre än 224 miljoner kronor mellan
1933 och 1934.
Det låter kanske förbrylland·e att tala om att finanspolitiken utövat ett deflationistiskt tryck på näringslivet, när den i alla fall resulterade i ett inkomsttillskott. Man måste emellertid observera att.
om överskottet av statsutgifter utöver statsinkomster (mätt på ovan
antytt sätt) minskar från ett år till ett annat, betyder detta - om
man bortser från de sekundära verkningarna - att statens bidrag
till inkomstbildningen har minskat. De sekundära effekterna bli ett
kapitel för sig. Den omständigheten att staten under hela perioden
1931-1935 gett ut mera pengar än den tagit in, betyder endast ett
tillskott till köpkraften utöver vad en neutral finanspolitik med balanserad budget skulle ha medfört.
Man måste i en bedömning av olika faktorers relativa betydelse
jämföra den statliga finanspolitikens »stöteffekt» med övriga faktorers roll i uppsvinget mätt på samma vis. Försöksvis kan man uppställa en kalkyl, som bygger på följande resonemang. Exporten representerar en verksamhet, som ger ett nettotiliskott av köpkraft till det
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svenska samhället, därför att vad som tjänas inom exportindustrien
motsvaras aven produktion av varor, som säljas i utlandet. Exporten
har på denna grund en »strategisk» ställning i inkomstbildningen.
Givetvis bör emellertid icke hela exportvärdet tillräknas inkomstbildningen. För enkelhetens skull kunna vi antaga (och underskatta därmed sannolikt effekten), att hälften av e~-portvärdet represellterar
nettoinkomstbildning inom landet. För att jämföra stöteffekten via.
betalningsförbindelserna med utlandet med den statliga ekonomiska
politiken bör från halva exportvärdet dragas importvärdet av konsumtionsvaror. En på detta sätt utförd kalkyl ger nu till resultat ett
netto, som sjönk från 375 miljoner kronor år 1929 till omkring 100
miljoner kronor för vart och ett av åren 1931 och 1932. Vid omkring
samma tid var det köpkraftstillskott, som kOln från finanspolitiken,
151 miljoner kronor. Under år 1933 steg tillskottet från utlandsförllindelserna till 230 miljoner kron.or och år 1934 till 315 miljoner kronor, medan det statliga inkomsttillskottet sjönk' till 126 resp. 70
miljoner kronor.
Det kan vara av intresse att i en lika ungefärlig uppskattning söka
belysa deprecieringens betydelse fö;r den relativa nedskärningen av
importen och därmed komma fram till en uppfattning om det utrymme, som därigenom beretts för hemmamarknadsindustriens expansion.
Man skulle närmast såsom räkneövning kunna kalkylera på följande
sätt. Under 1920-talet steg importvärdet i llngefär samma takt som
nationalinkomsten. Efter deprecieringen 1931 ägde en radikal förändring i detta hänseende rum. Importens andel av produktion och
omsättning inom landet undergick under följande år en väsentlig
minskning. Detta berodde naturligtvis icke enbart på deprecieringen,
men denna torde likväl ha spelat en utslagsgivande roll för denna förändring. Antag att importen även i fortsättningen skulle ha utvecklat
sig parallellt med nationalinkomsten. Vad skulle följden ha blivit?
Under denna förutsättning skulle hela överskottet i betalningsbalansen under åren 1932-1936 ha försvunnit och riksbankens stora valutaköp med därav följande utpressning av penningmedel i rörelsen ha
uteblivit, en process, som ju i hög grad bidrog till den under dessa
år fortgående ökningen i likviditeten och sänkningen av räntenivån.
Detta är emellertid en omständighet, som icke direkt berör vår kall{yl. Vad det här gäller att konstatera är, att skillnaden mellan den
beräknade »teoretiska» import, som antages utveckla sig parallellt
med nationalinkomsten, och den import, som faktiskt kom till stånd
efter deprecieringen, representerar det kalkylerade utrymmet för den
inhemska produktionens expansion. D'etta utrymme växte från 80
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lniljoner kronor år 1931 till icke mindre än 310 miljoner kronor år
1933.
I alla dessa beräkningar 11ava de sekundära effekterna av »stötarna»
helt försummats. Det är emellertid sannolikt, att en ökning av de
statliga 11tgifterna i och för sig medför mindre sekundära effekter ge..
nom en stimulans åt det privata' näringslivet än en ökning av exporten eller en stegring av den inhemska investeringsverksamheten.
En ökning av exporten eller av den inhemska investeringsverksamheten är i alllnänhet en signal till mer allmänt förbättrade tider, medan reaktionen. inför ett ökat statligt budgetunderskott i allmänhet
nlåste bli mera passiv. Slutsatsen av dessa jämförelser bör därfö'r enligt min mening bli, att den aktiva statliga finanspolitiken varit av
stor betydelse för dämpande av konjunkturnedgången 1931-1932~
men att den varit av relativt liten och sjunkande betydelse under det
därefter följande uppsvinget. De komparativa undersökningar mellan
utvecklingen i Finland och Sverige som professor Montgomery utfört
S~Tnas bestyrka denna uppfattning. Härtill k:ommer såsom ett moment,
som ytterligare ökar betydelsell av export- och importutvecklingen i
jämförelse med finanspolitiken, att betalningsbalansens utveckling såsom följd av relationen mellan export och import samt en utebliven
kapitalexport haft a\rgörallde betydelse för kapitalmarknaden. Riksbankens köp av valutor för nära 1,500 miljoner kronor under åren
1933-1938 ha, som vi veta, varit en utslagsgivande orsak till den
växande likviditeten inom näringslivet och sänkningen av räntenivån,
vilken varit en väsentlig betingelse för den höga byggnadsverksamheten under 1930-talet.
Det ·är med utgångspunkt från erfarenheter av denna art, som jag
nu vill söka bedöma möjligheterna för den ekonomiska politiken i
nuvarande läge. Av största betydelse är därvid att framhäva, att de
instrument, som vid den sista depressionen visade sig vara särskilt
effektiva, nu sannolikt förlorat en stor del av sin skärpa.
1) En depreciering av kron.an synes i ett framtida depressionsläge
icke komma att verka lika effektivt som år 1931. Den gamla guldmentaliteten likaväl som lusten att till kostnad av minskade guldoch valutareserver och ökad arbetslöshet fasthålla vid vissa växelkurser torde helt och hållet ha försvunnit. Även om deprecierin.g icke
samtidigt skulle företagas i andra länder, kommer man att på andra
håll tämligen omedelbart söka skydda sig med den moderna handelspolitikens många hjälpmedel. Det torde därför bli mindre möjligt att
i en kornmande depression med hjälp aven depreciering av kronan
häva oss på bekostnad av andra länder.
2) Elasticiteten i räntenivån nedåt torde redan vara tämligen helt
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11tnyttjad, och man har knappast att vänta en ytterligare väsentlig
nedpressning av räntan. En sänkning av räntan torde ha varit en
väsentlig förutsättning för det starka Uppsvillget efter 1933. En ytterligare nedgållg i räntenivån kan knappast realiseras utan allvarliga
institutionella rubbningar. En fortsatt utpumpning av likvida medel
från riksbanl{en - som metod att ernå en ytterligare nedpressning av
räntan - om trots allt ö,rerskottet i handelsbalansen skulle fortsätta,
l{an ick.e hälsas enbart med tillfredsställelse. Tillgången på betalningsInedel är redan snarast för stor och fyller ingen särskild funktion.
En riklig tillgång på likvida medel ökar dessutom risken för 'inflation,
om en utveckling med stigande pris i fralntiden blir aktuell.
3) Det är möjligt, att den lätt åtkomliga marginalen för ökad själv..
försörjning nu är mindre äll vid 1929 års konjunkturomslag. Här är
det givetvis ytterst svårt att få statistiska belägg. Det synes dock
icke osannolikt, att en fortsatt tendens till ,sänkning av importens
andel. i den inhemska försörjningen be~yder ö,rervinnande av betydligt större motstånd (t. ex. i form av dyrbara anläggningar), än under 1930-talet, .vartill kommer, att man icke har den effektiva hjälp,
som självförsörjningstendenserna fingo genoln deprecieringen.
4) Bostadsbyggandet, som betydde så mycket för det föregående
upps,ringet, torde icke längre stå infö,r lika stora möjligheter till fortsatt expansion, dels därför att räntan icke kan väntas ytterligare
starkt nedpressad, dels emedan beräkningar på grundval av de s. k.
reala faktorerna, d. v. s. falniljebildningen, befolkningens tillväxt
In. m., ge ganska pessimistiska resultat beträffande möjligheterna till
en mer alltomatisk utvidgning av bostadsbehovet. En fortsatt expansion av bostadsbyggandet måste förutsätta en stark stegring av bostadsstandarden eller en nedpressning av byggnadskostnaderna.
Till faktorer, som äro gynnsammare än vid den förra depressionen,
Ilar man å andra sidan att räkna följande tre omständigheter: En
stor valutareserv, som ju saknades åren 1930-1931, ett utbyggt
jordbruksstöd, som hindrar en hastig minskning av inkomsterna på
detta område, och sllltligen en starkt konsoliderad ställni~g inom näringslivet. Alla dessa för en stabil konju~ktur i och för sig gynnsamma faktorer äro emellertid passiva. Varifrån kan vid ett konjunkturomslag eller i en depression stimulansen till en effektiv motkonjllnktur komma?
Slutsatsen, så långt denna illventering av den offentliga ekonoIniska politikens medel och fönltsättningar sträcker sig, skulle bli, att
i en kommande depression långt större vikt måste läggas vid en exp.ansiv finanspolitik, som under i övrigt med 1931-1933 likartade omständigheter dels måste träda 'snabbare i funktion, dels måste resul-
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tera i avsevärt större inkomsttillskott. Denna slutsats bygger alltså
på den uppfattning, som jag i det föregående givit uttryck åt, nämligen att övriga för ett uppsving väsentliga faktorer nu synas bli mindre
verksamma än under 1930-talet.
Exemplet från Förenta staterna visar emellertid riskerna av att i
alltför stor utsträckning lita till detta led i den ekonomiska politiken.
Man måste ju bl. a. tänka på betalningsbalansens läge och jämväl
taga hänsyn till att exportindustrien bör stå i beredskap med hänsyn
till tillgången såväl på arbetskraft som material för att snabbt kunna
utnyttja en eventuell ljusning i exportkonjunkturen. Räknar man med
en varaktig försämring i exportmöjligheterna blir en ren köpkraftsstimuleringspolitik under alla omständigheter förfelad.
Ett ytterligare argument, som synes tala emot en betydande öklling av de statliga utgifterna under en kommande depression, äro ju
svårigheterna att administrera och effektivt utnyttja möjligheten av
ett stort budgetunderskott. }'rågan uppstår då, om icke en sådan
utjämnande investeringspolitik, som det i sista hand gäller, skulle
kunna utföras i mer decentraliserad form. Härigenom nås större smidighet och anpassning efter behoven på olika områden. Jag tänker
då icke endast på möjligheten av att de affärsdrivande verken och
även kommunerna i ökad grad skulle kunna bringas att etablera
motkonjunktur genom ökade investeringar under depressionen utan
även på lämpligheten att de privata företagen särskilt inom industrien stimuleras till investeringsverl{samhet under sådana tider. Det
gäller härvid att j möjligaste mån förhindra, att industriens maskininvestering sjunker med 40 eller 50 % eller anläggningsverksamheten
till hälften, såsom skedde under den förra depressionen.
Det är naturligtvis icke möjligt att inom ramen för detta föredrag
närmare ingå på metoderna att frammana en motkonjunktur även
inom det privata näringslivet. Här kräves ett ökat samarbete mellan
staten och näringslivet särskilt med hänsYll till koordinationen av
långtidsplaneringen för investeringsverksamheten. Svårigheterna ligga
i att utöver allmänna ö,verenskommelser finna praktiskt användbara
former för en dylik decentraliserad expansionspolitik.
Diskonto-, valuta- och kreditpolitiken har den stora fördelen att
göra de allmänna betingelserna för en expansion inom det privata
näringslivet gynnsamma utan att staten behöver i detalj överva!{a
och kontrollera åtgärderna på olika områden. Om man vill undviI{a
att genom olika former av lån, subsidier, prisstöd och andra dylika
åtgärder, som ju innebära ett statligt detaljingripande med uppenbara faror, få i gång en motkonjunktur inom det privata näringslivet
~n.der en depression, synes en framkomlig väg ligga på skattepoliti-
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kens onlråde. Ett steg i den riktningen utgör den nya förordning,
som ger möjlighet till skattefri avsättning av medel till s. k. lconjunkturinvesteringsfonder att användas. under en depression. Fråga är
emellertid, om man icke i en radikalare utformning skulle kunna tänka
sig, att staten underbalanserar budgeten i ett depressionsläge icke endast genom att öka utgifterna för allmänna arbeten o. dyl. utan även
g'enom en planerad minskning av inkomsterna. Detta skulle naturligtvis icke ske över hela linjen utall under garanti att de medel, som
icke behövde inbetalas i form av skatt, komma till effektiv användning i form av investeringar. Härigenom skulle det privata företagskapitalets virulens så att säga tillgodoses utan att detta med nödvändigIlet bellövde innebära, att det statliga intresset med hänsyn till
inkomstfördelningen behövde tillbakasättas.
Vid bedömningen av möjligheterna att efter dessa linjer komma till
en effektiv konjunkturpolitik måste man dock ihågkomma, att industrien icke utan vidare kan öka investeringsverks~mheten under en
depression. Risken för felinvestering är naturligtvis mycket stö,rre under en stagnation än under en expansion. Industriens investeringsverksamhet under en depression synes framför allt kunna ta formen
av ökad rationalisering och därjämte mer socialt inriktad byggnadsverksamhet, medan investeringar i sikte på en ,expansion avdriften
l<:nappast bli möjliga att åstadkomma generellt. I en övergående depressioll få vi emellertid vara nöjda, om produktionsnedgången kan
begränsas och lconsumtionen hållas uppe; arbetslösheten är den kostnad vi få betala för att åter kunna komma med i ett förväntat uppsving på de utländska marknaderna för våra exportvaror.
I de senare årens diskussioner av dessa frågor har gång på gång
bristen på riskvilligt kapital och sparande framhållits. Man säger,
att sparandet i och för sig är tillräckligt stort, men att riskvilligt kapital felas. Man kan jtl knappast lclaga på den totala investerings,rerksamhetens volym; under 1920- och 1930-talen har denna, såsom
den allmänn.a ekonomiska expansionen visar, varit fullt tillfredsställande. Svårigheten måste väl närmast anses gälla framtiden, sedan
de gamla och säkra fårorna inom ekonomiskt företagande plöjts färdiga. Det är alltså här fråga om nÖ'dvändigheten att få en expansion
på n,ya områden, som icke i samma grad böra och kunna tagas om
hand av existerande företag. Problenlet blir aktuellt i synnerhet vid
en strukturkris av den art, som jag tidigare talat om, då vi få en
försälnring av våra exportmöjligheter på längre sikt, och då det i
en nyinriktning av produktionens fö'rdelning på olika områden blir
nödvändigt att få fram nya företag på nya områden. Principiellt
finns det två vägar ur denna svårighet. D'els kan man öka tillgången
7 -
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på virulent sparande, dels kan ma.n minska riskerna. På den första
utvägen kan man giva ett kanske något drastiskt exempel genom att föl.
reslå, att man skulle låta företag slippa betala skatt, om de använde
pengarna för ny investeringsverksamhet. IVlan skulle alltså för en
företagare uppställa alternativet: Betala skatt eller investera! Det
finns givetvis en rad modifierade metoder med samma syfte, som
synas lnindre drastiska. Den andra vägen är mindre utgiftsbetonad
och mer organisatorisk. Det gäller här att minska riskerna för företagande, när. bristande tillgång på riskvilligt kapital hindrar näringslivets expansion på nya områden. Här möter man frågan på vad sätt
staten kan .inträda såsom riskbärare utan att förkväva förtroende och
IJrivat initiativ.
Utom ramen för detta föredrag faller den fråga, som här nödvändigtvis måste komma up.P, nämligen på vilka områden ny företagsamhet k:an tänkas komma till stånd. l\1ed hänsyn till de risker jag
omnämnde i början av mitt föredrag kan den frågan ställas, om en
expallsion resp. en motkonjunktur icke bör sökas just efter linjer,'
som ök:a vår själ,rförsö'rjning och minska vårt beroende av utland.et,
detta väl i medvetande om de risker, t. ex. i form av repressalier mot
'Tår export, som kunna uppstå. Lika väl som de offentliga arbetena
t,ringas taga formen av militära anläggningar kunna vi försöka diskontera ett framtida knapphetstillstånd i fråga om råmaterial och
arbetskraft och redan nu söka rusta oss för dellna eventualitet i ett
al{tuellt läge, som delvis utlnärkes av brist på nya expansionsfält.
Ett sådant område, den kemiska industrien, har ofta nämnts i diskussionen.
Jag har härmed berört problem, SOln hllvudsakligen falla utanför
våra erfarenheter av offentlig ekonomisk politik under den betraktade epoken, men som på grund av det i början av föredraget skisserade, relativt l<:omplicerade riskläget för den ekonomiska utvecklingen icke kunna förbigås, när framtida planer för den ekonolniska
11tvecklingen diskuteras. Därmed vill jag endast ha antytt, utan att
l)å llågot sätt vilja göra anspråk på att komlna med några bärande
synpunkter, att effektiviteten hos diskuterade åtgärder, ehuru ett
problem för sig, icke endast bör studeras mot bakgrunden aven
ren konjunkturförsämring av ungefär samma typ som under åren
1930-1933.
Härefter yttrade sig:
Professor E.. Heckscher: När jag fick kallelsen till detta sammanträde
och läste formuleringen av diskussionsämnet: »Den .ekonomis.ka politikens
möjligheter~ några principiella synpunkter med ledning av de senaste årens
erfarenhet i olika länder», gjorde jag mig 'en alldeles fellvktig föreställ-
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ning om vad som var åsyftat. Jag trodde, att ·föredraget skulle vara ett
bidrag till en fråga, som jag själv ofta har tänkt på utan att på något sätt
penetrera den, nämligen i vad mån det finns möjligheter för staten eller
över huvu·d taget för offentliga korporationer att genomföra vad de önska,
alltså i vad mån det ekonomiska livet gör ett motstånd, som hindrar avsedda verkningar av ekonomis,k politik. Det är en fråga, som ofta varit
uppe och som på sin tid formulerades av den österrikiske nationalekononlen Böhm-Bawerk i en skrift med titeln »Macht oder ö,konomisches
Gesetz», där han diskuterade frågan om motsättningen mellan de a,utolnatiska, av viljeakter ej kontrollerade tendenserna å ena sidan och ingripand.enas makt över det ekonomiska livet å den andra. 10m man vill studera
den frågan, måste man, såvitt jag förstår, obetingat ta hänsyn till mycket·
olika förutsättningar. Man måste se vilka imöjligheter icke »staten» som'
sådan utan den ena och andra staten har, och man måste i än högre grad
undersöka, huruvida den allmänna pr.ägel, som det ekonomiska livet har"
under olika tider, skapar resp. hindrar möjligheterna för den statliga politiken. Det är en ytterst tacksam 'uppgift att närmare undersöka·.dessa
ämnen, och det är något, som borde göras. Det borde emellertid också
göras något mera. Man borde nämligen undersö'ka vilka konsekvenser för
det ekonomiska livet självt det har, om den ,ekonomis.ka politiken ·når
effektivitet i ena eller andra hänseendet.
D'et var nu myoket ko~tsynt av mig att fö,reställa mig, att ämnet i
v·erkligheten skulle vara detta, därför att våra dagars nationalekonomer,
särskilt de yngre, mena konjunkturpolitik, när de tala om ekonomisk
politik. Därför borde jag ha förstått, att det i verkligheten var ett föredrag om konjun~kturpolitik, vilket .emellertid icke på något sätt framgår
av .ämnets formulering. Det är emellertid en ganska underordnad fråg'ar,
om man här talar o,m vad som före~aller vara ämnets innebörd eller har
valt ett annat ämne än det formulerade. Däremot har det betydligt större
intresse att fråga sig, vad som därvidlag är önskvärt eller icke önskvärt.
Det är givetvis en praktisk fråga, ,som beror på vad ,man anser vara vik~igt
eller oviktigt i det ena och andra läget.
Med· mycket stort intresse och med mycket stor ulp'Pskattning lyssnade jag till en·hel del av vad docenten Lundberg hade att säga, och jag är
övertygad om att en hel del av detta är väl värt en lång diskussion. Därför är det med dåligt samvete, som jag försöker vända bort diskussionen
från det ämne, som ,docenten Lundberg har valt för sitt föredrag. Jag är
eInelIertid övertygad om att misslyckas, och då kom·mer j'ri docenten
IJundberg sedan till sin rätt igen, och diSikussionen ägnlas ånyo åt det ämne,
!50m han har valt, i stället för åt det a:mne,' som jag skulle önskat välj;a.
Det fanns i verkligheten ingen tvekan om v3Jd docenten Lundberg åsyf- .
tade, när han säl'lskilt i början av sitt föredrag kopplade bort allt ·det, som,
såvitt jag kan förstå, är bestämman:de för det nuvarande läget. Han förklarade, att sådana företeelser som krigsrisker ooh över huvud taget maktpolitiska. ingripanden vore 'störande faktorer, so·m stode i vägen för en
planmässig ekonomisk verksamh·et ooh som han därför helt enkelt måste
lämna åsido vid sin diskussion av vad som gjorts i Iden ena eller an,dra
riktningen och vad som skulle kunna göras i framtiden. Jag medger visst,
att man kan ställa upp ett seminarieämne på det sättet, men det förefaller mig icke, som om ,det vore vad vi för närvarande behövde, ty vad
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vi för närvarande behöva är raka motsatsen. Vi behöva en diskussion just
av de frågor, som icke höra till en problemställning, som helt och hållet
tar sikte på 'konjunkturläget och ,dess eventuella framtid.
Jag kanske på denna pun:kt ett ögonblick får 19ripa tillbaka på den diskussion, som förekom i denna förening för tre månader sedan. Då rådde
det något delade meningar mellan den dåvarande inledaren, chefen för
finansdepartementet, och mig om vad finanspolitiken i nuvarande stund
kräver. Jag tog mig friheten framhålla, att det föreföll mig, som om vad
som krävdes icke var en b·edö:mning av finanspolitiken med hänsyn till
framtida konjunkturer, utan en bedömning av finanspolitiken med hänsyn
till de påfrestningar, som svenska staten ·kan väntas bli utsatt för under
den allra närmaste tiden. Detta vann ingen anslutning vare sig från inle(laren eller från flertalet övriga talare. Inom två månader efter denna diskussion har emellertid framlagts en ny försvarsproposition, som innebär
djupgående statliga åtgärder med mycket vittgående finansiella konsekvenser ·utan att, såvitt jag vet, något har gjorts i förväg eller ens tills
dato för att klargöra vilka finansiella konsekvenser dessa åtgärder kräva.
Därför ha vi också fått ,en yrvaken och förvirrad diskussion om hiuruvida
nian skall täcka de nya utgifterna med lånemedel eller med skattemedel
och om man i senare fallet skall använ,da sprits.katter eller inkolustskatter
eller över huvud taget direkt beskattning, huruvida den direkta beskattningen bör bestå i en påbyggnad av det ·bestående inkomstskattesystemet
eller en ny förmögenhetsskatt eller en ny värnskatt o. s. v. Jag menar alltså, att jag tyvärr har fått rätt, när j8;g framhöll, att det var ett ganska
grundläggande misstag, då man för tre ·månader sedan icke tog i betraktande ,det världspolitiska läge, som för närvarande fö:religger och som
medför mycket vittgående konsekvenser i alla möjliga hänseenden för den
statliga verksamheten. Jag tror icke, att man behöver vara utrustad med
någon särskild spådomskonst för att kunna säga, att den försvarsproposition, som nu blivit framlagd, icke kommer att bli den sista inom en ganska nära framtid, försåvitt vi över huvud taget ha att räkna med fortsatt
självstän.dighet för vårt lan·d.
Detsamma gäller i ganska hög grad om den ekonomiska politikens möjligheter i trängre mening, alltså frånsett den egentliga finansp·olitikens
möjligheter. Under ·ett sådant läge som 1936-1937, då världskrisens
skärpning icke på långt när hade -gått så långt som för närvarande, var det
fullt rimligt och riktigt, om man lade till grund för sin bedömning en i
viss mån autonom konjunkturutveckling, alltså en utveckling av konjunkturerna, som icke i någon väsentlig mån påverkades av maktpolitiska
åtgöranden. Om Juan däremot för närvarande gör på sa.mma sätt, förefaller det mig, som om luan hade övergivit verklighetens mark. För närvarande är det enda, som kan lä.ggas till grund för en bedömning av vad
som ·bör sk~e, vilka konsekvenser värl!dspolitil{en kommer att få för alla
länders ekonomi och icke minst för Sveriges.
Översatt till mer administrativa termer s.kulle denna tankegång betyda,
att Konjunkturinstitutet icke i närvarande stund närmast har att tjäna
hänsynen till konjunkturutvecklingen utan närmast har att tjäna det
konjunkturmoment, som ligger i en verksamhet, som i första rummet tillhör Rikskommissionen för ·ekonomisk fÖJ}sva.rsberedskap. Vi ha för närvarande att i första hand inrikta oss på ett försv·ar, som kommer att ha
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djupgående verkningar i de mest .oli.ka riktningar, och däruti skall konjunkturpolitiken inkopplas. Den skall icke drivas självständigt i fÖThållande till den andra uppgiften, därför att det innebär en overklig problemställning. Jag antar, att lnan icke hyllar den uppfattningen, att konjunkturerna g-öra sig gällande i strid mot vilka so'm helst politiska åtgärder, .eftersom nlan samtidigt säger, att man kan påverka konjunkturerna
genom olika politiska åtgärder. IVran kan ju ioke gärna mena, att man
visserligen k.an påverka konjunkturerna genom inrik espo1itislka åtgärder,
men att utrik:espolitisk~a åtgärder s:kulle lämna konjrunkturerna oberörda.
Det är alltså alldeles påtagligt, att i den mån världspolitiken 'och vår politik få en bestämd inriktning, får detta en mycket stark inverkan på konjunkturförloppet. Jag säger visst icke, att det är bestämmande för konjunktu,rförloppet, men -det l{ommer att i högista grad inverka på vad som
sker i konjunkturhänseende både i världen i dess helhet och i vårt land.
Därfö;r menar jag, att vad som för närvarande b,ehöver göras av de personer, som sitta i Konjunkturinstitutet, för att närmare undersöka konjunik··
turutvecklingen och de åtgä.rder, som denna utveckling bör föranleda, är
att ställa sig till Rikskommissionen~ för ekonomisk försvarsberedskap förfogande för att denna i -sin verksamhet skall kunna· draga fördel av den
speciella insikt, som Ulan besitter i ·'det förra institutet, och använda den
för sina ändamål. Jag hoppas, att Konjunkturinstitutets härvarande ledamöter icke ta illa upp, om jag alltså föreslår, att de med en viss anspråkslöshet underordna sina uppgifter den uppgift, som tilHlör vad som i alla
fall helt enkelt är det fundamentala för vårt samhälle, nä'mligen att bevara
landets tryg~het.
1

P:vofessor B_ Ohlin: Jag skall naturligtvis ioke taga upp det stora flertalet
av de 'många spörsmål, som docenten Lundberg b,erörde och om vilka jag är
fullt ense med honom, utan jag skall hålla mig till ,ett par punkter, i fråga
om vilka jag har en i någon mån avvikande 'mening. Jag vill dock först understryka en av h'ans synpunkter, ,därför att han gick relativt lätt förbi
d,en, nämligen att om vi skola bedriva e.n målmedveten ekono'misk politik
- man kan ju kalla det konjunkturpolitik, som pr.ofessor Heckscher gör,
o.m man så vill, men i så fall konj.unkturpolitik i mycket- vidsträckt bemärkelse - så år det av ,största vikt, att allmänheten och framför -allt
affärsmännnen få en nå.gorlunda riktig föreställning om ,denna politiks innebörd och förutsättninga.r. I 'annat fall kommer allmänheten lätt att tro,
såsom exempelvis i rätt hög grad varit fallet i Amerika, att d·et är något
utomordentligt osunt och onaturligt med en underb-alan'serad bu,dget. En
sådan uppfattning ,kan åstadkomma väsentliga skaJdev·erkningar. Om några människor bidraga till att sprida sådana villoläI':or, är det klart, att
detta kan försvåra bedrivandet 'aven ration.eli konjunkturpolitik.
I detta sanlmanhang skulle jag, eftersom professor Heckscher gjorde en
reflexion om de yngre nation1alekonomerna, vilja göra en liten :reflexion
om de äldre, vilka onekligen fö,r ·en del år !sedan ,med en energi, som nu
lyckligtvis avtagit, gjorde gälland,e, att en expansiv konjunkturpolitik
sakn'ade all praktis:k betydelse. Jag lninns exempel1vis, att professor Beck·
sch-er höll ett föredrag i Nationaleko'nomiJska föreningen för fem eli'er sex
år sedan, i vilket 'han sade, att han ioke trodde på att offentliga arbeten
sk'ulle kunna ha någon expansiv verkan. Se på England i slutet av 1920-
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·talet, sade. han, där hade ,man en hel del of.fentliga arbeten men fick ändå
icke någon högkonjunktur. Därvid .förbigick han h~t, att dessa of.fentliga
·arbeten ick,e voro lånefinansierade utan finansierade med löpande stats·inkomster och därför icke kunde ha någon väsentlig expansiv effekt. Han
·berörde ej heller, att ingen v·et, hur konjun'kturern'a i England skull·e ha
blivit på 1920-talet utan dessa arbeten.
När man diskuterar de principfrågor, som docenten Lundberg med
rätta dragit fram, skulle det vara av stort intresse att få veta, huruvida
den bland d·e äldre ekonomerna föret:r"ädda nationalekonomiska skola,
·som jag skulle vilja kalla den kontrakt·iva - den talar i stort sett samma
· ~pråk som en del affärsmän och bankmän, vilka vilja, att man und·er dåliga
tider skall d'raga åt 'Svångremmen och spara och inskränka sig på alla
TIlöjliga' sätt - fortfarande har srumma m·ening eller om den numera vä.sentligt modifierat sin uppfattning i överensstämm1else m·ed de nyare tanke.gångar, som att döma av den vetenskapliga litteratur.en niumera ha en
för,krossande majoritet av anhängare.
Beträffande den statliga politikens verkningar i Sve;rige skulle jag vilja
anmäla en något avvikande mening, när docelIlten Lun'dberg talade om att
staten utövar ett deflation'Stryck, när den under ·ett visst år med lån
finansierar utgifter till mindre b,elopp än den gjort ett år tidigare. Det är
klart, att om någon knuffar mig i ryggen, rör jag mig framåt litet fortare
än 'eljest, och att jag, om vede~börand·e en period knuffar mig kraftigt
IDen en annan period mindre kraftigt, kan kritisera honom och säga, att
d·et är hans fel, att det nu icke. går lika fort framåt. Olm man' ·emellertid
kallar detta för ett tillbakadragande inflytande, så 'undrar jag, om det
är en särskilt klargörande terminologi. J1ag är icke blind för att docenten
I . undberg kan svara, att dm. är ·en 'Smaksak, men jag vill ändå som min
rnening .uttala, att det kansk'e kan va.ra något vilseledan,de att använda en
.
·dylik terminologi.
Däremot vill jag helt och hållet ansluta mig till hans uppfattning, att
bland de expansiva krafter, som ha vel'1kat från år 1933, torde den offentliga finanspolitiken icke ha varit den mest vägande utan ha hört till dien
grupp av faktorer, som haft sekundär betydelse. Det förefaller mig, som
OIU hans resonemang och för övrigt också åtskilligt (annat talar för riktigheten av den uppfattningen. Emellertid kan man enligt min m·ening myc·ket lått underskatta be1ty.delsen av denna lånefinansiering, och även doc€nten Lundb·erg föreföll i någon mån göra d·etta, när han ville bedöma
den expansiva kraften av den offentliga finanspolitik·en genom att undersöka hur mycket av lånefinansierade utgifter vi haft under de olika åren.
Det förhåller sig såvitt jag kan förstå så, att under en kontraktionJsperiod får en relativt stor lånefinansiering relativt liten ex:pansiv effekt,
under det att en lånefinansiering av samma 'storlek under en expansiv
periO'd, alltså under ett konjunkturuppsving, kan få större effekt.
Jag skall belysa detta med några siffror. Om statelI1 exempelvis från år
1933 till år 193-~ ö,kar sina utgifter med 275 miljoner kro'nor - jag rör
mig här med fingerade tal - så får detta enexp'ansiv effekt, d. v. s. det
blir ölkad rörelse i lanidet, så att skatter och tullinkoiJllster o. iS. v. stiga
med låt mig säga 75 miljoner kronor. Den statliga n·ettoupplåningen kan
då Istanna vid 200 miljoner kronor. Man kan då nåppelig;en så'som docenten Lundberg bedöm·a den expansiva effekten enbart med utgång.spunkt
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från storleken av strutens nettoupplåning. Jag tycker för min del, att man
skall använda siffran 275 nllljon.er kronor. Jag ·menar alltså, att under ·en
.period, då såväl den statliga finanspolitiken sonl -andra faktorer men
framför allt den förra bidraga till ett uppsving, ·kommer nettoupplåningen att bliva mindre än den ökning av de statliga utgifterna, 'Som har en
viss expansiv kraft. Om man endast ser på nettoupplåningen, underska;ttar man det inflytande, som ,den ,statliga 'utgiftspolitikcn ,har :hait. Om
lllan alltså jälnför budgeten för deflationsåret 1931/32 med ·en upplåning
på ungefär 150 nliljoner kronor med upplåningen under ,kalenderåret 1934,
då nettoupplåning/en belöpte sig till ungefär 200 miljoner kronor, så tror
jag man har rätt att säga, att den ·expansiva kraften hos den statliga finanspolitiken under kalenderåret 1934 var högst betydligt mycket större
än under budgetåret 1931/32. Av ,docenten Lundbergs framställning fick
nian däremot en motsatt bild.
I fråga om räntesänfkningen delar jag helt hans uppfattning, att riksbanken,s inköp av valutor haft mycket stor betydelse, men jag vill framhålla, att ·om vi Qcke hade haft 'alla des'sa valutor, som riksbanken nu
kunnat köpa, så hade det ändå varit möj,ligt att nå i stort sett samma re··
sult!at genom köp av skattkammarväxlar, varigenom man på samma sätt
kunnat överfylla penningmarknaden. Såtillvida tycker jag icke, att den
indirekta verkan av exportökningell ooh importminskningen behöver anses
ha varit .så stor, son1 ·docenten LUIldberg ansåg. Hade denna exportölming
o. s. v..uteblivit, kunde man nälnlig.en ln,ed läJtthet ha balanserat detta
förhållande g,enoln en dylik finanspolitik. Däremot är det klart, att den
direkt stimulerande verkan av exportökningen måste tillmätas den allra
stöEsta betydelse och väl ookså var huvudfaktorn till .förbättringen under
clenna period.
Även om man vid besvarandet av frågan om vad som skall göras i framtiden såsom docenten Lundberg utgår ifrån, att lä.get i vissa häniseenden
nu är mindre gynnsamt än tidigare, vilket jag helt kan acceptera, så tvekar ändå åtminstone jag att acceptera hans ståndpunkt, när han uttryckte
en viss sympati för större självförsörjning, varigenom man, O'ID det icke
uppstode några handelspolitiska hinder, skulle kunna tänka sig att stimulera en d,el ihemmamarknadsproduktion. l\iig förefaller detta på lång sikt
va.ra ineffektivt, ty det finns i'u ändå något, som heter det intern'ationella
varuutbytets effektivitelt, även om det n,umera- icke är så mod·ernt att
tala om det. Dessutom får man nog ioke skjuta åt sidan risken för att
utlandet kommer att tillgripa motåtgärder.
Enligt min uppfattning skulle man vid utarbetan:det av närmare plan.er
för fralntiden göra klokt uti 3Jtt redan från början koncentrera sig på ett
annat område, där vi ha ett stort invest,eringsfält med utrymme för energiska insatser, vilka ,dessutom skulle innebära, att vi ge vårt folk något,
som det innerligen väl behöver, nämligen bättre bostäder. Det finns ett
alldeles kolossalt behov både i städerna och på landsbygden av bättre bostäder ooh av andra byggnader. Jag kan icke neka till att jag ser vårt
svenska »planhushållningsproblem» till nästan 50 % så/som en ,fråga. om
vad man kan göra för att vid en utifrån kommande -ldepression vidlnakthålla och något öka husbygg-anclet i Sverige. Även om det skulle vara så.,
att d·e giftasvuxna åldrarna ko:mma att minskas. i a.ntal eller rättare sagt
tillväxa något mindre snabbt än förut och även om räntan icke skulle
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sjunka ytterligare, så finns det andra möjligh,mer att åstadkom~a en stor
husbyggnadsverksamhet. Jag 'medger, att svårigh,eteT möta. Som jag ser
saken, utgör det framför allt det !socialdemokratiska p~artiets möjlighet
till insatser på detta olllråJdeJ, att det kan m,edverka till att byggnadsindustrients kostnader justeras på sådant sätt, att det sk'apas. förutsättningar för elI stor byggnadsve~ksamhet även vid ,en depression. Först i
andra rummet bör 'man enligt min mening ,sätta frågan om beviljande
av off,entliga subventioner, vilka ju även kunnla bidraga till att göra ·en
stor byggnadsverksamhet räntabel ullde~ en depression.
O'm man kan åstadkomma en icke blott bibehållen utan något ökad
byggnadsverksamhet, så förefaller det mig, 'Som om man skulle kunna
vänta, att i de flesta situationer depressionstendenserna till största delen
skulle kunna upp·vägas genonl den från byggnadsverksa.mheten ko'mmande
stimulansen. Oln man däremot låter byggnadsverksamheten falla samman
och gå ned till hälften eller tl~edjedelen un·der ,en depres,sion samtidigt sonl.
exporten är utsatt för svåra påfrestningar, få vi säkerligien ett utomordentligt 'Svårt läge.
Docenten Lundberg föreslog skattesänkning med villkor, att penga.rna
användas för investering inom affärslivet. Jag vill framhålla, ·att detta
i realiteten är detsanlma som 100 % statlig subvention. Jag undrar emellertid, om Juan icke kan finna även ·andra. vägar, där man nöjer sig med
något mindre subvention. Den anordning med konjunkturinvesteringsfonder, som vi ha fått och som möjligen skulle kunna något utvidgas, innebär ·en subvention lika med skattens andel av inkomstb'eloppet, d. v. s..
,den är av storleksordningen 20 0/0. Det skulle ju kunna finnas en medelväg m·ellan 20 och 100 % subvention, som ·man snarare skulle ,kunna tillgripa.
Beträffande h·ela d,enna fråga, vill jag understryka den ole~hörda betydel,se, som statens konjun'kburinstit,ut efteT va.d jag hoppas kommer att
få. Man kan ju icke rimligtvis sköta någon hithörande politik utan en
ordentlig statistik öv,er den reala investerin~en i landet. Konjunkturinstitutet har redan dä.rvidlag gjort en del, finansministern har tagit vissa
initiativ och Sveriges industriförbund hrur på ett utomordentligt tillmötesgående och intresserat sätt sk/alfat in uppgifter, som v,eTkligen äro av
den allra största betydelse för bed,ömande av konjunkturerna och konjunkturpolitiken. Om man går vidare på den vägen och får en ID,etra samlad bild ·dels av investeringarna under ·ett visst år, dels av planerna för
ett .kolumande år, får man naturligtvis helt andra hållpunikter för bedömande av lämpliga åtgärder än som 'kan ske på annat sätt. Jag vill
därför livligt uttala det öllskemålet, för övrigt förmodligen överflödigt,.
att man går vidare på den inslagna vägen.
Låt mig till ,sist också säga 'ett par ord till professor H'eckscher, så att
han icke skall bli alldeles sannspådd i fråga om att disku,s,sionen efter
hans inlägg skulle komma tillbaka till inledaren. Prolfessor Heckscher säger, att för närvarande skola vi se vårt ekonomiska problem uteslutande
ur synpunkten, som jag vill uttrycka det, av att förbereda en svens.k krigsekonomi.. Han hänvisade till dis~kussionen i januari och sa!de, att han
därvid hade h.ä.vdat, att det var frågan Dm ·krigsrisk,en och dess finansiella
konsekvens.er, som vi :frä.mst måste diskutera, och han hade, som han
sade, redan fått rätt. Jag är ledsen över att behöva anmäla en helt av-
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~yikande mening. Det förefaller mig, som om de extra ordinära försvarsutgifter på 60 a iO miljoller krono,r, som nu föreslagitsl och som hade
sin mo'tsvarighet i fjol, ingalun·da ha överraskat någon människa i -detta
land och förmodligen icke heller professor Heckscher, och som Dim finansieringen av dem h,elt faller inom ramen för den finanspolitis,ka uppläggning, som finansmini,stern gav i januari, och inom ramen för den dis,kussion, som samtliga andra talare förde. Professor Heckscher ville 'emellertid ha 'en finanspolitik av helt annan typ di&kuterad, nämligen frågan om
va.d vi skola göra, ifall vi få offentliga utgifter av helt annan -storleksordning.
Jag vill dock gärna gå med på att det finn,s all anledning, icke att koncentrera :disk·ussionen uteslutande till vad ·en ,svensk krigsekonomi sikulIe
innebära, men att bland annat taga upp den frågan till myck,et ingående
diskus'sion. Så sker ju också redan på olika sätt. J ag s.er fÖT min del det
arb,ete, som har utförts inom vissa statsdepartement, där man har förb'erett lagar om valutareglering och maximiprisreglering, .f,örfogand.erätt.slag och b,eredskapslagar av o~ika typ'er, såsom ett arbete av det slag, som
professor H,eckscher ö·nskar. Jag instämmer alltså med ,honom däruti~ att
detta är en oerhört viktig sak, som bör ägnas stor upplnärksamhet. ]vlen
jag vill 'understr~yka, att det intryck, :som man i någon 'mån fick av professor Heckscher av att d:etta till stö·rsta delen var ett försummat fält,
säkerligen är ogrundat, eftersom det tvärtom torde förhålI'a sig så, att
man inom en -rad av departement och kommitteer just arbetar med detta
problem.

Jur. kand. R.. Sunden: Jag skall drista mig att till slutavsnittet i doeenten Lundberg,s anförande anknyta några -mycket alldagliga, kanske t. o. m.
självklara randanmärkningar.
Det har stått strid kring den svenska ·krispolitikeln och om den roll,
som den,na spelade för åtel'lhämtning,en och uppsvinget i vårt land, och
ett eko därav har förnu'mmits äv,en i kväll. En utjåmning av meningssl{iljaktigheterna synes emell'ertid hålla på att l{omma till !stånd, vilket
vore att hälisa med tillfredsställelse, ty däDmed skulle grunden vara lagd
för en saklig diskussion av fråg·an om vad som kan göras för :lJtt stärka
vårt lanids bieredskap att möta en ny ekonomisIk kris.
J ag tror också, att en annan och. ioke mindre väsentlig betingelse för
ett ,sakligt meningsutbyte nu föreligger, nä'mligen den, att de, som i
ansvarig ställning syssla med den ekonomiska politikjens problem, synas
fyllda aven känsla av öd'mjiukhet inför uppgiftens svårighet. Ing'eIl tror
längre på att banade genvägar sl{ola öppna sig, att färdiga patentlösningar skola ,erbjuda sig på detta område.
Alldeles särskilt b'efogat syn·es mig kravet på respekt för svårigheterna
vara såvitt gäller flfågan om vad som från det enskilda näringslivets sida
kan göras för att mildra konjunkturfluktuation,ernas veMningar och för
att främja en fortsatt ekonomisk expansion. Myck·et beror härvid på i
vad mån dien enskilda fÖi~etagsamheten få~ arb-eta i en kän,sIa av trygghet. Man minns från den se.naste depressionsperioden den vu1gäragitation,
som satte in 'mot ·den .s. k. ,kapitalistiska samhällsordningen, vil~en förmenades ha gjort ban\krutt och vilk,en fördenskull borde ersättas n100 ett
mera rationellt och planmässigt ekonomis,kt system. Den atmo.s:fä,r, som
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uppstår kring sådana fÖTkunnelser, är föga livgivande för det enskilda
initiativet. Det är å andra sidan möjligt, att grunden för en sådan agitation skulle bortryckas, olm det på förhand vore känt, att näl-ingslivet
och statsmakterna i fö~ening voro beslutna att nled kraft bekämpa krisför,eteelserna.
Om de svenska företagsledarna skulle . komma. 3Jtt deklarera sin principiella villighet .att medve~ka till vissa åtgärder i konjunkturstimule-ran,de syfte, så föreställer jag 'mig, att det ,skulle ske med den reservationen, att det grundläggande värdesättningsproblemet, i vilken mån kri..
serna över h:uvud taget k:unna anses vara till gagn och i vilken mån de
kunna anses vara till :skada för samhällets ekon·omiskaoch sociala utveckling, ick,e kan anses löst. Jag tror å andra sidan ick,e, att några starkare motsättningar skola komma till ss'nes på denna pun'kt, ty även inom
näringslivet torde man ha en stark känsla av att alltför h:äftiga konjunktursvängningar böra av 'sociala skäl undvilkas.
Inledaren har redan berört några av de prakt'iska uppgifterna för initiativ i sådant syfte från näringslivets sida. Här mä.rkes i främsta rummet
frågan om en konjunkturanpassning av industriens inv'esteringar. I den
mån f~ågan rör anläggnings- och ersättningsarbeten har man anledning
,erinra om att denna utväg redan tidigare i viss utsträckning anlitats av
de svenska ,för,etagarn'a. Det är tv,eksamt vad som ytterligaue kan göras.
Ett icke ovanligt exemp1el på ett latent investeringsbehov, vilket med
fördel torde kunna förverkligas under en lågkonjunktur, är emellertid,
att ett företag planerar att förr .ell·er senare flytta sin f3Jbrik från n:uvarande b'elägenhet i en stad men låter frågan om tidpu,nkten för denna
ändrade lokalisering stå öppen i avbidan på det beslut, som kan fattas
av stadens egna myndigheter, eller, när ,det gäller stadsplanefrågor: av
byggnadsstyrelsen eller I(ung1. Maj :t. D'et synes vara all anledning, att
denna möjlighet till l{onjunkturutjämning iok!e lä.mnas 'obeaktad vid uppgörandet av investeringsplanerna för en kommande lågkonjunktur.
När det gäller egentliga nyinvesteringar torde man böra göra en skillnad mellan å ena sidan rationaliseringsåtg~rder och å den andra kapacitetsutvidgningar. En konjuTI,kturan.passning av det senar.e slaget av åt'gärder synes ligga bäst till för äldre, välkonsoliderade företag. Det är
också ganska naturligt, att det är sådana, som skola våga ta chansen att
bygga ut sina anläggningar under en tid, då de redan befintliga fabrikerna kansk.e icke äro utnyttiade "ens till hälften. Den kraftiga konsolideringsperiod, som flera sven,ska storföretag ha gen·omgått under senare
år, kan inge förhoppning om att' denna lutväg också i större utsträckning
ån hittills S'l(all anlitas, men avgörande för deras ställningstagande härvidlag blir väl icke ,blott deras tillgång på lilkvida ID,edel utan även och
,framför allt de utsikter, som erbjuda sig på det handelspolitiska området.
Flör många industrier lned en komplicerad arbetsteknilk består ·emellertid problemet icke blott i fråga-n, om man har råd Q·ch vill ta risken att
binda k3Jpital i nybyggnader 'och nya maskiner under en lågkonjunktur,
utan spörslnålet är äv·en det, huruvida man, när anläggningarna stå färdiga, kan al1slkaffa nödig arbetskraft. Under de senaste åren har det som
beka.nt inom vissa industrier rått en påtaglig brist på yrkesskicklig arbetskraft. Denna högkonjunkturfä-reteelse för.svinner visserligen under en
depressionsperiod och det blir tvärtom svårt att f.inna sY1sselsättning för

DEN EKONOMISKA POLITIKENS MÖJLIGHETER

85

den ordinarie arbetsstyrkan. M'an kan fö~stå, om ·ett företag inom en
bransch, där lärotiden för en arbetare geno'lnsnittligt up'pgår till låt oss
säg'a 3 eller 5 år, drar sig fÖtr nyanläggningar under tider av dålig sysselsättning för den ordinarie arbetsstyrka,n, nyanläggningar, vilka rent av
·fordra, att fö~retaget just under ·dessa tider av bristande :SY8lselsättning an'ställer arbetskraft enb.art för att stå i beredskap rutt rycka in i de nya\
avdelningarna. Ett sådant företag skulle alltså under lågkonjunkturen
för en kommande mycket problematisk ·expansion nödgas dels binda
.medel för åcke omedelbart behövliga. anläggningar, dels också göra icke
<>medelbart nödvändiga löneubgifter.
En annan och vida allvarligare svårighet för en konjunkturanpassning
:av företagens nybygginader hänger sa'mman med den bristande enhetlighet :som på senare tider kan konstateras i konjunkturförloppet. Det förhåller Isig j,u för närvarande 'så, att medan våra trävaru- och papp'erSlnassein,dustrier ha en lågkonjunl{uurm·ed låga försäljningspriser, ha byggnadsindu,strie:ma ·en utpråglad högkonjunktur, vilket ·gör, att dess'a kunna
hålla däremot svara'nde högre priser. I ett såidallt låge älr d·et givet, att
"'Skogsindustrierna äro betänksamma mot att till dryga kostnader företa
nyanläggningar, vilka eljest ~unnat vara jndicerade.· Detta problem får
en vidare räckvidd i betraktande av att ·de åtgärder från det allmännas
sida, Isom övervägas under en depressionsperiod, i mycket stor utsträck··
'fling avse byggnadsföretag. Man kun alltså vänta sig en mo.tkonj,unktur
inom byggnadsbransch·en, SOlll skulle tendera att permanent hålla priserna uppe inom detta slag av ver.ksamhet och därmed också försvaga det
privatekonomiska incitamentet till nyanskaffningar och ombyggnader
lInder depressionstider, främst inom våra exportindustrier.
Slutligen får man vid bedömandet av frågan om företagarnas intresse
fÖT ·en konjunkturanpassning av anläggningsverksamh·eten icke helt bortse från det förhållandet, att nyinv.esteringar i mycket stor 'utsträckning
framkallas av nya uppfinningar, och det finns väl icke någon omständighet, som talar för att uppfinnarv;erksamheten skulle gå i lnotsatt ri'ktning
.nlot d,e allmänna konjunktu,rrörelserna - om icke lnöjligen den gamla
satsen, att nöden är uppfinningarnas moder.
Ett mera allmänt intresse torde ma.n däremot kunna påräkna för en
konjunkturanpassning av sådana investeringar, som åsyfta rationaliseringsåtgärd'er, alltså i motsats till kapacitetsutvidgningar. Det i konjunkturinstitutets första rapport påpekade förhållan~det, att produktiviteten
·in'om järn- och stålindustrien steg med 15 % mellan åren 1932 o!ch 1934,
-är b·elY1sa.nde för dessa strävanden. Å andra sidan kanske just den mycket
-omfattande ration'aliseringsprocess, som den svenska industrien i allmänhet undergick under den senaste depressionen, kan väntas sträcka sina
'·vevkningar över nästa konjunkturcyk-el, så att moderniseringsverksamhe·ten då får mindre {)Imfattning än i början på 1930-talet.
Raden av de anläggningsarbeten, som kunna tänkas vidtagna under en
:låg:k!onjunktur, är emellertid icke härmed uttöm,mande angiven. Det återstår att framhålla de arbeten av social eller eljest allmännyttig karalktär,
som f.aktiskt ingå såsom ett betydelsefullt led i många av våra större industriers verksamhet. Det är ioke ovanligt, att industriföretagen själva
uppföra eller lämna bidrag till badhus, idl~ttsplatser, parkanläggningar
(). s. v.- Självfallet är det så, att hågen att lämna bidrag till dyl~ka ända,l
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mål är störst, när inkom,sterna äro höga. Den anpUJssning, som här kund·e
tänkas firån industriens egen sida, vore i första hand, att medel till dylika
anläggningar avsattes under de goda tiderna men togos i anspråk först
sedan en väsentlig konjunkturförsämring inträtt.
Det andra huvudområdet för en konjunkturutjämnande inv·esteringspolitik är frågan Oln produktion ·på lager under lågkonjunktur. Detta problem erbjuder sannol1kt änntu större svårigheter än. frågan om en anp'~ss
ning av anläggnin.gsverksamheten. Det är en utväg, som torde lämpa sig~
bortsett från malmbrytningen, end3.Jst för ett fåtal av den sV·eTIska industriens produkter och i första hand för sådana, vilka äro internationellt
standardiserade och vilka' tillika icl{e äro alltför skrymmande och icke
heller taga skada under lagringstiden. Självfallet får härtill knytas även
den förutsättningen, att produkterna i fråga icke kunna tänkas undergå
snabba växlingar med den tekniska utvecklingen. Fördelarna med en produktionsutjämning på denna väg, vilka, förutom minskad arbetslÖSlhet
och ökad möjlighet att bibehålla en yrkesutbildad 'arbeta~stam, främst
bestå i en större leveransförmåg'a och kortare leveranstider under högkonjunktur, måste givetvis vägas ·mot de naekdelar, som samtidigt äro förbundna därmed och vilka i första·hand bestå i ö,kat behov av avskrivningar på lagren, nödvändigheten av att ,uppföra nya lagerutrymmen, en
försämring av likviditeten och ö,kning av ränteutgifterna samt slutligen
den allmän'na risroen att alltför stora icke saluförda v~rulager skola ligga
och trycka marknaden och därigenom "försena och fövsvåra utträdet ur
d·epressionsperioden. Av dessa nu påtalade nackdelar väga kanske ·de ökade rä.ntekostnaderna minst tungt, under förutsättning att den nuvarande
låga räntenivån blir beståen·de. Det är också möjligt, att man ö·verskattar
de risker för återhämtningens fördröjande, som ligga i tillvaron av stora
lager. En undersökning av storleksförändringen .av lagerhållningen under
olika faser av konjunkturcykeln skulle ,kanske kunna ge en viss vägledning till besvarande -av denna fråga.
De anpassningsproblem, som här diskuterats, alltså tidsförskjutningar
av investeringsv·erksamheten likaväl som produ'ktionen för lager vid lågkonjunktu,r, bli ·dQ'ck till sist i hög grad ett finansiellt problem. Jag skall
icke här uppehålla mig närmare vid de olika möjligiheter, som härutinnan
kunna ·erbjuda sig. Docenten Lundberg ,har i sitt inledningsföredrag framkastat tailke,n på bl. a. skattelindring i vissa former för industrien. IVIan
får emellertid ick·e förbise, att effekten aven dylik anordning reduceras~
om ·företaga.rna :äro :medvetna om' att vad die fått till godo under depressionsåren senare ,utkräves av dem i form aven höjning av skatten över
gen,omsnittsnivån under en högkonj.uktur. I 'förbigående kan man här vid~re peka på vanskligheten att välja det rätta ögonblick:et för applicerandet, respektive upphävan.det av dylika skattelättn·ader. Det visade sig
vara förbundet med ganska avsevärda svårigheter att avgöra, när den ,senaste konjunkturförbättringen inträdde, och om vi nu äro benägna att
förlägga den till år 1933, så är det li,ka tydligt, att vår ,företagarvärld i
allmänh·et änn,u ett gott stycke in på år 1934 såg mörkt på situationen
och ingalunda realiserade, att man var inne i en uppgå,ugsperiod. SikulIe i
ett dylikt ömtåligt läge i begynnelsen av uppsvinget skattelättnaderna
bortfalla, :kunde detta måhända ha en mindre gynnsam effekt på den pågående återhämtningsprocessen. A andra sida;n är det nog otvivelaktigt
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så, att skattepolitiken genonl ,sin generella ,karaktär och ·d·et minimum av
intrång den dä.rigenom innebär i näringslivets frihet är att föredraga fraJIllför sp·eciella åtgär,der i form av lån och subventioner. Frägan är, om icke
de~ uppgift, som det allmänna i sistnämnda hänseende åt3Jgit sig och gärna
synes b,erett att acceptera, skulle kunna 'med större fördel lösas av näringslivet självt exempelvis genom att medel för invester.ingsverks-amheten ställdes till förfogande genom salIlverkan mella-n olika väl ,konsoliderade in·dustriföretag, försäkringsinstitutioner etc. Det kan måhända därvid visa sig vara ett intresse för iSta~tsma·kterna att något lätta på de
stränga krav, son1 nu stäHas på bankers oeh försäkringsbolags medelsplaceringar.
Ja.g har en ·känsla av att de kommentarer, som jag anknutit till inledarens anförande, ha 'kommit att präglas alltför mycket av den -betänksamhet 'man gärna hyser ,inför ingrepp på ett o'mråde, där varj-e steg, som går
för långt eller tages för hastigt, kan få icke åsyftade ooh icke önskvärda
konsekvenser. Jag h1oppas, att jag därigenom dock ioke har blivit missförstådd; en s,keptisk hållning är icke detsamma som en negativ.
Professor A" Montgomery: Den framställning, SlOm 'docent,en Lundberg
gav av konjunkturuppsving,et i Sverige ,under de senaste tio åren, var intressant 'lir många synpunkter. Bl. a. fick jag därigen'OID ytterligare stöd
för den skepsis, som jag har känt beträffande f'örsöken att siffermässigt
b·eräkna olika faktorers andel i konjunlcturlörbättringen. Docenten Lundberg var ju själv mycket tv,eksa.m på den p!unkten, och d'e delvis rätt paradoxala slutsatser, som han kom till, framfördes. ju med stor försiktighet.
För min del tror jag, att i allmänhet föga är att vinna på såduna kialkyler
justdärfö,r att de måste bli. av så hypotetisk karaktär. Även O'ffi Inan,
vilket dock vanligen icke är möjligt, kan få ·ett mått på de direkta påverkningarna, så blir ju alla d·e indirekta verkningarna lä-mnade åsido.
Emellertid hyste inledaren, såvitt jag kunde finna, den up·pfattningen,
att ,exporten var den avgörande faktorn i' konjunkturföJ}bättringen i Sverige, oeh på d-en punkten har jag ingen anledning att anmäla någon avvikande mening. Om man emellertid acoepterar den slutsatsen, att exporten har varit den drivande faktorn, v.ilken slutsats jag tyckt mig finna
bestyrkt genom komparativa unders.ökningar m,ellan Sverige och and,ra
länder, har detta rätt stor betyde18e för ·den fra;mtida konjunkturpolitiken.
Jag skulle här. vilja göra en distinktion. Mlan kan tänka sig, att 'man arbetar för att få till stånd ett konjun,kturup'psving, och man kan tänka sig,
att man insk.ränker sig till den mera blygsamma uppgiften att mildra en
låg~onjunktur. Om exporten som sagt spelar så stor roll i vårt lands hela
ekonomiska utveckling', förefaller det emellertid finnas ganska små utsikteratt räkna med att kurnna få till stånd ett v·erkligt konjunkturuppsving utan att exporten samtidigt ger stöd åt det h'ela.
Professor Heckscher efterlyste en diskussion av de komplicerade problem,
som s~mmanhänga med ,en krig'8ekonomi. D·et för.efaller mig emellertid,
som om man på sätt och vis skulle kunna säga, att för närvarande varje
diskussion rörande konjunkturerna i viss mån måste röra sig med de synpunkter, som 11öra hemma i en krigsekonomi. Hela den egendomliga utvecklingen av konjunkturerna under de senaste åren ·har nämligen i hög
grad präglats av de rustningar och ,den auta:vkipolitik, som i olika av-
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seenden ha [örekommit och som ha stått i samband med den ökade politiska spänningen.
Det har ofta framhållits, att exporten, trots att den är ·en så viktig kon-o
junkturfa;ktor, .icke har ökats lika mycket under denna konjunkturperiod
som den gjorde tidigare. Detta har nIan satt i samb'and med d'en ö,kade
autarkipolitik i andra lä.nder, Isom i hög grad har försvårat avsättningsmöjligheterna, och med det ogynnsamma konjun~turläget på ·en ,del viktiga marknader. Om vi nu tänka oss, att denna utveckling skall f.ortsätta
i framtiden, räkna vi 'således i viss mån redan med krigsekonomi, låt vara
i en försvagad form. I så fall synas också utsikterna att i Sverige få till
stånd ett kraftigare konjunkturuppsving efter ·en :eventu·ell konjunkturåtergång vara avgjort mindre än vid den senaste krisen. Det ekon1omislka
krigstillståndet skärpes ju oavlåtligen och detta måste förväntas ytterligare minska möjligheten till en exportexpansion.
Slutsats'€Jll för ~onjunkturpolitiken.g del blir i så fall ganska pessimistisk.
l\Ian skulle väsentlig·en få ins!kränka sig till den mera ansprå.kslö,sa uppgiften att sö,ka Iniidra inverkningarna aven event'uelllågkonjunktutr. Här
kommer man in på frågan om de offentlig.a arb·etena. För ·min del har jag
mycket svårt att finna, att de offentliga arbetena någonstädes under den
sena'ste konjunkturperioden ha spelat någon avgörand'e roll för konjun·kturutveckling·en. J"ag skulle i stället vilja liigga vikt vid en annan faktolf,
som i hög grad har påverkat hemmamarknadskonjunkturen på olika håll,
nämligell kreditförhållandena.
Det framhölls mycket träffande av inledaren, att ID'an aldrig i Förenta
staterna lyckades ,få till stånd en allmän nedgång i råntenivån, vilket
skulle ha varit önskvärt fÖlf att åvägabringa ett mera stabilt konjunkturuppsving. De !Olika kapitalmarknaderna i FÖTenta staterna ha ju alltid
komm'unicerat ga.nska dåligt med varandra, och ,därför har det där icke
varit så lätt att åstadkomma, att en räntenedgång spritt silg från den ena
11larknaden till den andra. Säl'lskilt å inteckningslån o. dyl. har räntan förblivit på en hög nivå, vilket naturligtvis i hög grad påverkat byggna:dsverksamheten, som iu har legat n:ere i Förenta staterna.
Sa.mma synpunkt kan anläggas på utvecklingen i Frankrike. Man fiek
aldrig någon avspänning i ränteförhållandena i Frankrike under det kritiska skedet. Tvä,rtom framkal~ade den ständiga politiska ooh valutapolitiska
oron upprepade a.nfall av kapitalflykt, som drev upp räntesatserna.
Det land, som kanske haft det gynnsammast ställt i fråga om ränteutvecklingen, har varit Sverige, vilket i hög 'grad underlättat den hemma·lnarknadskonjunktur, som vi på senare tid ha haft.
Jag tror, att man t. o. m. skulle kunna påvisa, att konj,un'kturförsämringen i Förenta staterna år 1937 i hög grad stod i samband med förändringar på det kreditpolitiska området. I varje ifall 'slpelade dessa förändringar 'minst lika stor roll so;nl förändri'ngarn'a i den statliga förertagarverksamheten. Inledaren antydde, att man fö~etog en del skärp.ningar i
bestämmelserna om bankreserver o. dyl., och man ,kunde i själva verket
förutse, att dessa ,skärpningar skulle göras allt kraftigare ända till dess
de fingo effekt. Såvitt jag fÖI'står, bidrog denna insikt Ii mycket hög grad
till omslaget på våren och sommaren 1937. Sedermera gjorde man en återgång till en lätta.re kreditpolitik, vilket bidrog till d,en konjunktu'rförbättring, som inträdde under fjolåret.
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Om man alltså, bortsett från exporten, skulle draga upp några riktlinjer
för konjunkturpolitiken under en ,eventuell lågkonjunktur, fö:r-efaller det
som om det främst skulle gälla att hålla. kapitalmarknaden lätt.
Professor Ohlin underströk vikten av att hålla byggnadsverksamheten i
gång. För min del skulle jag vara. h'öjd att t:r.o, att det krävs mycket starka
krafter fö~ att sätta stopp för byggnadsverksamheten i Sv,erige. För närva.rande förefaller det ändå ganska osannolikt, att ränteutvecklingen skall
gå i någon. mycket ogyn-nsam riktning, såvida det icke blir kr1g, ty då blir
givetvis situationen helt ann,orlunda. I varje fall måste det förväntas komma att draga ganska lång tid, innan ränteförhållandena definitivt skulle
förändra sig under inverkan aven försämring i handelsbalansen o. s. v.
Det torde därför finn~s ganska goda utsikter till att vi kunna räkna med
fortsatt livaktighet inom byggnads\T.erksamh·eten. Kreditförhållandena äro
också för närvarande ihos oss ;sådana, att de i sårskilt hög grad gynna tillflödet av ,kapital till denna verksamhetsgren. Jag undrar därför, o:m man
egentlig;en -skall behöva vidtaga några särskilda åtgärder på den punkten.
Jag undrar, om icke det progra:m, som jag här har skisserat, även skulle
kU nna gillas av professor Hecks.cher, trots att jag icke riktigt byggt på
samma förutsättningar som ·han. Mitt program går egentligen ut på att göra
det minsta möjliga, att vänt'a och vara beredd att gripa in, !ifall de olyckor
skulle inträffa, SOlU professor Heckscher syftade på.
Det ligger nära tillhands för mig att framhålla, att eln mera omfattande
statlig företagarverksamhet ·kan förväntas ytterligare fö:vsvåra våra ,exportmöjligheter. Jag har ju varit i tillfälle att göra jä·mförelser mellan Sverige
och Finland på detta område o,ch har därvid l~unnat konstatera vilka sv&"·
righeter den finländska :konj:unkturpolitiken un-der åren närmast efter
]930 vålllade den svenska ·exp-orten. Det sägs nu med vists rätt, att Finlands
konjunkturpolitil~ icke kommer att vara av samma slag nästa gång, utan
att Finland i viss mån kommer \att följa det svenska 'exemplet med en expansiv politik. Det är riktigt till en viss grad men också endast till en viss
grad. Finland är ännu .mer beroende av 'Sin export än Sverig:e. Det är dårför ännu metra orimligt att tänka sig, att 'man i Finland skall få till stånd
en verklig konjun-kturföl"bättri!ng utan att export.en är med i sp,elet, och
därför tror jag, att man ändå kan vara tämligen sä~er på att den finländska konjun·kturpolitiken kommer att avvika från den svens:ka. Den komIner att vara mera restriktiv, varigenom svårigheter skapas för den svenskaexportell, ifall man i 8v;er1ge går alltför givmilt fram med enexpansionistisk finanspolitik.
För att ännu en gång resumera är mitt program alltså 'helt enkelt, att
vi skola vara försiktiga m-ed finansp-olitisika åtgärder för att icke försvåra
exportindustriens ställning. Å andra sidan är det i hög grad önskvärt, att
kreditförhålla.ndena förbli lätta, särskilt för att hålla byggnadsind-ustrien
i -gånig. Det förefaller mig, som om vi hade en viss anledning att h-oppas på
att den saken kommer att otrdna sig, jag höll på 'att säga, vår bön förutan,
-och att man således ka,n hysa grundade förhoppningar om att denna ur
konjunktursynpunkt så ytte:tst viktiga verksamhetsgren ko,mmer att hållas
i gång. En politik av det återhållsamma sl'ag som jag .nu 'skisserat, skulle
också innebära att man ·sk·ull,e h'a fria händer att inrätta sig -efter omständigheterna, ifall de förutsät.tningar, som professor' Heckscher angav, skulle
l(omma att inträda.
1

90

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 25 APRIL 1939

Öv,eringenjör O.. A.. Wiberg: Jag b'er om u'rsä:kt för att jag, fast icke nationalekonom av facket, här tar till orda. Ja;g ,har .kansk'e icke hell'er så
nlycket att säga. Det är endast några små synpunkter och erinringar, som
jag skulle vilja framföra.
Det har ju talats mycl{et om ·denna krishjälp, och jag skulle tro, att det
icke är utan att detta hal" sin stora betydelse för den fra:mtida utvecklingen. Dessa disk·ussioner kunna nämligen i alla fall leda därhän, att de häftiga
fluktuationerna kanske i någon mån kunn.a, dämpas.
Vi kunna ju vara överens om, att alla de fram'steg, som vi över huvud
taget göra, ligga inom ideernas värld. Därför sk,ulle jag också vilja understryka, att dessa diskussioner om konjunktursvängningarnas dä.mpning
troligen komma 'att ri sin mån bidraga till a;tt föra mänskligheten framåt.
När det gäller att bekämpa en lågkonjun·ktur, böra vi se till att vi stimulera ideernas värld, så att vi effektivisera vårt näringsliv. Vi kunna ju
få b·elägg för,att det är in'Om ideernas värld, som vi hela tiden röra oss.
Fliten är n'aturligtvis jcke att förakta, mern hur fliten skall användas och
anpassas för att bli 'effektiv är det väsentliga.
Att Sverige exem.pelvis har en sådan enorm f.örmåga att leverera billig
malm hör i vis's mån även till ideernas. värld. Iden att sä,tt\a i gång och på
ett rationellt sätt sköta gruvdriften ,samt frakta malnlen på elektrisk järnväg är belägget härför....J \ndra bevis kunna även anföras. Så t. ex. kunde vi
även under värsta kris'en skapa nya industrier - som ett ,enda exemp·el
må nämnas Garphyttan, 'S'om nu franlställer bilfjädl'lar för en stor del av
närIden. Och även då depressionen va~ som svårast kunde vi fortfarande
e~:portera ångturbiner. Nästan alla ångturbiner, som under krisen köptes i
'ryskIand, levererades härifrån. Allt detta ·hänför sig naturligtvis till ideern·as värld. Därvid får enlellertid icke blott .hänsyn tagas till uppfinningar
utan även till organisation och utveckling av handelsväsendet.
J ag skulle vilja framhålla, att det ic!(e nog ka,l1 b·etonrus, att det för framtiden gäller att få ut kap,italet till dem, som förmå att göra det mest räntabelt. Detta är det väsentliga i hela dis,kussionen. Räntenivån skall således vara låg eller avpassad efter näringslivets -räntaibilitet, så att spar'medel kunn1a a;nvän;das för nyinvesteringar, så att prisnivån hålles stabil;
och !kreditgivningen skall vara fri, så att kapitalet verkligen går till dem,
som göra d·et mest räntabelt.
Samma synpunkt bör också läggas på försvatfsfrågan. Kapitalutläg.gen
för försvaret &kola självklart gå till ,de män, som förstå att göra försvaret
mest effektivt.
Docenten E.. Lundberg: M,ed avseende på professor Heckschefls anmärk··
ning gente.mot formuleringen av mitt fö~eQ.rag vill jag gärna medge, att
det kanske icke l(om fram tillräckligt klart av titeln på f'öredraget, att jag
tog upp den ekonomiska politiken i en huvudsa'kligen till konjunkturpolitiken begränsad mening. Jag försökte emellertid å andra sidan få fram, att
läg'et f. n. var särskilt svårt och besvärligt, därför att man måste ·taga hänsyn även till andra risker än risken för en ny depression. Det kunde icke
bli fråga endast om en konjunkturpolitik i samma mening som 'under 1930ta.let, därför att det råder ovisshet om i vad ·mån även åtgårder av helt
a.nnat slag benö,vas. Under antagande att vi komma att 'existera såsom ett
självständigt folk och krigsrisken ick·e aktualiseras även om spänningstill-
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ståndet fortfar blir elnellertid också produktionens igång·hållande och inriktning på längre sikt ett probleln. Ma,n måste ju vara beredd även på
att det icke blir krig.
Vi ha ju alla våra funktion'er i ·samhället av större eller mindre betyd,else.
I(onjunkturinstitutet har till funktion att utreda sammanhang, SOlU äro
av betydelse för den ekon'omiska politiken. Det är självklart, att man därvid kommer nära problemen rörande koordineringen mellan försvarspolitiken och den på andra håll iförda ekonomiska politik·en. Ingenting bör väl .
~mellertid hindra, att åven den blygsammare delen av denna uppgift diskuteras för sig. lViitt föredrag i kväll hade ioke Ide stora linjer och perspektiv, som professor Heckscher ville ha, när jag begränsade mig på detta sätt.
M"itt föredrag utmynnade ·dock i den slutsatsen att den ekonomiska politiken under nuvaran·de förhålla,nden .måste ta hänsyn till att det eventuellt
kan komma att händå nå.got av betydligt lallvarligare art än en ny depression. Vi ha däliför icke rätt att endast planera för .depressionsproblenlet genom att 'söka hålla ,sysselsättningen i gång till varje pris. Det måste även
bli frågan om produktionsverksamhetens inriktning. Eftersom vi icke kunna
veta, om vi icke i fralntiden komma att :ha ett betydligt (svårare oeh k.naplJare försörjningsläge, borde .expansionspolitiken ·kansk.e redan nu inriktas
på att stimulera nya näringsgrenar och att öka vår självf.örsörjning, så att
vi bli mindre beroende av utlandet. Detta ,skull'e enligt min åsikt vara en
konsekvens av hänsynstagandet till krigsrisken, medan be~edS'kapspolitiken
bör bli ett p]}oblem för sig inför denila risks faiktiska aktualisering.
I övrigt ha senare talare egentligen endast ko'mpletterat min framställlling och försökt göra densamma klarare. ProfeSlSOl" Ohlin har givetvis alldeles rätt, när han framhåller, a;tt om Iman slutar att »knuffa» på utvecklingen i expansiv riktning, behöv'er detta (icke innebära, att man håller produktionsstegringen tillbaka. D,et torde kanske vara riktigare att lsäga, att det
icke är ·fråga om »knuffar» utan om ett påskjutande från staten\s sida. Det
är klart, att Oln man skjuter på med en viss kraft ett visst år och med mindre
kraft ett annat år, kan det betyda, att man icke skiuter på alls, när andra
krafter d'elvisha trätt i stället. f\.ntag å andra sidan; att nationalinkolnsten
under ett år är 7 lniljarder kronor och att staten under 'sa.mma ål' har
100 miljo·ner kronor större utgifter än in,komster, så att hela nationalink'omsten stiger till 7.1 miljarder kronor. Om statens inkomsttillskott påf·ölj-ande år minskas med 50 'miljoner kronor, så kommer, om ingenting
annat händer, nationalinkomsten att sjunka med dessa 50 miljoner kronor.
Det är naturligtvis icke uta.n vidare riktigt att direkt kalla detta för en
deflationistisk politik. Jag uttryckte mig, på detta sätt endast därför att
d.et var så roligt att säga med hänsyn till den statliga politikens deklarerade syften.
Det är riktigt, att jag borde ha gjort vissa ytterligare ~eservatione.r till
mina b·eräkningar. Alldeles självfallet kan ett vi·sst budgetunders.kott under
en kontraktionsperiod, som beror därpå, att Istatsinkomsterna sjunka, icke
ha, sam·ma stimulerande 'effekt som ·ett lika stort budgetunders1kott under
·en expan,sion, då ,statsink~omsterna.stiga på grund av den allmänna inkomststegringen. I min framställning var det emellertid endast fråga om en jämförelse a.v storleken av från finanspolitik'en härrörande »stölar» i inkonlststegrande riktning med de stöteffekter, som komma från andra faktorer,
oeh då fanns det ingen anna.n möjlighet än att räkna på det enkla sätt, som
8 -
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angavs. Mall måste dock göra den viktiga reservation som professor Ohlin
fram'höll, att de sekundära effekt.erna ant'agligen äro helt annorlunda under
en kontraktion än ·ulnder en exp'ansion. D·etta bör dock icke hindra} att man
·kan gö'ra jämförelse ·under sam,rna år mellan det inkomsttillskott, som
kommer från exp,orten, och det tillskott, som kOlnmer från den aktiva
'statliga finanspolitiken.
Den reservationen bör givetvis också införfrs, att en ökning av d,en statliga verksamheten över huvud taget, oberoende -av om den ,skapar ink.olIDsttillskott eller ej, kan· ha ·expansiv verkan på grund av att inkomster överföras från en kateg;ori av inkomsttagare till en annan. Om sp'arande genom
ökad beskattning överföres till medborgargrupper, som använda pengarna
för direkt lconSulIltion, får ,detta en stimulerande ef.fekt. På samma sätt är
det ID'öjligt, att tidsavståndet mellan statens inkomster och utgifter kan
ha en kontrakterande likaväl som en exp:anderand'e betydelse. Detta gäller
dock även annan v·erksamhet.
Mitt förslag, att staten kunde tänkf})s underbalansera budg/eten genom
att låta de företagare slippa betala skatt, som gjorde motsvarande invest'eringar, var, såsonl profes.sor Ohlin fralnhöll, kanske något för långtgåen.·
de. Jag anförde eInelIertid detta närmast för att påvisa, att man på detta
område hade enorma lnöjligheter. För en företagare måste det vara självklart, olm han ställes inför valet att betala skatt eller att göra investeringar med de pengar, som han får behålla, att välja det sistnämnda alternativet. Man kan givetvis här gå vägar, som äro mindre drastiska. Det finns
ju många vägar mellan att låta företagaren skattefritt göra avsä.ttningar
till en konjunkturinvesteringsfond o-ch 'att låta honom få skattelindring på
de investeringar och reinvesteringar, so'm göras av vinsterna.
Sekreterare Sunden kompletterade på ett konkret sätt de antydningar,
som jag försökte konlma med beträffande -de expa.nsionsmöjligheter, som
kunde tillvaratagas vid en ny konj'unkturförsä.mring. Lik,som professor
Montgomery var han ytteLst skeptisk beträffande möjligheten att få fram'
en v·erklig motkonjuniktur. Professor Montgomery ställde sig dessutom
också skeptisk beträffande nyttan av att verklig/en stimulera fram en motkonjul).ktur, därför at.t man därigenom löpte risk för att exporten sedermera icke lika bra skulle kunna 'utn~7ttja sina cha.nser.
J ag k.ommer härefter 'över till professor Montgomerys ytterst försiktiga
synpunkter på konjunkturpolitikens uppgifter. Såsom jag sökte framhålla
i början av mitt föredrag, beror avgörandet på den punkten i hög grad
på vad .man tror om framtiden. Om vi få en lågkonjunktur av -samma art
som förra gången utan att någ·ot annat händer, och om vi ·med någorlunda säkerhet kunna hoppas på att sedermera ånyo få vidgade exportnlöjligheter, böra kraftiga åtgärder för att få igång en expansion på lång
sikt av näringslivet icke företagas. Under detta antagande gäller det i
främsta ~ummet att hindra nedgången i kon,sumtionen inom landet och
att hålla betalningsbalansen i jä-mvikt, nledan vi icke böra sö-ka föra näringslivet in på nya banor, vilket sedermera skulle kunna hindra oss från
att -utnyttja en ny exportkonjunktur. När man emellertid ick'e vet om
denna förutsättning är riktig, blir problemet betydligt svårare. Under tider med växande självförsörjningstendenser i andra länder franlstå utsikterna för vår export lnindre ljusa.. Då kan det måhända icke vara'
olämpligt att vid luinskad sysselsättning fÖI~söka dirigera över produktio-
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nen mot ö,kad självförsörjning på o:mråden, där 'en expansio,n år lätt tänkbar. Denna ,synp,unkt 'synes vara än mer giltig inför ris~en aven avspärrning vid krigstillstånd.
När man talar med professor Montgomery, bör man försöka lse de historiska perspektiven. Hans slutsat.ser utmynna ofta i tillrådan av stor försiktighet, därför att han ser allt så relativt och his,toriskt. Om man ernellertid tar fram verkligt stora p'erspektiv, skulle maln kunna säga, att utvecklingen und·er de senaste hundra åren varit tä.mligen ·exceptionell. I
:E~ngland drevs utvecklingen från 1690 till 'efter Napoleonskrigen framåt
aven ständigt stigande statsskuld. Därefter kOlnmo h:undra år fram till
världs.kriget, under vill(ell tid den ekonomiska utvecklingen drevs fraInåt
av initiativ inom det privata näringslivet, investeringar och export. Kanske
ha vi nu 'efter de sista hundra ulldantagsåren åter kommit in i en epok~
då staten kommer att spela större roll för expansionen, medan vad SOln har
att göra med export och världskonjunktur åter kommer att 'spela en underordnad roll. Möjligheten att utvecklingen tenderar i denna riktning
kan givetvis icke 'berättiga slutsatser beträffande den ekonomiska pol!itiken under en onledelbar framtid. Å andra sidan visar ·ett perspektiv av
denna art, att det nog fiuns andra möjligheter än professor Montgo·mery
ville godkänna, som k.unna göra en ekonomisk politik av mera aktiv kal'3iktär, siktande på att ulin,s.ka våra ·eventuella försörjningssvårigheter i
framtiden, befogad.
ProfessOT Eli Heckscher: Jag ber om ursäkt att jag tar ·upp tiden så sent.
Det är emellertid absolut icke för att polemisera.
Jag vill först och främst sä-ga, att jag gjorde docenten Lu'ndb,erg orätt,
om jag lät honom förstå, 'att han icke skulle ha sinne för de synpunkter,
som jag anser vara viktiga. Han hade lagt upp problemet på ett annat sätt,
och det var den saken min invändning gällde. Det som skilj.er oss åt gäller
uppfattningen om vilket problem som för närvarande är det avgörande.
Jag menar icke, att den krigsekonoJmi i trällgre mening, som vi skulle
få, om vi bli indragn'a i krig, borde vara bestämmande för en d1iskussion
nu om statens finanspolitik, och 'kan,ske icke heller den 'ekonomi, sonl vi
skulle få, därest det blir ett världsk:vig, där vi 'stå neutrala, utan jag syftar
kort och gott på den ekonomi, som ,efter mänsklig beräkning kommer att
råda under år 1939. Jag 'Sträcker mig icke längre. När man blir bergfast
övertygad om att hela världssituationen kan få en avspänning, kan man
lugna isig igen, men fortsätter denna spänning på samma isätt SOln den gjort
sedan februari 1938, måste vi vidtaJga en lång Irad av rent försvarspolitiska
åtgärder, alldeles o,avsett om det blir ett världsk~ig oeh än mera oavsett
om vi kOlnnla med i krig. Det är denna Isrituati1on, Isom jag men.ar, att vi
skola räkna med. Det kan naturligtvis händ·a, att det icke kommer att gå
så, men vi skola väl diskutera vad som för nå:rvaran"de förefaller sannolikast,
och det är icke hur konjunkturerna komma att se ut i den gammaLmodiga
mening.en, med växling mellan goda och dåliga tider o. s. v ..utan vad vi
skola diskutera är vilket läg:e vi ha att räkna med i den politiska situation,
som för närv'arande råder. Detta sIkall vara det avgö\rande och ingenting
annat. D,et är hela min tankegång.
Den diskussion, som jag åsyftar, skall g"älla statsfinanserna och den ekonomiska politiken såsom helli,et. Jag menar, att i detta läge måste Kon-
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junkturinstitutet ställa sig till förfogande för de myndigheter, som ha att
tillvarataga Sveriges välfärd, om jag får använda ett sådant ord. D·et är
delvis militära myndigheter, såsom försva~sst3Jben, och väl också en d-el
an·dra ·myndigheter, och det är i stor utsträckning Rikskommissionen för
ekonomisk försvarsberedskap·. Dessa myndigheter skoja få fråga: om vi nu
tänka 10&S att göra det och det, vilka konjunkturpolitiska verkningar komIner det att få? På den .punkten skall Konjunkturinstitutet stå till förfogande, hjälpa till ,med upplysningar och utredningar o. s. v. Vidare skal!
institutet besvara frågan, vilka konsekvenser allt detta får :för konjunkturen och hur dessa konsekvenser i sin tur inver.ka på vårt försvar i ordets
vidsträcktaste mening.
D-et var ingent~ng mer än detta, som jag ville säga. Jag måste vidhålla,
att ,det är en mycket l(onkret inställning. Det ligger intet av fantasteri
däri utan tvärtom mycket större hänsyn till det aktuella läget än någon
som hels konjunkturdiskussion i ,ordets vanliga mening. Jag förstå.r uppriktigt sagt icke, varför man sk'all Isitta så fast i en tradition·ell behandlingav finans- och ekonoiffiisk politik, att ·man icke vill sätta det, som
uppenbarligen för närvarande är det allt -dominerande, i m·edelpunkten
för sina ö·verlä.ggningar. Jag kan icke tro annat än att statsrådet Wigforss
i grund o·ch botten ser ganska lika på detta förhållande, och att han alltså icke är böjd för att hålla fast vid vad som fÖl'efalle.r mig vara en fö\rr
åldrad ståndpunkt. ,rad SOlll borde göra ·det ganska lätt att diskutera
dessa älnnen är, att det icke all,s kan bli fråga om olika meningar beträffande den önskvärda ekonomiska politiken, om den önskvärda utvecklingen av inkomstfördelningen eller något sådant. Om målet äro vi i ,detta
iall alla ense. Ingen tvekar ett ögonblick Olm vad vi vilja. Det gäller dämör
endast frågan om att få medel f'ör vad som -behöver göras. Beträffande
finansieringen har jag icke alls tagit någon ,ståndpunkt till frågan om
vilka med-el som skola tiillgripas. J rug diskuterar bara, om vi skola diskutera denna frågeställning eller något annat.
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Statsråd·et Eli Wigforss: Jag skulle inte ha tagit till orda, om inte .professor Heckscher direkt halde apostroferat mig. Jag tror, att vad kanske
de flesta talare haft att invända mot professor Heckscher är, att han så_o
väl i kväll som vid den förra diskussionen förutsätter, att man, därför att
;det finns en sak, som kanske för ögonblicket är viktigare än alla andra, alltid
sk.all diskutera den vid alla tillfällen. Vi måste dock alla sköta vår gärning
och b·estämma o'm olika ting, :som gälla både vad som skall hända i morgon, nästa år och tio år 'härefter, fastän det är ytterst obetydliga ting' i
jä.mförelse nled vissa frå.gor, som professor Ileckscher tagit -upp. Det är
klart, att när docenten Lundberg tagit upp frågan om konjunkturerna i
vidsträckt bemärk.else, när herr Su,nden talat om politiken på' mycket
lång sikt och när jag vid olika tillfällen talat om vad ;som eventuellt skulle
kunna göras för förbättring på olika håll i det svenska näringslivet exempelvis .genonl samal~bete m,ellan det enskilda näringslivet och staten, så är
detta icke problem, som höra till det område, so·m professor Hecksch.er
just nu intresserar sig för. Om emellertid någon skulle säga, att det icke
är lönt att diskutera d·essa saker, utan så ·fort NationalJekonomilska fÖireningen kommer samman, måste d'en diskutera just vad som skall göras
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med vår ekonomi med anledning av det internationella läget, så är' detta
väl ändå att förbise, att i alla läg'en 'måste man ta livet som det är, och
det är faktiskt i' detta läge icke bara fyllt a.v uppgiften att för det närmaste halvåret eller året se till vad som kan. göras för att skaffa OSiS en
starkare ställning, utan vi måste också tänka på framtid·en.
Jag vill emellertid mycket staJ}k.t undeI'lstryka, att det problem, sODl
professor Heckscher tagit ·upp både förra gången och nu, har sådan utomordentlig betydelse, att det vore allt s·käl 'att också låta den frågan diskuteras i Nationalekonomiska föreningen. Jag förmodar, att professor
lIeckscher icke s,kall v'ara ovillig att ställa sig till förfogande för att något
mera konkret utveckla d'e sidor av problemet, som ja.g fortfarande får
bekänna, att jag ännu icke fullt förstår hur han tänkt sig. Förra gången
nämnde professor Heckscher, att problemet icke gällde de relativt underor,dnade ting, som vi då talade om, nämligen frågan om en balansering av
budgeten, utan att ·det gällde vilken finanspolitik som skulle drivas för
att skaffa fram de summor av helt annan storleksordning, som han tänkte
sig :skulle vara nödvändiga i nuvarande läge. Redan på den punkten råder
säkerligen stor oldarhet, därför att jag fick vid det tillfället den föreställningen, att professor Heckscherr, såsom professor Ohlin s8Jde, tänkte sig
ansträngningar .från svenska folkets sida av en storleksordning, som gjorde
det nödvändigt att tänka på rent ·extraordinära åtgärder. När jag nu i
kväll fått höra, att professor Heekscher anser, att den jag får säga ytterligt blygsamma proposition onn lÖl~stärkning av vår försvarskraft, som
framlagts för någon tid sedan, skulle vara så att säga ett tecken på att han
hade fått rätt i sin uppfattning, så tror jag återigen, att professor Hecksch'er lämnade' 'Sina åhö'rare i oklarhet om vad han konkret åsyftar. Om
i denna försvarsproposition ingår en materielan'skaffning på 60 il, 70 miljoner kronor, vilket vi ju även hade förra året, och en mera permanent ökning
av försvarsutgifterna på kanske 10 eller 15 miljoller kronor, så ·hör detta
ju till ting av sådan underordnad storleksordning, att det icke på något
sätt behöver föranleda diskussion·er av det Islag, som för närvarande med
sådan livlighet föres i ~jngland. Det ligger så 'h'elt inom ramen för en relativt liten justering av våra .skatter och eventuellt en underbalansering av
budgeten, att det icke förefaller, som 'O·m det skulle motivera en hänvisning tjll extra ordinära åtgärder.
Däremot är jag mycket villig att erkänna, att professor Heckscher, om
han 'syftar på andra förberedelser, skulle kunna ha ·mycket mera rätt. Det
skull'e vara i hög grad intressant att få Ihöra professor Heoksch·er diskutera
den saken just med p,rofessor Montgomery, därför att han såvitt jag förstår representerar den rakt motsatta uppfattningen mot professor Heckscher, nämligen att för närvarande ingenting ·bör göras på det ·ekonomiska
området, under det att professor Hecksch:ers ståndpunkt måste leda till
att han med största allvar just tar upp det problem, som docenten Lundberg berö·rt i kväll, nämligen vilka möjligheter man ,har att från statens
sida dirigera näringslivet i den riktning, som man anser vara den gynnsammaste för att skapa nödvändiga förutsättningar fÖlr försvaret av vår
yttre frihet. Att professor H:eckscher i .detta fall måste tän·ka sig ett ingripande från statens sida av helt annan 'art än dem, vi tidigare varit vana
v-id, förefaller mig åtminstone alldeles självklart.
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Det skulle vara i hög grad intressant, -om professor Heckscher vid ett
1.10mmande sammanträde ville klargöra, hur ,han mera konkret tän-kel' sig
en sådan ekonomisk politik, som i nuvarande läge, låt oss säga under de
närmaste månaderna, skulle kunna bäst sätta oss i stånd att möta de
faror, som vi alh'a helst vilja un.dvik~ men som ingen kan -bortse ifrån
kunna bli v-erkliga.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 16 maj 1939

Ord·förallde: Försäkri-ngsdi·rektör I. S j ö g r e n.

Professor Eli F. Heckscher inledde aftonens diskussion över ämnet

Sveriges ekonomi inför världsläget.
Det hade varit önskvärt att d,agens diskussionsämne inletts av
någon som bättre än jag följer med den aktuell~ ekonomiska politiken. Men de meningsutbyten som ägt rum vid föreningens båda föregående sammanträden i år ha medfört att jag ej ansett mig berättigad att undandraga mig uppgiften, när föreningens ordförande begärt
min medverkan. Jag har bju1dit till att fylla luckorna i min kännedom
om läget, liksom om planerade åtgärder, men hoppas på komplettering under diskussionen, så långt d,et visar sig av behovet påkallat.
, En viss om också .begränsad ~emul för min lnedverkan i denna dis·kussion är att dess ämne utgjorde elI av mina huvuduppgifter alltifrån slutet av 1914 och [ram till hösten 1918, ,under större delen av
-denna tid i egenskap av ledare för Statens krigsberedskapskommission. Dessutom fick jag, betydligt senare, anledning att än en gång
överblicka området i egenskap ·av red.aktör för och medarbetare i de
två åt Sverige ägnade banden av Carnegie Endo\\rments jätteserie
undersökningar till världskrigets ekonomiska och sociala historia. Den
som redan v.arit med någon tid får ibland anledning till reflexioner
öv·er människornas klorta minne. Världskrigets överväldigande erfarenhet på detta områd·e kommer ej alltid till sin rätt, och Carnegie
Endowments 150 volymer ha redan genom sitt oöverskådliga om.fång motverkat sitt eget syfte, d. v. s. till stor del förblivit olästa.
Det är visserligen av största vikt att de genomgripande ändringarna
i världens utseende under mellantiden aldrig förloras ur sikte, i synnerhet som de till stor del utgöra direkta eller indirekta följ.der j.ust av
själva världskriget, och för egen del har jag ärligt bjudit till att förstå
nutidssamhällets utvecklingstendenser. Men för·den föreliggande uppgiften är det nödv·ändigt att man samtidigt griper tillbaka på världskrigets erfarenheter, om man icke vill göra om de misstag som då be-
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gingos, jämte de nya som säkert icke heller komma att utebli. Man
skulle möjligen i en gemensam formel kunna uttrycka uppgiften så,
att man måste tillämpa världskrigets problemställningar på det slags
samhälle som har utpräglats under åren efter den senaste stora depreSSIonen.
Åtmin~tone för mig är det omöjligt att utmönstra politiken ur
diskussionsämnet; men väl skall den politik jag' här behandlar vara
kemiskt ren från parti- och klassprägel, åtminstone i den mån jag
själv kan bedöma. På grund härav har jag k-anske rätt att utbe mig
förmånen att själv få bära hundhuvudet för mina dum,heter. På förhand ber jag om ursäkt, ifall onödigt mycket allmän politik skulle
komm,a med i framställningen; Idet tryck som den senaste tidens ut\reckling har utövat försvårar ibland uppgiften att hålla tillbaka allmän-politiska omdömen. Men jag skall försöka omsorgsfullt redovisa
mina förutsättningar.
Valet av dessa förutsättningar Ilar i första rummet bestämts efter
vad jag tror kommer att ske, men till en rätt väsentlig ,del innefatta
de också vad jag anser bör ske - nämligen i det nuvarande läget. Enttlsiasm eller ens sympati för framtidsutsikterna är det omöjligt att
känna, men med det latinska uttrycket måste man säga att en ,hård
lag icke är mindre aven lag - dura lex sed lex. Redan från första
stund .skulle jag önska understryka det överhängande i hela situation-en och som följd därav nödvändigheten av omedelbara åtgärder, oavsett utredningar, hur välbehövliga de senare än i många fall skulle
vara med hänsyn till ettförutseb'art senare läge.
Min första förutsättning gäller' Sveriges egen inställning. Att jag
-går ut ifrån en fast beslutsamhet att värja landets självständighet
med alla medel behöver knappast sägas, eftersom all slags ,beredskap
eljest blir meningslös. Viktigare är då sakens andra sida, nämligen att
landet önskar bevara sin neutralitet. Därtill kommer också förutsättningen, att detta åtminstone till en tid'kommer att lyckas. Mitt ämne
är alltså ej krigsekonomi i ordets strängare mening, sålunda ej landets
utrustning för att själv deltaga i ett krig. Emellertid blir min följande
framställning meningslös utan tillägget, att jag tror t. o. ID. detta program kräver långt mer vidsträckta försvarsanstalter än de ännu be.slutade eller \ridtagna och att jag tror på en sådan snart förestående
utvidgning. Vari den kommer att bestå behöver ej i detta sammanhang
utvecl{las närmare, men för tydlighetens skull må ett par punkter
nämnas: ökade inkallelser av förut utbildade värnpliktiga, förlängd
övningstid för nyinryckande och starkt ökad materiell utrustning,
till lands och vatten samt i luften. Eftersom det .sistnämnda tangerar
den ekonomisk'a beredskapen må det' tilläggas, att det för en lek-
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IDannamasslg betraktelse icke är klart varför industriens otillräck.liga kapacitet skall anses .utgöra hinder för sådana åtgärder, när industrien nu tillverkar krigsmateriel för andra länders räknillg och vi
förtänksamt nog ha infört exportförbud på krigsmateriel; det före..
.faller m. a. o. lekmannen osannolikt att exportlicenser ej skulle kunna
vägras eller återkallas i den egna beredskapens intresse. Om en sådan
ut,ridgning av försvaret kommer till stånd, är det emellertid givet att
·de statsfinansiella kraven komma att stiga högst betydligt. I vad mån'
besluten falla inom regeringens eget domvärjo eller -förutsätta en urtima riksdag är naturligtvis en fråga som faller utanför mitt ämne;
llär är det nog att säga att jag tror på deras tillkomst.
Min andra förutsättning gäller utvecklingen utanför Sverige. J ag
kan ej dölja att den mest överhängande faran synes mig vara något
annat än ett försök att indraga Sverige i ett pågående militärt krig,
.nämligen ett Ilot öm ockupation utan svärdslag, sådant som vi redan
-Ila haft en rad exempel på under de senaste må~aderna. Vad slags
-beredskap som krävs för att möta en sådan fara är ej lätt att säga;
·det enda luan kan påstå är, att ju mer berett ett folk visar sig att
·möta faran, desto mindre lockelse erbjuder metoden. Trots den över'vägande betydelse alternativet efter v·ad jag tror äger, medför detta
emellertid att jag i huvudsa:k måste förbigå det i ,diskussionen.
Fortfarallde återstå emellertid två alternativ, med storia olikheter
i ekon'omiska konsekvenser. Det ena innebär att det nuvarande till.ståndet, som i teknisk mening bru,kar kallas fred, kommer att fört-fara, det andra är utbrott av ett krig i ordets alla mening~r.Jag skall
·försöka ta hänsyn till båda dessa möjligheter.
En viktig fråga .vid diskussion av lägets ekonomiska verkningar är
givetvis den varaktighet man vill tillmäta det. Att hotet för närvarande är överhängande betraktar jag som givet, och för bevisets skull
går jag ut ifrån att det i stort sett kommer att förbli så åtminstone
-under detta och sannolikt också under nästa år; däremot lämnas åtgärder å sido som ej kunna väntas få betydelse inom denna tid. Vad
som nyss sades om ·den omedelbara moraliska verkan av alla slags
försvarsåtgärder medför dock att denna tidsgräns blir mer svävande
än den förefaller.
Uppgiftens lösning underlättas för Sveriges del av att målet efter
vad jag tror omfattas av 99 procent av landets befolkning; meningsskiljaktigheterna inställa sig alltså endast ifråga om medlen. För att
kunna draga för,del aven inåt så gynnsam situation är det emellertid
oavvisligt att man låter målet vara mål och medlen medel. Exempelvis ett ökat statsingripande eller nya statsmonopol skola då komma
i fråga endast i den mån de kunna visas tillgodose vår ställning inför
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världsläget, ick~e därför att de äro välkomna ur andra' synpunkter,
t. ex. därför att -de bana väg för ett av några önskat och av andra
fruktat ,framtida samhällstillstånd. Alldeles på samma sätt måste man
-se på den motsatta lösningen, bevarad eller utvidgad rörelsefrihet för
pri,rat företagsamhet och initiativ; det får icke vara mer än ett medel.
1~. o. m. i fråga om sådant som vi lalla äro eniga -om att uppfatta som
fördelaktigt eller ofördelaktigt på lång sikt kan det bli nödvändigt att
lämna önskemålell å sido och fullständigt inrikta sig på det omedelbart förestående.
.
Det nuvarande världsläget synes mig m. a. o. till den grad behärska
horisonten, att det kan göra anspråk på hänsyn framför de flesta
andra faktorer. Särskilt är jag ur stånd att inse nyttan med en diskussion av den s. k. konjunkturutvecklingen i ordets vanliga mening,
liksom med åtgärder som välja den till ledstjärna. I detta fall synes
nlig en sådan ståndpunkt kunna göra allspråk på att accepteras t. o. ffi.
oavsett storleken av de faror man anser hota för stunden; ty det förefaller ganska uppenbart att det avgörande för det ekonomiska förloppet nu framför allt annat kommer att bli världspolitikens utveckling, icke några slags inneboende tendenser hos konjunkturutvecklingen. Som bevis 'för detta kan man exempelvis tänka på det senaste
,rärldskrigets erfarenheter i form aven våldsam s. k. llögkonjunktur,
S0111 hastigt avbröt de kort före krigsutbrottet inträdande depressionstendenserna; det är väl ej många som våga bestrida att omslaget följde
av kriget självt och icke aven därav oberoende konjunkturtendens.
Just de många som tro på konjunkturens behärskning genom politiska ingripanden borde vara de första att erkänna krigsförhållandenas förmåga att länka konjunkturutvecklingen; ty om relativt stillsamma, fredliga ingrepp förmå åstadk:omma en så stor verkan som de
tro, så måste detta i mångdubbelt större skala gälla ett så våldsamt
tryck som krig ooh krigsrustningar innebära. I enlighet med detta
böra de offentliga organen nu enligt vad jag tror ägna sig åt det politiska lägets krav, minst lika -energiskt som de förut ha ansetts böra
tjäna den vanliga s. k. konjunkturpolitiken.
Om den politiska utvecklingen kommer att fortsätta efter de linjer
jag har angivit som mina förutsättningar, så har man att räkna med
ganska djupgående förändringar i den ekonomiska samhällsprägeln inom kort tid, alldeles särskilt för den händelse ett verkligt 'militärt krig
utbryter. Vi komma i så fall på nytt att stå under vad den nuvarande
utrikesministern en gång kalla'de »knapphetens kalla stjärna». Det blir
på nytt brist på varor och brist på arbetskraft; de senare årens tillstånd av varuöverflöd och arbetslöshet komma att ersättas av sin
motsats. De ekonomiska resurserna komma att tas i anspråk till grän-
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:sen av sin förmåga, användningen av industrianläggningarnas fulla
kapacitet kommer att efterträda halvtomma fabriker. Redan länge
har det förefallit mig som om den bästa angreppspunkten för en tolkning av det mest centrala iden moderna ekonomiska utvecklingen
består i vad jag på sin tid kallade till- eller frånvaron av »intermittent fria nyttigheter», sålunda huruvida arbetsvilliga människor samt
föremål som framställts genom mänsl{liga åtgöranden bli fullt tagna
. j anspråk eller delvis få stå utan användning. Det förefaller mig därigenom bli bättre sammanhang och bättre balans i diskussioner som
nu utgå från andra synpunkter, bl. a. i sådana som nu ta enbart ar-betslösheten till utgångspunkt. På visst sätt är detta uttryck för motsatsen mellan inflation och deflation, prisstegring eller prisfall; men
det går betydligt djupare än pris- och penningsystemet. I alla hän:~lelser förefaller det givet att de nuvaran·de politiska krafterna verka
.j" riktnillg av ökad knapphet på människor och produktionsutrustning,
av inflation och något slags politiskt bestämd högkonjunktur, åtminstone i Europa. Tyskland, som avgjort har kommit längst i den nu
ifrågavarande politiska riktningen, har också gjort det i ekonomisk
måtto. Alla ha hört om hur den förutvarande stora arbetslösheten där
·h.ar avlösts genom en akut brist på arbetskraft, hur brist på både
råvaror och industriell kapacitet har inställt sig, och hur prisstegring'en blivit den fara man nu värjer sig emot; på den sistnämnda punkten
talade docenten Lund'berg i sitt föredrag vid förra sammanträdet om
hur den nuvarande tyske finansledarell »torkade upp efter den monetära översvämningen».
Om denna diagnos av utvecklingstendensen är riktig, så återfår
'iörkrigstidells ekonomiska teori det väsentliga av ,sin giltighet; ty den
är en teori för knapphet och är fullt tillämplig på denna förutsättning,
·men däremot endast mycket partiellt anvälldhar vid stor förekomst
a,r intermittent fria nyttigheter. Det förefaller mig därför långt ifrån
ha varit en tillfällighet· att den klassiska ekonomiska teorien visade
'sig särskilt användbar som förklaring av världskrigets ekonomi. På
sätt och vis är detta visserligen eJ1 paradox, !så till vida som intet var
'mer olilrt den klassiska teoriens ideal än ett lcrig; men detta ändrar
illgenting i resonemanget. Det är därför nödvändigt att noga studera
'och tänka igenom världskrigets ekonomiska erfarenheter.
Dessa erfarenheter måste emellertid tillämpas på ett samhälle som
ha.r ändrat sig på avgöl~ande punkter lInder de senaste tjugufem åren.
I det stora hela måste ändringarna sägas ha varit ägnade att betydligt
underlätta krigshushållningen, nämligen på två sätt, dels genom en
'oerhört ökad både privat och .statlig orgarnsation inom de särskilda
,lällderna och dels genom ökad självförsörjning för varje särskilt land.
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Jag behöver kanske icke försäkra att intetdera i sig självt förefaller
mig v'älkommet; men det är nu alls icke frågan. Förändringen leder
alltså till slutsatsen 'att krigshushållningen har lättare att finna en
bundsförvant i det ekonomiska systemet än den hade förra gången.
Det ändrade läget är ej minst tillämpligt på Sverige. Framför allt
gäller detta naturligtvis livsmedelsförsörjningen, både kvantitativt
och organisatorilskt. Därigenom har det största försörjningsbekymret
fri},n världsl\:rigets tid nu reducerats i hög grad. Också de övriga
autarkiska tendenserna äro av betydelse för vårt land, liksom orga:.nisationern.as utbrednil1g över .hela linjen. En utvidgad ·användnin'g av
organisationerna för ,krigshushållningens ändamål skulle alldeles otvivelaktigt vara ägn!ad att ge ytterligare näring åt monopoltendensen i
det svenska -samhället, och detta vore i mina ögon ett högt pris för
den förbättrade effektiviteten; men det kan ej hjälpas, ty ånyo gäller:
dura lex sed lex. ,Som mot,rikt har jag endast en företeelse att Ipeka p'A,
.men denna efter vad jag tror viktig, nämligen I{ooperativa Förbundet
och kon.sumentkooperationen. Den bör därför enligt min mening tas
i anspråk så långt det över huvud taget är möjligt, nämligen inom gransen för sin användbarhet, ty den utgör efter vad jag tror över huvud
taget monopoltendensens enda motvikt av någon styrka, samtidigt
med att den har den genomförda organisationens alla f.örtjänster.
0111 Sveriges läge för närvarande industriellt sett innebär bättre eller
sämre förutsättningar än 1914 är icke lätt ,att ·svara på. Vi ha ju bakom
oss en period då våra industrianläggningar ha varit tagna i anspråk
till större del av sin kapacitet än de flesta andra länders och ha väl
därför sannolikt ,mindre privat industriell lagerhållning än som tycks
ha förelegat 1914, då den visserligen svaga depressionen i alla fall var
ungefär tre fjärdedels år gammal. Å andra sidan har det ju också
denna gång i Sverige förekommit en lindrig regress, så att det är möjligt 'att det nuvarande tillståndet så till vida icke skiljer sig mycket
från det som rådde i augusti 1914. Man bör väl kunna gå ut ifrån att
dessa frågor äro ordentligt undersökta; de synas kunna utgöra eIl av
de lämpliga ersättningarna för sådana studier av och publikationer om
konjunkturläget i traditionell mening som ha pågått under ·de senaste
par åren.
Det är ej annat !att vänta än att ett krigsutbrott liksom förra gången
skall11tlösa ett ohämmat förvärvsbegär, ,en vild iver att få något för
in!tet;, ty vilken förändring människorna eljest må ha undergått 'sedan
1914 - bättre ha de i alla hän'delser icke blivit. Att sådana tendenser
efter förmåga måste bekämpas är uppenbart, samtidigt med att den
avgörande synpunkten ej kan vara 'en moralisk värdering utan hänsyn
till den verkan som tendeilsen medför. I alla sådana fall då det rör 'Sig
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onl gi,rna varukvantiteter sakn'ar förvärvsbegäret alla fördelar och bör
därför undertryckas med alla effektiva medel; men när det föreligger
nlöjlighet att påverka varuförsörjningen, existerar verkligen något
av vad Adam Smith k'allade en osynlig hand, /Som leder människor till
.att befordra något som de ej åsyita men som utgör ett allmänt intresse,
·och då ter det sig helt annorlunda. Tankegången har giltighet i fråga
,om allt privat initiativ; detta har icke den mins:ta rätt till respekt i
andra fall än när det utgör ett praktiskt medel till målet, men får
å andra sidan noga vårdas när så är fallet. Vidare djupsinnigt är detta
icke, och även de .allmänna synpunkter jag nu övergår till falla i rätt
lIGg grad av sig själva; att de likväl framföras beror på att de faktiskt
ofta åsidosattes under världskriget.
Så långt ,som möjligt måste man vända sig mot sjukdomen och ej
emot symptomen, mot orsaker och ej mot verkningar. Till så pass
stor insikt hade redan de merkantilistiska skribenterna hunnit. Redan
i en engelsk' skrift av 1549 förekom t. ex. följande passus: »Några tro
att denna dyrtid börjar med jordbrukaren, som säljer sin vara så ·dyrt,
andra: av att godsägaren lyfter sitt jordvärde så högt, andra: av skif-.
tet ... Därför trodde sig några om att bota ,detta genom att borttaga
ett av dessa ting, ,som syntes dem vara huvudanledningen till dyrtiden; men som erfarenheten visade, rörde de icke den verksamma
eller huvudsakliga orsaken, och därför blev deras utväg overksam.»
Under världskriget var det framför allt maximipriserna som drabbades av denna kritik; men de voro mycket långt ifrån ensamma därom.
Nästa punkt är att ett redan existerande maskineri bör komma till
användning så långt det låter sig göra, och improvisationer måste begränsas så mycket som möjligt. Häri ligger ett huvudskäl mot att
låta krigshushållningen bana .v,äg .för utvidgad socialisering eller annan
statsverksamhet på det ekonomiska området, när målet kan nås med
milldre ändringar.
Problemen måste vidare angripas på ett tidigt stadium, vilket utgör
en av huvudanledningarna till behovet av ekonomisk försvarsberedskap redan i fred. Planhushållningen i bokstavlig mening har sin största uppgift i ett k:rigsläge och är förmodligen en skapelse därav; för
Marx var den mycket främmande, han b'ehärskades av ett deterministiskt betraktelsesätt, enligt vilket historiska utvecklingslagar bestämde alltsammans.
Den ofantliga maktökning som staterna och framför allt regeringarna Ila fått, som verkan av hela den ekonomisl{-tekniska utvecklingen, gör det - till $ist - mer än förut till en skyldighet för den1
att fullfölja vad ,som har befunnits välbetänkt, i stället för att falla
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undan för en oupplyst opinion, för parti- eller klas.spolitiskt bestämda
yrkanden. De Inuvarande regeringarna ha långt mindre ursäkter för
sådana eftergifter än världskrigets regeringar kunde åberopa.
Kommer man då till krigslägets inverkan på vår varuförsörjning,
så får det liksom förra gången konstateras att block!adfaran i egentlig mening knappast behöver tas med i räkningen, därför att de två
sannolika huvudmotståndarna behärska var sitt av de vatten som
omge oss. Emellertid' är glädjen härav tyvärr ganska liten. Liksom
förra gången komma de största svårigheter säkert att läggas i vägen
för tillförsel aven mängd varor, och det är ej många av varorna som
alternativt kunna tas från bägge sidorna. Så till vida har läget vidare
otvivelaktigt försämrats sedan det senaste världskriget, att det då
trots allt fanns en viss motvilligt kvardröjande respekt för ·de neutralas rättigheter, medan nu både neutralitetens uppluckring och framför allt mänskligIletens med jättesteg framåtskridande barbarisering
knappast iha lämnat kvar minsta hänsyn till annat än vad de s. K.
dynamiska staterna anse sitt intresse på kortaste sikt kräva. Så till
vida erbjuder varuförsörjningens problem ingen lindring mot förra
gången.
På exportsidan är det givet att frågan om j ärnmalm'en leder oss
rätt in i storpolitiken, och det vore därför ej lämpligt att säga mycket därom; men att alldeles förbigå frågan är v.äl ej IleIler försvarligt.
Järnmalmen har ur synpunkten av säJkerh,et emot påtryckning den
fördel som ligger i att var·a mycket svårtransportabel och att i fråga
om utfartsvägar vara beroende ej blott av ,en enda banas möjligheter
tItan också av utfartshamnarnas kapacitet. Det är svårt att se hur
någon krigförande ,skalll{unna framtvinga en starkt ökad export, därför att de tekniska anordningar en sådan skulle förutsätta måste 'ta
ganska lång tid; ooh de norrbottniska malmfältens läge förefaller erbJuda enastående möjligheter att med ganska enkla medel motsätta
sig ovälkomn·a anspråk. Det bör visserligen vara en lätt sak för en
krigförande att gel10m ödeläggelse i någon form hindra tillförsel till
ell fiende men, åtminstone lekmannamässigt bedömt, ungefär lika
svårt att framtvinga ökad försörjning aven angripares eget malmbehov. Naturligtvis ställer järnmalmen stora anspråk på vwr utrikesledning, men den borde minst lika lätt kunna bli en politisk styrkefaktor som motsatsen. Emellertid kan jag naturligtvis ej känna mig
säker att ha bedömt lägets politiska sida riktigt.
När jag nu övergår till att tala om den (egentliga ekonomiska förs,rarsberedskapen, så möter ett myller av problem, och urvalet bland
dem måste i rätt hög grad bli godtyckligt.
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En god utgångspunkt utgör frågan om de offentliga finanserna. Det
föref.aller uppenbart att man måste utarbeta en verkligt· genomtänkt
plan för den finansiella försörjning som läget kräver, med klart angivna
summor på inkomstsidan och p:å utgiftssidan summor för sådana ändamål som falla utanför de militära uppgifterna. En sådan plan synes
kräva ett omsorgsfullt studium av ·de olika inkomstkällorna,s möjligheter, sannolikt också författningsförslag för deras genomfö~ande, och
utgiftssidan kräver ick.e mindre förberedelser. Det är visserligen sant
att en ändring i det nu r~dande prisläget måste rubba lalla kalkyler;
men det är också ganska säkert att den skulle påverka inkomsterna
mindre än utgifterna, fastän båda i stegrande riktning, och att alltsa
de beräkningar man nu kunde göra tämligen u·ppenbart skulle komnIa att ligga i underk'ant genom att hänföra sig till nuvarande pris~
förhållandeil. Alla beräkningar som icke ville göra tämligen meningslösa antaganden om en förestående prisutvecklings omfattning måste
därför bli alltför optimistiska, trots att de säkert s~ulle visa uppgiftens mycket stora svårigheter. Så gott som säkert skulle man komma
till det resultatet att bu,dgeten bleve »underbalanserad», men nu ej
längre som ett eftersträvat konjunkturpolitiskt medel utan tvärtom
som en högst ovälkommen ,företeelse, i bel10v av att hållas inom de
trängsta möjliga gränser.
Den som menar att detta förberedelsearbete är överflödigt kunde
kanske ett ögonblick tänka på två prejudikat. Det ena är just de antaganden som nu under en följd av år ha gjorts om möjligheten av
budgetens anpassning efter framtida konjunkturer; nu har InaIl ju
någonting långt mer närliggande och daterbart än ett framtida konjunkturomslag. Det andra prejudikatet är den serie av framtida budgetberäkningar som ansågs nödvändig för försvarsfrågans behandling omedelbart före världskriget och som ställdes i vägen för el1 försvarsreform ända tills världskrigets utbrott forcerade fram den. Samtidigt vill jag visst medge ·att en hel del av de beräkningar det gäller
icke lämpa sig för offentligheten; det viktiga är att finansledningen
själv har färdiga planer liggande och icke tvingas till större och flera
improvisationer än absolut oundgängligt. Det gäller, såvitt jag förstår, att redan degansl{a begränsade åtgärder som vidtagits på området under den senaste tiden ha försvårats genom att en sådan plan
icke har förelegat. Som auktoritet härför kan jag åberopa ingen lnindre än den nuvarande försvarsministern, statsrådet Sköld. I sitt tal
i Stockholm den 5 april (tryckt i Tidens häfte 3/4) anförde han nämligen bland skälen emot större inkallelser av äldre årsklasser: »De nu
till värnpliktigas familjer utgående familjebidragen äro i knappaste
laget och skulle icke !ha räckt i det fall varom nu är fråga. Något för-
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sök till utredning av detta spörsmål förelåg~ icke från myndigheternas
sida och skulle icke kunna medhinnas.»
Det säger sig självt att jag saknar alla möjligheter att nu ens sl(issera
en sådan finansplan, men ett par allmänna ord kunna likväl ägnas
däråt. Det förefaller mig som en nästall grotesk tanke att i nuvarande
läge räkna med lättnader i inkomstbeskattningen. Säkerligen måste
inkomstskatten höjas högst avsevärt över hela linjen, och de större
inkomsttagarna skulle enligt min mening göra klokt i att ej blott
räkna därmed utan också villigt lämna detta bidrag till åtgä.rder, vilkas nödvän·dighet de ej ett ögonblick kunna b'etvivla. Men det är säkert önskvärt att man icke här tillyxar nya skatter utan bygger vidare
på ett ·bestående skattesystem. Därmed är ingalunda sagt att nya former för inkomstbeskattningen icke skulle vara nödvändiga; särskilt behövs synnerligen väl ett förslag till krigsvinstbeskattning. Men få skatter äro i större behov av omsorgsfull förberedelse; det visade icke minst
dess öde under det senaste världskriget, då den blev nästan grotesk
särskilt genom inverkan från penningvärdets ändringar. Förmodligen
måste detta sistnämnda moment över huvud taget inbyggas i inkomstbeskattningen, särskilt för aktiebolagen. Därtill komma sedan konsumtionsskatterna, vilkas expansionsförmåga gör det uppenbart att
också ·de i of.antlig utsträckning måste tas i anspråk för ändalnålet.
Det är osannolikt att man därvid skulle kunna undvara den form av
beslöjad konsumtionsbeskattning som heter fiskaliska statsmonopol.
Ovanpå allt detta har man sedan att räkna med en ny upplåning, som
det endast - av alla skäl - gäller att hålla inom så trånga gränser som
möjligt, men vars närmare utformning förmodligen hör till de moment
där ett förberedande arbete har de minsta möjligheterna; upplånillgen
utgör i stor utsträckning den rörliga margillaI som har att möta utgiftsb'ehovens delvis oförutsebara tillväxt.
Men för inkomstökningen får utgiftsminskningen på inga villkor
glömmas., Därvid möta först anslagen för kapitalökning. Naturligtvis
binder det förflutna inom vissa gränser på den punkten liksom på
andra, men med god vilja bör man. dock kunna reducera dessa anslag
högst avsevärt, eller - riktigare uttryckt - överflytta statsverksamheten från vad som därvid passar för fredliga tider till de stora
ökningar som betingas av världsläget. Men också an,dra utgiftsanslag
måste granskas med samma omsorg och samma goda vilja. Detta förefaller mig som föga mindre än en prövosten på villigheten att taga på
sig de bördor skyddet för självständigheten kräver. Fastän naturligtvis -också svenska folket fått sitt mått av nöd och umbäranden, så har
vårt land dock sannolikt under de senaste 'årtiondena varit mer gyn-
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nat av ödet än ~ästan något annat. Det har därför kunnat kosta på
-sig ovanligt vidsträckta och i mållga hänseenden särdeles fruktbringande välfärdsanordningar. Nu gäller det, icke annat än jag förstår,
att till en tid avstå från åtminstone förbättringar i dessa hänseenden,
för att sk~ydda sig emot fa~orna. Låt oss hoppas att den tid SOln därvid kräves blir kort.
Viktigare än de finansiella planerna är dock förmodligen arbetet på
den direkta varuförsörjningen. Till skillnad från vad jag nu har berört tar den närmast sikte på ett verkligt krig. Jag har redan sagt,
och det är för övrigt givet på förhand, att livsmedelsförsörjningen
erbjuder mindre problem än 1914-18. Frånsett mindre varor sådana
som salt blir det förmodligen främst en fråga om utgångsmaterialet,
konstgödsel och kraftfoder, och vad som fattas bör väl här relativt
lätt kunna lagras. Emellertid får det på inga villkor glömmas att vi
vid krigstillfälle måste räkna med en lnycket stark påtryckning från
de krigförande i syfte att g,öra sig delaktiga i våra r~lativt taget goda
livsmedelstillgångar. Det vore därför säkert ett stort missgrepp att så
som förra gången dröja med radikala ingrepp i konsumtionen; de
måste antagligen börja nästan omedelbart efter ett krigsutbrott. Detta
i fråga om livsmedlen. Att fortsätta med en diskussion av industriens
råvaror och produkter vore ganska ändamålslö~t för en person i min
ställning; det hör till de vitala uppgifterna för Rikskommissionen
för ekonomisk försvarsberedskap. I stället. skall jag övergå till de allmänna, för krigshushållningen som IleIhet gemensamma frågorna.
Därvid möter man först den om valet mellan import och lagring
å ena sidan samt självförsörjning å den andra. Detta problem har
emellertid sannolikt en ganska begränsad räckvid,d, så länge man icke
inrättar sig på en åtskilligt längre tidrymd än jag här har haft i tankarna, vilket betyder att man får se på det annorlunda i händelse
av ett redan påbörjat krig än just nu, när kriget icke ännu kan anses
säkert. Nu kan man knappast tänka på mer än improvisationer, som
ej gärna kunna bli stora, och måste hänskjuta frågan om större produktionsanläggningar till krigstidens början, då man får rådrum därför genom de lager av färdiga produkter som i förväg ha upplagts.
Det blir alltså närmast lagringen som nu kommer under diskussion.
Som bekant hlar ,den redan tagit en avsevärd omfattning, och en ny proposition om tillökning f.öreligger, som kommer att bringa upp lagerhållningens totala värde i 280 miljoner. Lagringen har hittills alldeles
-övervägande skett för statens egen räkning, och däråt är nu ingenting
att göra. Emellertid skulle jag vilja ifrågasätta ~ såsom på vissa
punkter gjorts av motionärer ,rid årets riksdag - om det icke hade
varit möjligt, och framför allt kan vara det i framtiden, att vid sidan
9 -
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av den statliga upplagringen skapa ett ganska stort system av privata
lager hos industriella och an,dra företag, subventionerade genom statsanslag som täcka ränteförlust och olika slags risker; närmast som en
historisk notis får jag kanske nämna, att jag tillät mig rekommendera
denna lösning redan i mitt arbete Världskrigets ekonomi, som utkom
1915. Anledningen var och är att en omsättning - som är nödvändig
för att bevara lagrens kvalitet - inneb'är en fortlöpan,de handel, som
staten har ganska svårt att åtaga sig; det föreligger vid statslagren
den alternativa risken att de antingen bli fördärvade eller också kastas ut på marknaden i så stora poster att han,deln desorganiseras. I
motsats därtill kan privat lagring i företagens eget intresse ofta. ordnas genom en något så när jämn ström av in- ,och utgående varumängder, varvid statsunderstödet endast säkerställer att lagren ej
sjunka under vissa bestämda belopp. Visserligen kräver detta senare
system en rätt omsorgsfull inspektion men bör i gengäld vara åtskilligt mer betryggande under denna förutsättning. Vi ha ett ganska avskräckande historiskt exempel på olägenheterna vid det allmällnas
lagerhållning i de gamla kronomagasinen, som ha behandlats av Rikskommissionens nuvarand·e kanslichef dr Åmark i hans gradualavhandling 1915.
Ett huvudmoment i hela krigsekonomien är givetvis prissystemet
och penningväsendet. I fråga om prissystemet gäller det att tänka på
två sinsemellan oberoende synpunkter, nämligen dels i vad mån ett
ingripande är av behovet påkallat och dels hur det skall göras effektivt. Som bekant föreligger för 11ärvarande en proposition med lag om
maximipriser, och den innehåller en skarpsinnig allmän motivering,
som dock ej förefaller mig alldeles uttömmande ens i fråga om problemets uppläggning.
Att priserna vid ett krigsläge komma att gå i höjden, på grund av
inverkningar från både »penningsidan» och »varusidan» , kan ganska
säkert förutsägas, och den första frågan blir, om och när något bör
göras ,däremot. Ingen bestrider prisbildningens stimulerande verkan
på produktionen i sådana fall då denna över huvud taget är påverkbar, och förmodligen b'estrida ganska få ens att i flertalet fall prisbildningen t. o. m. utgör det enklaste och mest effektiva medlet under de
nu angivna f.örutsättningarna. Å andra sidan är en prisstegring i sig
själv som regel ovälkommen och bör under alla förhållan·den begränsas genom både penning- eller finanspolitiska och varupolitiska medel.
Har prisstegringen en gång inträffat, så ställer sig ett ingripande alltid både svårare och mer tvivelaktigt i fråga om sådana varor som å
ena sidan ha blivit knappare och å andra sidan kunna produceras i
·ökad skala. Det är kanske ej alldeles glömt, hur olyckligt vår livsme-
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delsproduktion under världskriget kom att påverkas genom att man
ingrep mot prisstegring på de vegetabiliska produkterna men icke på
långt när i samma grad kun·de hålla de animaliska livsmedlens priser
nere, med påföljd aven förskjutning mellan brödsädes- och foderproduktion som var rak.a motsatsen till den rätta. Man lär därför ej
komma ifrån att låta prisstegring i vissa fall komma till stånd, också
om det är ovälkommet.
Det måste understrykas att gränsen för en hälsosam prisstegring i
fråga om producerbara och välbehövliga varor icke ligger' vid vad
man kallar norm·al avkastning. Ty i den mån sådana varor behöva
produceras i ökad utsträckning har man i en mängd fall att räkna
med stigande produktionskostnader, och det är givet att ett pris som
endast ger den under gynnsamInare villkor arbetande produktionen
normal avkastning i så fall måste göra avkastningen undernormal för
den välbehövliga ökade produktionen. T. o. m. oavsett detta måste
man ha någon, visserligen ganska måttlig marginal ~ör att uppnå den
avsed,da stimulansen. Ett prisingripande blir därför ingalunda överflödigt men måste göras med stor omsorg.
Annorlunda ligger det emellertid till vid fullt monopolistisk produktioll, sådan som hos oss t. ex. av socker. Där är ett direkt ingripande i
produktionen, genom överenskommelse med producenten, nänlligen
ganska säkert bekvämare och mer effektivt än den indirekta påverkan
som prisbildningen kan åstadkomma, och därför är prisstegringen så
till vida mindre behövlig i detta. fall. Detsamma skulle förmodligen i
ännu högre grad komma att gälla i fråga om rena, icke inom landet
framställda eller' producerb'ara varor, ,detta i någon mån i motsats
till läget under det senaste världsl{riget. Ty i motsats till förra gången
har man sannolikt icke nu att räkna med mycket privat utrikeshandel under ett krig, därför att de rent politiska faktorerna under mellantiden ha blivit så dominerande; all sannolikhet talar för att det
blir våra underhandlare och ej våra köpmän som komma att avgöra
hur mycket importvaror vi få in. På de två nu nämnda områdena har
man därför sannolikt prisregleringens mest obestridda fält.
När det särskilt eftertryckligt har pekats på tillvaron av näringslivets organisationer som ägnade att underlätta prispåverkan, så är
detta följaktligen i och för sig både riktigt och viktigt. Men det vore
mycket farligt om man trodde att denna direkta prispåverkan endast
förutsätter produktionsrnonopol, och det gör icke heller propositionen om maximiprislag. Prissystemet har nämligen att påverk.a icke
blott produktionen utan ännu mer direkt distributionen, och om denna
ej är under lika stark kontroll som produktionen, så har man' ej kommit målet nämnvärt närmare. Om t. ex. en trust förbinder sig att hålla
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vissa priser på sina produkter men ej kan påtvinga detaljhandlarna
motsvarande priser, så blir prisstegringen ungefär lika stor som den
skulle ha varit utan uppgörelse med trusten och leder knappast till
annat än ökade mellanhandsvinster; det behöver ej sägas att detta
mycket snart skulle göra slut på den ursprungliga uppgörelsen. Nu
finns ·det ju ett stort antal produktionsrnonopol med starkt grepp över
återförsäljarna, och då är planen fullt utförbar; det enda som i så fall
behöver påpekas, är att kontrollen sannolikt blir svårare än under
vanliga förhållanden. Men i alla händelser är det givet att detta mo~
ment är avgörande, ej monopolet inom produktionssfären. Propositionen pekar särskilt på köpmännens egna sammanslutningar, men
de äro betydligt svagare än produktionsmonopolen. T. o. m. under den
nu senast diskuterade, för en direkt reglering gynnsamma förutsätt~
ningen återstår dessutom ett mycket viktigt moment, som lämpligen
tas i samband med diskussionen av de olika prisreglerande medlen.
Till dem övergår jag nu.
Här vänder sig diskussionen i synnerhet kring betydelsen av ett påbud om maximipri8er. Kritiken mot den nu föreliggande propositionen
i dess tidigare skick utgick tydligen delvis från oriktiga förutsättningar,
utan att jag därmed alls vill säga vems fel detta var. För egen del
skrev jag redan under världskrigets första månader mycket intensivt
emot maximipriserna, fortsatte därmed sedan och ändrade över
huvud taget icke mening på den punltten. Men icke desto mindre voro
vi i Krigsberedskapskommissionen ense om att de under vissa förutsättningar kunde fylla en uppgift, väl att märka i samb'and med andra
åtgärder, och att det därför måste föreligga rätt att påbjuda dem.
Frågan gäller därför det system vari maximipriserna under vissa förhållanden böra ingå.
Detta system är utan all fråga åtminstone främst ransoneringen.
Mig förefaller denna åtgärd fortfarande som den enda stora ekonomiska landvinningen i världskrigets tropiska flora av nya statsingripanden; så långt min kännedom om den ekonomiska historien sträcker sig var den också utan äldre motsvarigheter. Ur folkförsörjningens
synpunkt låg dess enastående betydelse i att sätta ur spelet skillnaden
mellan de rikas och de fattigas förmåga att efterfråga oumbärliga varor; och ur det ekonomiska systemets synpunkt innebar ransonering~en
nästan den enda praktisk:a förutsättning under vilken prisbildningen
kunde sättas ur funktion på sin eljest mest oumbärliga punkt utan att
detta led,de till sådana verkllingal' som man ville undgå. Framför allting annat har priset nämligen till uppgift att begränsa efte1"f1~ågan.
Nu innebär ransoneringen att sörja för en effektiv begränsning i efterfrågan utan att man hänvisas till prispåverkan, som i fråga om OUlli-
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härliga varor kräver stora stegringar med påtagliga sociala ska·deverkningar. Trots de obestridliga organisatoriska svårigheter som ransoneringen medför och trots att den ej heller ur prisbildningens synpunkt blir riktigt vad den borde vara utan att göras alltför komplicerad, måste den därför vara prisregleringens främsta verktyg vid allvarligt minskad tillgång på förnödenheter. Det behöver väl ej sägas
att en sådan framtvingad konsumtionsreglering som ransoneringen
innebär ej kan förefalla någon människa välkommen i sig själv, utan
endast utgör det mest effektiva medlet för målet i en svår situation.
Emellertid kräver ransoneringen uppenbarligen en åtföljande prissättning, och d·enna kan mycket väl b'etec1rnas med uttrycket maximipris,
som då alltså har en uppgift att fylla, och måste möjliggöras genom
lagstiftningen.
Motiveringen till lagförslaget om maximipris har emellertid gått
utanför denna ram och direkt pekat på användningen av maximipris
också utan ransonering. Där är jag ytterst tveksam om argumenteringens hållbarhet. Fristående maximipriser uppges i förslaget vara
tillräckliga för att hin.dra en rent spekulativ prisstegring, som ej är
föranledd av ökad knapphet och ej heller av ändringar på »pellningsidan». Det uppges att de senare årens diskussion därvid »ha bragt
ökad klarhet». Vari den skulle ha bestått har jag ej reda på, Inen
måste mena att resultatet helt och hållet beror på folks förtroende för
ingripandets effektivitet. Ett sådant förtroende förekommer utall tvivel ibland, men att ta det för givet f.örefaller som en alldeles ogrundad
optimism. 'Om förtroendet ej föreligger, uppstå det fristående maximiprisets vanliga följder: stimulerad efterfrågan, minskat utbud genom
lagrin'g av varor hos både säljare och köpare, så att de försvinna från
marknaden, och till sist överträdelse av prispåbud,et, nästan oa'vsett
hur drakoniska straffen bli. Det är tänkbart att en sådan statsmakt
och ett sådant folk som det tyska också under svårare påfrestningar
än de nuvarande skulle motsvara den .här diskuterade tankegången,
men att detta icke har tillämplighet i Sverige förefaller mig givet. Det
är då knappast välbetänkt att söka sig fram på den vägen.
Vidare måste det betonas - i detta fall säkerligen ej i strid med
maximiprisförslagets motiv - att en priskontroll genom monopol
ingalunda gör ransonering överflödig i sådana fall då tillgången på en
vara har minskats. Ty priset har då fortfarande kvar sin mest svårutrotliga upp.gift, sålunda att begränsa efterfrågan; och t. o. m. onl
man verkligen kunde få både producenter och detaljister att hålla oförändrade priser, så bleve följden elldast en köparkonkurrens, som dels
·skulle leda till rent godtycke vid valet av de köpare som bleve lyckliggjorda m·ed varan, dels ganska säkert inom kort skulle ge upphov
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till spekulativa köp från andra än yrkeshandlare och återförsäljning
till stigande priser. Endast om man också har de slutliga köparna i
sin hand, såsom fallet kan vara i fråga Oln industriella råvaror o. d.,
är man sålunda i stånd att hålla ett prisläge som ej harmonierar med
proportionen mellan utbud och efterfrågan. Ransoneringens område
b'lir därför trots allt stort.
I någon mån, fastän föga preciserat, förutsätta motiven till maximiprisf.örslaget att prissystemet skall hindras från att komma i rörelse
genom att lönestegringar motverl{as och därmed också stigande priser
på livsförnödenheterna. Detta förutsätter en makt över prissystemet
som så vitt jag f.örstår långt överskrider vad man kan tänka sig som
sannolikt. Ökad knapphet på livsförnödenheter utlöser efterfrågan till
starkt stigande priser, också om inkomsterna ej alls gå i llöjden. Det
blir i så fall visserligen samtidigt en minskad efterfrågan på andra varor, men på de mindre nödvändiga, och det prisfall dessa eventuellt
undergå som följd därav har säkerligen ej på långt när samma förmåga att »dynamiskt» påverka prissystemet som stegringen på d'e
förra. När därtill kommer att det finns andra inkomstslag än löner och
de övriga ha god utsikt att stiga, så blir möjligheten att hindra allmän
prisstegring vid minsk:ad livsmedelstillgång obetydlig. Om åter prissystemet trots allt kommer i rörelse, vilket alltså förefaller nästan
oundgängligt, så är det tämligen säkert att lönestegringen får svårt
att följa med, d. v. s. man har den största utsikt att få en reallönesänkning, på grund av arbetarnas ännu långt ifrån övervunna böjelse
att hålla sig till penninglönen som norm för löneaktionerna. Endast
genom en vittgående och svårorganiserad direkt livsmedelsförsörjning
skulle man då kunna hindra en sänkning av löntagarnas standard under vad landets resurser i och för sig kunde tillåta.
Detta synes mig visa att hela prisregleringens komplex är i behov
av betydligt mer fördjupad prövning än åtminstone allmänheten ännu
har fått del av. T. o. ffi. om tankegångarna i och för sig vore tillräckligt klrarlagda, krävde för övrigt deras praktiska tillämpning en mycket ingående kännedom om de olika organisationernas makt över prissättningen på resp. varor, ned till den slutliga detaljhandeln.
Att lika ingående diskutera »penningsid.an» skulle föra ut på stora
vidder, oeh jag inskränker mig därför till ett par punkter. Det nu f.öreliggande valutalagförslaget ger knappast anledning till allvarliga in,rändningar, men fö,r egen del tvivlar jag på att det kommer att få någon större betydelse. Förnl0dligeil närmast genom en olyckshändelse
kom det från början att gälla också situationer utan samband med
krigsförhållanden, och från början grundades det på en motivering vars
huvuddel sysslade med den vid ett krigsläge mest osannolika förut-
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sättningen, nämligen att ett neutralt Sverige skulle översvämma.s av
utländska kapitalplaceringar. Det osannolika i denna förutsättning,
i ett läge då alla krigförande säkert kunde väntas uppbjuda sina
yttersta krafter för att hindra kapitalexport och åstadkomma motsatsen, har emellertid så allmänt framhållits i remissyttrandena. över förslaget, att den frågan nu kan lämnas åsido. Emellertid förefaller d·et
mig vidare som om uttrycket kapitalflykt (från Sverige) för den motsatta, enda sannolika tendensen icke heller vore fullt lyckat. Vad man
enligt hittillsvarande erfarenhet har att räkna med är nämligen ej
något slags flykt från valutan i ett neutralt Sverige till någon annan
v,aluta - ty de flesta utländ~ska valutor kunna väntas bli långt mer
osäkra än vår - utan en oavsiktlig men förmodligen mycket stor kreditgivning till de krigförande, i form aven varuexport för vilken likvärdig import ej skulle stå att uppbringa. Under världskriget berodde
denna strävan främst på privat initiativ, under ett nytt krig skulle
de politiska påtryckningarna ganska säkert främst bli avgörande, men
resultatet kan mycket väl bli ej blott likadant utan t. o. ffi. ännu mer
utpräglat. Emellertid är det ty·dligt att detta slags kapitalexport ej nås
av någon valutalag; den blir resultatet av staternas underhandlillgar,
icke av privata valutaspekulationer.
Därmed skall 'ej vara sagt att de sistnämnda äro alldeles ur räkningen. Under världskriget representerades de som bekant främst av
två faktorer. Den ena var tron på en framtida uppgång i de sänkta utländska valutorna. Den andra föranleddes av ett fullt riktigt uppfattat
intresse i återköp av svenska värdepapper på utländska händer, till de
fördelaktiga kurser som voro följden av de krigförandes behov att
frigöra kapitalplaceringar, i förening lned starkare sänkning i utlandsän i inlandsvärdet av d'eras v,alutor. Den senare företeelsen har numera knappast några större förutsättningar, därför att så litet svenska värdepapper väl nu ligger på utlän·dska händ'er; men om den förras framtid är det omöjligt att nu ha någon mening. I(·anske kan vaIutalagförslaget därför få en uppgift, också om den ej efter mänsklig
beräkning blir stor.
Huvudfrågan på penningvärdets område blir därför, frånsett den i.nhemska finansierin'gen, närmast hur man skall kunna motverka ogynnsamma följder på det inhemska prissystemet aven mer eller lnindre
ofrånkomlig kapitalexport. Den frågan upprullar hela det till leda diskuterade penningproblemet, och att nu inlåta sig därpå skulle icke ha
någon mening. Det gamla programmet för Sveriges penningpolitik kan
förmodligen i det stora hela vidhållas, också DIn man ej har utsikt att
kunna sätta in, mer än en starkare eller svagare broms på prisstegringen, för den hän:delse man icke vill förvandla Sverige till ett rent dik-
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taturland, och väl i så fall också måste förvan'dla svenskarna till detsamma som något av diktaturländernas folk.
Det är givet att penningpolitiken i många ·hänseenden återverkar
på varuförsörjningen, utan att detta stora problem nu kan bellandlas
med någon fullständighet. Rik~sbanken sysselsätter sig för närv·arande
med att regelbundet fastän icke våldsamt överföra utländska valutor
i guld. Tanken är förmodligen närmast dels att man ej kan veta vilket
lands valutor som bli mest behövliga och dels att utländska moratorier kunna göra dem alla mer eller mindre oanvändbara, medan det
antages att en guldspärl" icke ligger lika nära till hands. Riksbanken
har också ungefär en tredjedel av sin guldl{assa utomlands, förmodligen närmast för att på ort och ställe kunna utbyta den emot varor
när tiden blir. Huruvida allt detta kommer att motsvara syftet kan
naturligtvis icke avgöras, men det är knappast möjligt att tänka sig
större framgång av någon annan lösning.
Till sist återstår organisationssidan som en av de viktigaste i den
ekonomiska försvarsberedskapen. Dispositionen av arbetskraften för
olika ändamål, fördelningen mellan illkallade värnpliktiga och arbetare i de oumbärliga industrierna har alltid v,arit ett av de mest svårlösta problemen; och att en ofantligt ökad användning av kvinnlig
arbetskraft åtminstone vid alllnän mobilisering måste komma till
stånd är självklart. Men en allmän diskllssion av denn·a fråga Ilar
knappast någon uppgift att fylla; och man måste utgå ifrån att detaljerade planer redan föreligga över en stor del av fältet, fastän de
naturligtvis måste vara Ulldandragna allmänhetens kännedom. Icke.
heller på frågan om allmän tjänsteplikt skall jag Il:U ingå, trots att
den naturligtvis erbjuder många principiella punkter och ett förslag
.därom på sin tid utarbetades inom krigsberedskapskommissionen samt
förelades riksdagen, fastän det då ej blev antaget.
En helt annan organisationsfråga är den som rör försvarsberedskapens egna organ. Krigsberedskapskommissionens ursprungliga förslag
till en rikskommission ligger nog i hu.vudsak till grund för den nuvarande kommissionens karaktär, däribland också den lösning som består
i en icke helt avlönad ordförande och en av arbetet fullt upptagen
kanslichef. Motionärer vid årets riksdag ha emellertid efter mitt förstånd framlagt goda skäl för att en s~dan utrustning nu är otillräcklig.
Trots alla säkerhetsåtgärder har det väl ej kunnat und,rikas att under
tider då krigsfaran förefallit avlägsen många moment i försvarsberedskapen ansetts ha förlorat Sill aktualitet och att arbetet nu därför
starkt måste forceras. I ett sådant läge skulle en utomstående tälllia
sig att också ordföranden behövde helt ägna sig åt denn~ överhängande
uppgift och att m·an alltså med fördel kUllde placera på platsen en fullt
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och relativt rikligt avlönad person, kanske någon yngre industrilnan
som kunde frigöras från sina nuvarande uppgifter.
Till sist vill jag gärna f.örl{lara mig ense med professor Cassel om
d-et önskvärda i ,att alla de olika ingredienserna i den ekonomiska försvarsb'eredskapens väldiga uppgift salnIades i en gemensam plan, som
till vissa delar kunde med-delas allmänheten. Rikskommissionen är väl
främst ett organ för industriens försvarsberedskap med Statens reservförrådsnämnd som sidoställd med ansvar för lagringen. Finans- och
kreditväsendets organisation synes till stor del ha övertagits av finansdepartementet, medan riksbanken, kanske också riksgäldskontoret,
själv har hand om sina förberedelser för krigstillfälle. Denna arbetsfördelning är kanske fullt i sin ordning, men den kräver ett visst salnmanhålIande band och sannolikt också meddelande till allmän kännedom om grunddragen i det hela. Jag skulle tro att en högt kvalificerad
person med uppgift att koordinera de olika verksamheterna vore av
behovet påkallad.
Att väcka svenska folkets medvetande om lägets allvar är kanske
för närvarande det viktigaste av 3Jlt. Särskilt inför va,d jag som redan
sagt tror är d-en största faran av alla, ett plötsligt hot elnot lalldet
under vad som går under det egendomliga namnet fred, åsyftande förIu-st av frihet och självständighet, är folkets sinnesförfattning, dess
medvetna beslutsamhet att offra allt för sin räddning viktigare än
något ann·at. Oberoende av partiståndpunkt skulle svensl{a politiker ha
sin största uppgift i att skapa detta nledvetande. Intet tviv-el råder om
att demokratierna för närvarande h,a sin besökeIses stUlld, att de äro
»on their trial». Det rykte Sverige h,ar fått nästan som idealdemokratien gör det önskvärt rent av ur en allmännare synpunkt än landets
egen, att Sverige i allo visar sig vuxet situationen.
Härefter yttrade sig:
Generaldirektör All örne: Jag har ick-e begärt ordet för att opponera Jnig
mot inledarens synpunkter utan för att framlågga några vid sidan av hans.
Jag ber emellertid först att få starkt understryka den sats, va.rmed inledaren slutade, nämligen önskvärdheten av upplysning på d·etta område.
]~nligt min mening beror Sveriges möjlighet att genomleva ett försva.rskrig i väsentlig gra,d på att dell stora massan a.v vårt f.olk har klart f'Ör
sig vad ett krig kräver. De värnpliktiga v,eta - det har ju ingått i allmänna medvetandet - a.tt de komma 3Jtt kallas ut, att de få riskera
allehanda ulnbäranden och 'Svårigheter, att de eventuellt komma att trasas sönder a.v fiendens projektiler OCll sålunda få offra sitt liv under
ytterst otrevliga omständigheter. Detta är hela folket på det klara med,
även de, SOln det 11.ärmast gäller, men jag tror för min del icke, att nlan
i övrigt har riktigt klart fö,r sig på vad sätt ett försvarskrig skall födas,
-nämligen genom konsumtionsminskning, eller genom en ökning av pro-
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duktionen, onl lnan så långt .möjligt vill undgå en sådan konsumtionsminskning.
Enligt min uppfattning har man i vårt land icke ännu fått r.iktigt
sammanhang i de olika åtgärder, som ä.ro påtänkta. Jag skall ta mig friheten att anknyta till vad inledaren yttrade om ranson·ering. Ransonering,en har de förtjänster i psykologiskt hänseend·e, som inledaren anförde,
men å andra sidan kan man icke gärna bortse ifrån, att om man med
bibehållna priser inskränker förbrukningen av vissa varor till hälften eller
tredjedelen av 'den f'örutvarande, får man en l'edig köpkraft, som kastar
sig över på andra varor och där åstadkommer våldsanlma prisstegringar
och ·därmed följande omläggningar av landets ekonomi. Vi ,kunna ju tänka på hur det var under det förra kriget. Man ranson·erade då kaffe och
socker mycket hårt, och samtidigt steg priset på en del lantbruksprodukter. Lantbrul{arna fingo alltså dels ett tillskott till sin·a inkomster, ·dels
en minskning av sina utgifter. Det är alldeles säkert, att detta i hög grad
bidrog till de livsmedelssvårigheter, som vi då råkade ut .för. Jag besökte
vid ett par tillfällen under världskriget landsbygden, ooh för oss, som
kommo från Stockholm, där man varken hade potatis 'eller fett i tillräckliga mängder utan levde på svältgränsen, var ·det som att komma till ett
schlaraffenland, när nla.n blev bespisad hos en lantbrukare. Man fick~ i
obegränsade kvantiteter äta saker, SOlll man icke hade sett på åratal.
O'm man vill klara saken, 'måste man säkerligen få till stånd en djupgående samordning i hela systemet. Hur det skall gå till att genomföra
dtn kan jag icke åta mig att ange. Jag vill emellertid säga så mycket
'~Olll att enligt min mening bör staten för finansiering' av sina krigsutgifter och sina sociala utgifter under en så pressande tid, som ett försvarskrig skulle föra med sig, icke tveka att använda prisskruven j ganska
stor utsträckning. Jag kan ·exempelvis icke se nå.got skäl, varför man icke
skulle kunna inskränka kafJeförbrukningen genom att höja priset, efterSOlTI man i annat fall frigör en mängd köpkraft, som man ,kanske icke
just då kan suga upp med hjälp av lottfö'rsäljning ·eller tippning, vilket ju
är det modernaste sättet att taga vara på ö·verskottsinkomsterna. Det
blir kanske nödvän·digt att ransonera k:affet, men för min del skulle jag
helst se, att man gick den vägen, att man höjde priset med minst ett par
kronor per kilo. För detta ändamål behiöver man icke införa något kaffelllonopol, eftersolll det är m.ycket enkelt att beskatta i landet varande lager och importen, om nu en sådan kan bli möjlig. O'm det sedan anses nödvändigt att förse folkpensionärer och andra, som icke kunna höja sin inkomst, med kaffe, torde m'an kunna göra det genom utdelning av kaffe
till dessa till ioke förhöjt pris.
Det är alldeles självklart, att det under ett krig kommer att krävas en
mycket stor ökning av arbetstiden för dem, som icke direkt tagas i anspråk för krigföringen. Om lillan icke vill gå den ytterst osympatis(ka vägen att p,ressa ned arbetslönerna genom dekret utan låter ökningen av
arbetstiden kompenseras aven inkomstökning, måste man se till att denna ökning på något sätt också blir tagen i anspråk för ,krigets finansierjng.
Det är just sådana saker, som man enligt miri mening bör upplysa om.
Vi kunn.a icke. låta sättet för krigets finansilering och tvångsåtgärder för
krigets behov leda oss därhän, att vi vid krigets slut ha för evigt förlorat
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det, &om vi gingo ut att slå.ss för, nämligen friheten att själva bestämma
(lVer vårt sanlhälles organisation och våra förhållanden i övrigt.
Det sätt, på vilket nlan i Tyskland finansierade kriget och franltör
allt efterkrigstidens besvärligheter, är säkerligen den yttersta roten och
upphovet till vad som sedan inträffat där nere. Jag reste genom Tyskland ett par gånger efter kriget och kunde konstatera, h,urusom tågen
voro till vanvett fullsatta med passagerare. Det var nästan omöjligt att
komma ut och in i kupeerna, ty korridorerna voro absolut fullproppade,
och ibland stod det folk även inne bland bänkarna. Va,r,för hade ·det blivit
på detta sätt? Hade det plötsligt uppstått ett extraordinärt behov att
resa? Enligt min Dlening berodde det hela därpå, att man icke ,höjde
l)iljettprisen för allmånheten i tillräcklig utsträckning. Man skänkte med
andra ord bort tågresor. till ·de resande, och då måste ·det ju uppstå en
överfyllnad alldeles i onödan.
Även hos oss försunlmade man under en stor del av krigstiden att höja
järnvägstaxor, posttaxor o. s. v. Följden härav blev en mycket stark ansvällning av järnvägspersonallen, av postpersonalen o. s. v. Om ett krig
skulle bryta ut, måste emellertid antalet av denna personal i största
nlöjliga 'utsträckning inskränkas. Man skulle kunna tän·ka sig att ransonera tågresor och sådant, men jag lnåste fråga mig, om det icke vore bra
meningslöst att sätta upp en stor apparat härför, som kräv,er massor av
folk. Vore det icke bättre att i stället genomföra en väsentlig höjning av alla
taxor för att på det sättet avhålla folk från att resa på järnväg o. s. v.?
Jag tänker när det gäller järnvägarna icke blott på persontrafiken utan
även på godstrafiken. En del godstrafik kan kanske undgås, om man höjer
frakterna på lämpligt sätt.
.
Vad motortrafiken beträffar kommer d,en väl att bli betydligt inskränkt
.gen.om de militära myndigheternas åtgärder. De komma fö~modligen att
ta.ga hand 'om tillgänglig bensin så gott som helt och hållet. Allt fortfarande komm·er det väl i aHa fall att finnas. någ10n möjlighet till privata
transporter, men jag tycker, att det vore lämpligt, att man, istället för
att ransonera tilldelningen av trafiktillstån\d, höjde priset på drivlnedel
och an·dra behovsarti,klar i tillräckligt stor utsträckning och lät staten
erhålla mellanskillnaden för sina behov.
Det föreföll mig, som om inledaren sade, att det skulle finnas en plan
uppgjord för h'ur ett krig skall finansieras. Jag vet, att ,en del har gjorts
för att på la.gligt sätt skaffa regeringen förfoganderäJtt över tillräckliga
medel, och det är givetvis viktigt, att regeringen icke skaHbehöva bryta
mot grundlagarna för att få p1engar till försvaret de första dagarna efter
ett krig'sutbrott, men däremot känner jag icke till att man har gjort
något f.ör den andra, min;st lika viktiga sidan av sak·en - att tillgodose
behovet av statsinkomster. Detta är doek något, som man måste tänka
IJå i g:od tid.
Just nu hålles ju. en konferens, som är anordnad av Socialdemokratiska
ung,doIDsförbundet och avsedd att sätta ,en större krets av arbetarungdom in i krigets krav. Jrug tror, att den konferensen är ett uttryck för
viljan h·os de b~eda lagren i vårt land att verkligen göra något f6r att
värja vår självstän1dighet och vårt folks självbestämmanderätt. Jag tvivlar icke på., det 11låste jag bekänna, att det skall visa sig möjligt att lika
väl som man nu upplyser om de militära kraven också ge en omfattande
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upplysning angående de ekonomiska försvarsbehoven - sä.rskilt· de enskildas ekonomiska prestation·er och inskränkningarna i deras konsumtion - vilka äro ett lika nödvändigt led i vårt försvar som de direkta·
nlilitära åtgärderna. Olm man verkligen upplyser om dessa ting, blir diet
större utsikter till att regeringen i ett ,demokratiskt samhälle som vårt,.
när nöden stundar, icke skall drivas vart som helst av okunnig,hetens
opinionsvindar.
Statsrådet Eli Wigforss: Jag hade egentligen ic~e tänkt deltaga i denna
diskussion, eftersom jag hade hoppats, att åtskilliga av de närvarande
skulle taga upp de många viktiga saker, som professor Heckscher här
har anfört. Eftersom jag ,emellertid genom hans välvilja fått tillfälle att
läsa föredraget i förväg och sålunda kanske något lä.ttare kunnat följa
hans tankegång, s.kall jag likväl yttra några ord. Närmast skulle jag vilja
ställa ett par frågor till professor Heckscher. Innan jag gör detta, vill
jag emell,ertid uttala min tillfredsställelse med att vi i dag beretts tillfälle att få en bättre uppfattning' om professor IIeckschers ståndpunkt.
Jag tror att alla, som voro närvarande vid de båda föregående diskussionerna och hörd,e professor l-I'eckschers attacker mot de föredrag, som då
höllos, nog föreställde sig, att det fanns en mycket djupare klyfta mellan
resp. föredragshållare och professor Heckscher än som framgått av hans
för.edrag i kväll. Jag kan med tillfredsställelse säga, att de problem, som
han här har berört, och även det sätt, v~rpå han har behandlat dem,
ligga så nära vår uppfattning, att det säkerligen finns en klar gemensam
grund för ett fortsatt meningsutbyte.
Emellertid torde nog missförstånd föreligga på ett par punkter, delvis
på det område, som professor Heckscher kanske något i onödan berörde
här i kväll, nämligen frågan om finanspolitiken och den ·ekonomiska politik'en ur konjunktursynpunkt, alltså de ämn'en, som behandlades vid de
föregående diskussionerna. Det har säkerligen icke varit meningen hos
någon av delfi, so:m då togo upp finanspolitiken och den ekonomiska
politiken ur konjunkturernas synvinkel, att utesluta den form av konjunkturväxling, som ligger i rustningar, krig, fredsslut, fredskris o. s. v.
Jag tror, att alla äro fullständigt ense nled professor Heckscher om att
dylika faktorer ha mycket stor lbetydelse. Ick,e minst de, sOlm tala om
mycket mildare former för ekonomiska ingripanden från samhällets sida
i syfte att påverka. konjun:kturerna, måste givetvis vara de första att
erkällna den oerhörda insats till förändring av konjunkiturläget, som
nlåste följa av d·en sortens offentliga arbeten, som heta krig och krigsrustningar. På den punkt'en lär icke .finnas någon meningsskiljaktighet.
Till detta vill jag emellertid lägga, att därmed eliminerar man ju
icke de problem, som behandlades under die föregående diskussionerna~
ty vad man än tänker om långvarigheten hos det tillstånd, som vi för
närvarande ha att göra :med, så kan man icke utesluta den möjligheten,
att krigsru.stningaTIla på ett 'eller annat sätt. bringas att upp.hÖra, antingen detta n'u sker genom en fredsuppgörelse eller genom ett krig, som
väl återig'en måste .sluta med en uppgöT,else. Det uppstår ju också ett
problem, när en sådan våldsam högkonjunktur, framkallad genoln jnyesteril1g på detta bestämda områJde, kommer att ·upphöra, och det kan
ju vara skäl att även vara litet beredd på vad som eventuellt kan hända,
nä.r denna konjunkturförändring kommer. De problem, som behandlas
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:som skall göras under uppåtgående konjunkturer.
Härmed har jag sålunda velat föra undan de anledningar till meningsskiljaktigheter, som tycktes föreligga vid de tidigare diskussionerna. Anledningen till att jag, trots en viss motvilja, här !har begärt ordet har,
som jag nämnde, närmast varit att ställa ett par frågor, som jag tror
ha betydelse för denna diskussiol1. Det tycks kunna .föreligga len mellingsskiljaktighet så till vida, att professor Heckscher menar, att redan
i nuvarande läge åtgärder av mycket vittgående slag böra vidtagas och
att dessa,'åtgärder aktualis·era hela raden av de problem, över vilka han
i dag har gett oss en katalog. Man kan uppenbarligen ha delade meningar
om hUl'uvida ett sådaIlt läge redan nu förefinn'es eller kommer att bli
aktuellt under det närmast'e halvtannat året. Att emellertid detta läge
komm1er att inträ.da i samma ögonblick, SOln det blir ,en sådan tillspets'·
]ling av läget att, även om Sverige icke kommer i krig, vi likväl måste
sätta oss halvt på krigsfot för att i den 'mån det är möjligt gardera osS:
mot vissa faror, däroln kanske alla kunna vara överens, och alltså föreligger det på denna punkt egentligen icke någon meningskiljaktighet annat än om hur snabbt ett sådant tillstånd kan tänKas inträda. Probl1enlet om vad S0111 då skall göras blir emellertid detsrumma oavsett tidlJunkten.
JU!st errledan prorfessor Heckscher ,emellertid mena!!", att detta läge
redan har inträtt, blir en huv'udfråga den, vilka av alla de åtgärder, som
professor Heekscher här har tagit upJp till b'ehand1ing, åro sådana, att
de böra sättas i verket låt lnig säga just nu eller under höstens lopp
före nästa rik:sdag. Lägg märke till att jag här icke talar om vad man
skulle kunna kalla fuHmakt!er utan om faktiska ingripanden. Det råder
som sagt icke någon mycket stor oenighet i fråga om arten av de ting,
som skola göras, även om det är klaN, att Juan skulle kunna uttala avvikande mening i en hel del av de fall, som professor Heckscher har
nämnt och även generaldirektör Örne var inne på, men däremot är det
en avgörande fråga, när dessa åtgärder skola sättas i verket. Menar professor Heckscher exempelvis, att ·det finns någ.on anledning att i nuvarande läge vidtaga alla möjliga åtgärder för behäf;skande av priserna,
vare sig det nu skall bli genom ransorlering eller på annat sätt? l\fenar
han, att frågan om att öka statens in,komster på olika sätt genom en
111ycket radikal beskattning och att skära ned statens utgifter på olika
vägar är aktuell just nu, eller hyser han den meningen, som vid fÖTra
sammanträdet företräddes åtminstone av några talare, att den tiden
kommer först senare, nämligen först vid dIen tidpunkt, då ,dessa krav
rent konkret bli ställda, därlör att vi få lov att vara utan en del livsmedel, därför att dIet kan bli fråga om blockad, dämör att en prisstegring,
sonl väl i viss mån icl~e kan un·dvik:as, bÖ1rjar inträda o. s. v.?
Min fråga till professor Heckscher är alltså mycket enkel: Vilka av
alla de ting, iS·om professor Hecks.cher här har talat om, allJser han bora;
tillgripas under de närmaste månaderna?
Professor E.- Heckscher: E.ftersom ingen annUll har b·egärt ordet kanske
jag kan få passa på tillfället att genast svara på statsrådet Wigforss'
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samtidigt som jag också skall säga några ord i anledning av
generaldirektör Örnes inlägg.
Jag har försökt att göra mitt föredrag, vars stora brister jag är väl
lnedveten om, så litet polemiskt som möjligt, ty tiden förefaller .mig icke
vara lämplig för vädring av menin.gsskiljaktigJh'eter, när det icke gäller
att framtvinga åtgärder av visst slag. Jag har därför sett så litet bakåt
som ·möjligt. Det är sannolikt, att jag var IOnödigt polemisk vid de föregående diskussionerna, och det var en uPPJ:epning härav som jag i ,dag
ville 'und vil~a.
·Statsrådet 'Vigforss riktade en direkt fråga till mig,' när de åtgärder
skola vidtagas som jag har berört, om det skall sk'e redan nu eller om.
det skall ske i en sannolik men icke bestämba.r framtid. Jag vill ge honom
rätt i att det hade varit önskvärt, om jag halde re.dovisat i detalj vad
jag i de olika fallen menade. Mitt föredrag blev av tidsskäl också mera
kortfattat än jag i förväg hade gjort det. Emellertid tror jag att det är
ganska lätt att i några få ord kla.rg~öra vad jag menar.
Vad jag i de fö·regående debatterna menade var, att man tidigare skulle
ha tänkt på den omedelbart förestående risken av den situation, sonl kan
inträda under den nä.rmaste tid·en, och att man följaktlig·en icke skulle
ha lagt upp årets budget på ,det sätt som man gjo]}de. I stället för att
utnyttja löpande inkomster till gränsen och kanske t. o. m. företa en
viss un:derbalansering, skulle lman iha gått i motsatt riktning.
Vad sedan beträffar frågan om utvidgning av inkomstbasen och ned..
skärning av utgifterna för kapitalökning och ev'entuellt även av driftsutgifterna, tror jag icke att det finns myck,et som nu skulle kunna göras
i sådan ri:ktning, äv·en om något med fördel s.kulle kunn,a göras i betraktande av ,hur pass överhängande utsikten är till att vi ändå få lov att
göra det.
Huvudsaken i vad jag vill'e säga var emellertid att vi skola ha en
plan för vad vi skola göra, om den ifrågavarande s~tuationen inträder.
Vi skola så långt som mÖ'jligt veta vad det är vi skola göra. Jag sade
förra gången och jag tror också i dag~ att jag icke vill yttra mig om
hur pass offentlig ·en sådan plan bör bli. Det bör emellerti,d finnas en
sådan plan, så långt som möjligt genomarb'etad i alla ldetaljer och med
alla lagtexter liggande vid de särskilda förslagen till nya inkomstarter,
till olnläggning av den ståen\de inkomstbeskattningen o. s. v.
Generaldirektör Örne missförstod mig, när han trodde mig 'ha sagt att
en sådan plan förelåg. Jag sade, att den kan-ske finns, vilket jag icke kan
yttra mig om, eftersom jag icke fått taga del av någon. Att en dylik plan
bör finnas förefaller mig emellertid vara klart.
Svaret på statsrådet Wigforss' fråga är alltså, att utarbetandet aven
dylik plan är kanske det första som man bör göra, m·en att det finn's
en del andra åtgärd·er som enligt min mening icke bor.de ha vidtagits
eller so·m borde ha gått i motsatt riktning mot vad man gjort.
Beträffande frågan om k·onjunk!turväxlingar och konjunkturundersökningar förstår jag icke riktigt den ståndpunkt som säger: i betraktande
av att vi vid slutet av ett världskrig, som ännu icke har börjat, komma
att få ett visst konjunkturproblem av myckiet allvarlig art, vilket utan
nlinsta tvivel blir fallet, skola vi nu ägna. oss åt detta problem. Det innebär väl. ändå att lägga statens v'erksamhet på en alltför vetenskaplig
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bog. Det kan icke gärna passa för offentliga organ, vilka skola syssla
med ,mera realistiska uppgifter. Särskilt i nuvarande tidsläge, när uppgifterna äro så brännande, skulle det vara rätt dålig användning av tiden
att Isysselsätta sig med detta.
För övrigt är det klart, att det finns en m.ängd stora frågor som j-ag
endast nätt och jämnt hann tang:era. Jag är mycket tacksam för generaldirektör Örnes inlägg, därför att han tog upp· prisbildningsproblemet
mera vidsträckt ån jag ha,de gjort. Jag vill ockjså på den punkten göra
ett litet inpass.. Den proposition angåen·de maximiprislag som föreligger
är visserligen en fullmaktslag, som statsrådet Wigforss säger, men den
är mycket mer än en fullmaktslag vad motiveringen beträffar, eftersom
den diskuterar vad som bör göras, icke den juridiska konstruktionen av
vad som bör ske. Den upptar ju till prövning vilket slags prispolitik man
åsyftar. Därmed har alltså herr statsrådet själv bragt den frågan under
diskussion, och vi ha alltså rätt att fullfö'lja den dis,kussionen, eftersom
den otvivelaktigt har t:nhög grad av aktualitet. Det ligger kolossalt
nlycket i vad generaldirektör Örne sade om att vi måste vara mycket
noga. med att icke h'ejda ·en prisstegring på vissa punkter, ifall hela prisnivån har kommit i rörelse uppåt. Det .är intet tvivel underkastat, att
vi komma. att få alla möjliga felinriktningar av konsumtion och produktion, om vi icke se up,p på den pun1kten.
Motivleringen till maxilniprislagen är, såvitt jag förstår, närmast inriktad på att man skall sö·ka ,hindra prissystemet att k:Oln,ma i rörelse. Jag
är tyvärr mycket skeptisk i fråga om möjligheten att göra detta., och därför tror jag att de synpunkter som gen'eraldirektör Öme framförde äro
nlycket tänkvärda. Vi lnåste ·exempelvis låta en sådan vara som kaffe
stiga mycket sta.rkt i pris. Det finns i själva verket ingen anledning att
icke låta priset gå upp. Däremot möter det naturligtvis int,et hinder, om
man kan tillhandahålla någon oskadlig' dryck i tänlligen obegränsade
kvantiteter och hålla priset nere på ·denna. Jag troor emellertid lik.sonl
generaldirektör Örne, att det vore Imycket farligt, om man bara, för att
. tillgodose JnännisKornas njutningsbeho'v skulle hålla ·ett lågt pris på kaffe,
ifall man därigenom får ·en återverkan i stigande riktning på en hel del
andra varor, i fråga om vilka prisstegringen kanske får ännu ogynnsam··
mare verkningar. D·et är j'u nu för tiden lSå mo·d·ernt att tala om dynanlisk inverkan, och en sådan kan lätt uppkomma genom pris.stegring på
vissa punkter eller, bättre uttryckt, vissa varuprisers stegring kan få ett
spekulativt inflytande, därför att lnänniskorna räkna med att det kom··
mer att bli en allmän p,risstegring och ,därmed sätta en sådan i rörelse.
Det viktigaste är nog därför att icke låta de utslags givande varupriserna
stiga, om vi vilja hindra att få hela prissystemet i rörelse. Om emellertid
prissyste.met komnler i rör1else, kan man av andra skäl bli tvungen att
hålla vissa, priser nere, men ,de 'priser som icke behöva hållas nere böra
få gå i höjden.
Det är emellertid olämpligt 31tt ingående diSlkiutera detta så lösligt som
här ,måste bli fallet, och ,därför vill jag understryka vad jag från början
hade tänkt säg'a i mitt föredrag, nämligen att detta är ·en av de punkter
sonl framför allt behöva få en fördjupad prövning. Det behövs mycket
rnera än några få sidors motivering i maximiprispropositionen för att vi
skola.vara på ,det klara med hur ·det hela ligger till. I verkligheten äro icke
1
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världskrigets erfarenheter utan vidare tillämpliga, utan ·man måste ga.nska
olnsorgsfullt tänka igenom frågan på nytt, vilket tar sin tid. Jag undrar
emellertid) om man icke lämpligen skulle kunna frigöra en del arbetsIkraft
som nu ägnar sitt skarpsinne åt konjunkturproblemet att tänka igenom
och fördjupa ,denna och en del andra frågor.
.
Professor B.. Ohlin: Bakgrunden till ·denna diskussion är ju, såsom statsrådet Wigforss redan erinrat om, att professor H,ecrosooer vid två föregående tillfällen, som han för övrigt själv nämnde, i gans'~a skarpa ordalag uttalat, att vad vi vid dessa tillfällen diskuterade och vad som diskuterades i pressen o. s. v. egentligen icke nu var förtjänt av någon uppDlärksaluhet, utan att vi i stället skulle diskutera och göra n·ågot annat.
Det torde kunna sägas, att ·denna professor Hecksohers ståndpunkt tilldrog sig rätt stor uppmärksamhet. När vi emellertid nu genom professor
Heckschers lnycl{:et intressanta inledningsföredrag ha fått höra vad det
är ha.n tänker sig, att vi 'skola diskutera, förefaller ,det mig, SOO10m den
nleningsmotsättning, som eventuellt kan finnas~ upplöser sig till något
ganska enkelt.
De flesta lnänniskor anse nog - i varje fall har jag den uppfattningen
- att det visst är möjligt, att vi hamna i en ganska omfattande »mobiliBeringsekonom.i» inom en ioke alltför avlägsen framtid, kanske t. o. m. en
Ten »krigsekono1ni». För båda dessa och vissa an·dra tänkbara alternativ
måste man därför givetvis planera. Sannolikhetlen för att dessa tillstånd
skola inträda inom en nära framtid synes mig ·emellertid icke v·ara så
öv,erväldigande 1Stor, att vi icke samti,digt b'öra arbeta med de p,roblem,
som lföreligga för dagen och som förbli 'eller bli. aktuella, om utvecklingen
skulle gå i annan riktning än professor Heoksch'er tänker sig. Han är så
säker på att vi skola få en mobiliserings- eller krigsekonomi, att han vill
skjuta allt a.nnat åt sidan, medan vi andra räkna med att även andra alternativ ha tillräcklig grad av sannolikhet för att förtjäna behandling.
Såvitt ja.g förstod gällde professor Heckschers framställning-m·ed endast
ett eller två undantag planer, som böra uppgöras. På den pun'kten mötas
de olika ståndpunkterna, ·eftersom alla anse, att man skall planera även
för det alternativ, som professor Hecksch1er siktar på. I all:mänhet Rl1Ser
man dock som sagt - i varje fall gö'r jag det - att man icke 'bö'r planera
enbart för detta alternativ..
I ett hänseende, som tydligt framgick av professor Heckschers svar till
statsrådIet 'Vigforss, tänker han Isig emellertid, att man med denna, ·enligt
hans uppfattning tämligen säkra framtidssituation i sikte redan skall icke
blott planera utan äv·en onledelbart vidtaga åtgärde1" Det gällde ·budgeten.
Staten 'Skall icke inrikta finanspolitiken efter nuvarande läge, menar han,
utan efter det läge, SOlU han tror kom·mer att inträda någon gång i år eller
nästa år. Detta är ju alldeles logiskt, om man nämligen är fullt öv,ertygad
{)tm att detta läge konlmer att inträda. Olm man däremot icke är lika övertygad härolll, anser luan givetvis att finanspolitiken istället b'ör utgå från
ett läge av den karaktär vi nu ha. Det man har är ju alltid mera påtagligt
än det man väntar. Åtminstone kan jag' icke nå fram till sådan säkerhet
i bedömningen av framtiden eller sådan tilltro till att min framtidsbedömning är riktig, att jag vågar rekommendera, att staten helt resolut baserar
finanspolitiken icke på det rådande faktiska. läget - med hänsynstagande
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till väntade mindre förändringar - utan på ett antagande 'onl ett helt nytt
läge. Mig ·rörefaller även på denna punkt den naturliga slutsatsen vara den,
att vi skola handla i stort sett ut ifrån dagens läge men planera, så att vi
bli i stånd att mycket snabbt lägga onl politiken i den nlån läget förändras.
Vid sådant förhållande kommer diskuss.ionen att gälla vilka planer det
är, som vi sko1a göra U,p'p för att vara beredda att snabbt konlIna över till
något, slO·m nlan skulle kunna kalla mobiliseringsek·onomi eller i värsta
fall lkrigsekonomi. 01n man ser efter vad professor Heckscher föreslagit i
sin mycket värdefulla. förteckning, som även jag haft förmånen att få läsa
i förväg, skall man finna ungefär följande:
l) Vi skola planera för en o1nställning av ind'llStri och jordbruk ·för avspärrning eller mer eller mindre krigspåverkan. Ett .sådant arbete har ju
pågått sedan flera år inom Rikskonlmissionen för ekonomisk försva.rsberedskap. Jag skulle tro, vilket för övrigt framhållits från många håll, att
det hade varit önskvärt, att struten varit litet mera liberal med att ställa
lnedel till Rikskonlmi8'sionens förfogande, så att detta arbete hade kunnat
bedrivaJs i något snabbare takt än som under de föregående åren har skett .
. A.lla veta emellertid, att det framför allt är på ·dessa punkter, SOln Rikskommissionen har inriktat sina an·strängningar.
2) Vidare ha vi frågan OlU arbetsmarknadens omställning. Det är klart~
att produktionens onlställning har konsekvenser även för arbetsmarknaden. På detta område föreligger bl. a. ett fiörslag rörande civil tjänsteplikt.
l)roblemet har - måhända i alltför omfattande formulering - hänvisats
till behandling inom en särskildkommitte.
3) Vi måste även förber,eda eller genomföra en, jinansielllagstijtning med
valutalag och annaJt, som prof.essor Heckscher har nåmnt. Rörande d·enl1a
fråga är det allmänt bekant, att finansd;epartementet, i vissa fall med utnyttjande av andra myndigheters förberedande utredningar, har 'utfört ett
'omfattande arbete, som bl. a. har liett till framläggandet aven serie propositioner. Justitiedepartementet har lagt fram andra propositioner, SOln ansluta ,sig därtill. Ä v·en på denna punkt f.örefaller det mig allt1så, som om
man skulle kunna säga att arbete har bedrivits, och bedrivits energiskt.
4) Därefter ha vi den viktiga frågan om varulagring. Professor Ileck··
scher nämnde, att staten erhållit bemyndigande att lagra varor för samlnanlagt 280 miljoner kronor. ,Om ·man lägger till statens fspannmåls.lager,
kom,m'er man upp till en siffra, som nästa år kommer att väsentligt överstiga 300 luiljoner kronor. Jag vill framhålla, att professor H·eck$chers tanke
att i viss utsträckning låta de privata industriföretagen sköta lagringen,
säkerligen förtjänar att beaktas. Det skulle nog bli ett vä:Ddefullt komplement till den statliga lagring, som sedan flera år .hållit på att 'realiseras med
en energi, som man i utlandet ä.r synnerligen imponerad över. Jag ha,r från
åtskilliga håll fått förfrågningar om huruvida det är sanrt, att det lilla
Sverige har lagrat varor för 300 miljoner kronor. Man har därefter sagt,
att ni göra verkligen något för att förbereda er för en krigssit1uation.
5) Slutligen ha vi frågaIlom b'll,dgeten. Professor Heckscher önskar, att
Blan redan nu skall i detalj göra klart ·för sig med belopp oeh allt, vilka
statsutgifter som skola skäras ned och vilkamöjligJheter nlan har att skaffa
staten ökade inknmst\er. Vad utgiftsnedskärningar beträ.ffar tror jag de tillhöra det område, där det icke är nödvändigt med någon mera detaljerad
plan. Svårigheten ligger nog ieke i att planera utan - av politiska och
10 -
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psykologiska skäl - i att genomföra dessa n;edskärningar. Finan'sdepartelnentet skulle säkerligen utan svårighet på några dagar kunna arbeta,
igenom problemet. En förberedande behandling torde alLtså i detta hänseende icke ha mycket att betyda.D'en andra sidan av frågan, nämligen
statsinkomsterna, tarvar däremot säkerligen en grundligare behandling.
Det föreligger emellertid redan ett förslag till'krigskoniunkturbeskattning,
vilket ju var det, som professor Heckscher särskilt nämnde, och det är möjligt, att man kan gå längre. Jag har ick·e minsta aning om huruvida finansdepartementet redan har utfört några arbeten på den punkten.
När jag alltså går igenom professor Hecks.ooers lista på vilka planer som
böra utarbetas, finner jag till min tillfredsställelse, att på prwktiskt taget
alla punkter icke blott b,edrives redan ett energiskt arbete utan detta arbete bedrives ocl(,så, som finansminist'er Wigforss nämn·de, efter i stort sett
samma tankegångar, som pl'1ofessor Heckscher själv förordar. Det ,kan ju
ingen va.ra. annat än glad över. Man är sålunda !så PaJss medveten om de
risker, som professor Hecksoh'er talar om, att man har tagit konsekvensen
därav genom att utarbeta planer för de åtgärder, som kunna bli erforderliga.
Det är ·endast en punkt, där jag känner mig manad att uppträda i opposition gentemot professor Heckscher, men det är i gengäld en så mycket
väsentligare punkt. Det är också närnlast för att beröra den, som jag
tagit till orda.
Den avgörande förutsättningen för en någorlunda lättskött planhushållning av den typ-, sonl en mobil1serings- eller krigsekonomi inn'ebär, utgör
enligt min· mening en någorlunda stabil prisnivå. Man måste med andra
ord söka fÖvhindra en fortskridande, sig själv födande och närande »inflationsprisstegring~~ av den typ, som vi eX!empelvis hade i vårt land under
åren 1916-1918. Hela systeInet, icke blott maximiprisregleringen utan
även myeket annat, blir annars ytterst svårmanövrerbart. Jag betraktar
det som något av det lnest väsentliga., att man i fråga om planerna för en
mobiliserings- eller krigsekonomi från början inriktar sig på att undersöka
vilka möjligheter vi ha att lägga den enda möjliga fasta grunden för en
sådan ekonomi genom att b·evara en någorlunda konstant prisnivå.
Jag kanske skall precisera vad jag menar med en någorlunda konstant
prisnivå. Det föreföll 'mig, som om professor Heckscher vid behandlingen
av prisstegringsproblemet gjorde en sammanblandning, som ända sedan
dess vi började diskutera dessa problem under världskriget har ansetts
utesluten inom nationalekonomiska kretsar, mellan å ena sidan den prisstegring, som beror på varubrist, och å andra sidan ·den prisstegring, som
sammanhänger med att :människornas 'inkomster höjas. Det är alldeles
klart, att vid minskad tillgång på vissa varor kommer - om man icke berövar människorna deras inkomster - mot ·den minskade varutillgångell
att stå en någorlunda oförändrad efterfrågan, vilket m·edför pri'sstegring
på de varor varav tillgången har mins!kats. Därav följler emellertid icke,
att människornas inkomster i pengar räknat skola höjas med 50, 100 eller
200 procent, som skedde under världsIkriget. Denna »inkomstinf1ation» var
ett led i ,en process som innebar att hela prisnivån sattes i rörelse uppåt.
~Tag skulle betrakta det &Om mycket olyckligt ·för att icke säga ödesdigert,
om man icke från början ansträngde sig för att fö:cl1indra denna stegring
av svens:ka medborgares nominella inkomster. Ty i den mån en sådan in-
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kom'ststegring kommer i gång, uppstår en inflationistisk prisskruv uppåt.
Därem·ot är det icke blott i och för sig relativt ofarligt utan även nyttigt
och nödvändigt, bland annat av skäl som generaldirektör Örne nämnde,
att man tillåter en prisstegring i den mån den beror på varubrist. Detsamma gäller när staten vill genom prisstegring ,utan motsvarande inkomstökning fraintvinga en konsumtionsminskning och i samband därmed
skaffa sig själv inkomster. För att uttrycka det kort skulle jag vilja säga,
att lnan skall ha en »varubristprisstegring» och en »beskattningsprisstegring» - det senare är en prisstegring, som består i att staten lagge.r sig
till 'med en del av medborgarnas inkolnster för att därigenom finansiera
sina utgifter. Men man skall icke, om det är möjligt att ,förhindra det, ha
en inflationsbetonad »inkomstprisstegring» .
Det är klart, att man kan svara, att allt detta är mycket tilltalande, nlen
att man icke lär kunna förhindra en sådan inflrutionsprisstegring.. Hur man
lyckas sammanhänger med två omständigheter. Först ooh frä.mst beror det
på h'ur pass hårdhänt staten är, när det gäller att skaf.fa sig inkomster
genom beskattning. Till bieskattning räknar jag därvid även den prisstegl~ing, som staten framtvingar på varor, som staten behärskar., för att på
det sättet få in pengar från medborgarna. Om staten är mycket hårdhänt
i ,detta avseende, kan staten säkerligen täcka en stor del av sina utgifter.
Ifall det endast gäller en omfattande mobilisering o. dyl. i samband med
ett större krig i Europa, är jag ,övertygad om att det ick'e,sl{all möta
oöverstigliga svårigheter för staten att täcka en väsentlig del av dessa
extra utgifter med verkliga statsinkomster.
Vidare beror frågan, om man skall lyckas undgå inflation eller icke, på
om staten kan låna upp p·engar på sådant sätt, att den får möjlighet att
förfoga över medborgarnas verkliga. besparingar och sålunda icke behöver
därutöver tills'kapa ny köpkrruft gienom lån i riksbanken o. s. v. För att
staten skall kunna få en stor del av medborgarnrus verkliga besparingar
kräves naturligtvis först och främst, att dessa besparingar icke få lov att
användas för något annat. Det krävs med andra ord inom näringslivet en
hårdhänt investeringsko·ntroll från statens sida. Jag tlx>r för min del, att
det är en av de mest centrala punkterna, att staten i en sådan mobiliserings- eller krigsekonomi omedelbart sättes i tillfälle, att ikontrollera och i
nö.dfall b·eskära den privata inv·esteringsverksamheten, 'så att enda/st en
ringa del av de privata besparingarna tages i anspråk för privata investeringar, medan den övervägande delen av dessa besp'aringar ställes till
statens förfogande.
Professor Hecksch-er nämnde själv, att man också b'ehöver kontroll
över kapitalexporten. Kapitalexport och privat investeringsverrosamhet äro
de 'båda konkurrenter, som staten ha.r att rä,kna med, när den försök·er
lägga beslag på .m·edborgarnas besparingar.
Jag skulle förnlena, att d·et icke från början är uteslutet, om man verl(ligen sätter in med detsa,mma, att staten kan genom verklig upplåning av
effektiva besparillgar och genom beskattning finansiera alla de utgifter,
som staten behöver göra under en mobili,seringsekonomi, i varj.e fall under
de första åren av ett krig och kanske längre. Jag komm-er med andra ord
till den slutsatsen, att det ingalunda är säkert eller ofrånkomligt, att vi
skola få .en inflationistisk prisstegring, om det blir ett krig i Europa, i vilket
vi icke indragas. ;tven om vi bli indragna i kriget, tror jag icke det är så all-
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deles säkert, att en prisstegring behöver uppkomma, åtmin,stone till en
början.
Det är därför, som jag i all blygsamhet skulle vilja hemställa till dem,
som eventuellt -ha en annan uppfattning och tro, att en våld\sam prisstegring
är ofrånkolnlig, att icke tala allbför nlycket om -en »oundviklig» prisstegring. Det är nämligen ingen som vet, om det är de eller vi som ha en motsatt uppfattning, som ha rätt. O:m det skulle vara så, att min optimism är
riktig, vore det ytterligt skadligt att sprida den uppfattningen bland svenska folket, att 'Så snart det blir ett större krig i Europa komma vi att få en
prisstegring. O'~ det är något, som förmår folk att panikköpa varor och
pressa fram en prisstegring, ,så är det väl just en sådan tro, att prisstegringen måste komma.
När man a.lltså talar om att folket bör psykologisikt förberedas på vad
som kan komma, skulle jag vilj'a göra det tillägget, att det är en viktig del
av detta förberedelsearbete att icke sprida det evangeliet, att en stark. prisstegring är 'Oundviklig. Den prisstegring, ISlom är ofrånkomlig, är den, som
sammanhänger med varubrist, och den är det varje medborgares plikt att
finna sig uti.
Professor Heckscher talade i likhet med tidigare professor Cassel om
önskvärdheten av att man lägger franl en gem·ensalm plan rörande alla des·sa problem. Jag har en hel ·del sy-mpati för den ståndpunkten, dock icke så
till vida att jag tror, att regeringen kan lägga fram en plan, som skulle tillfredsställa exempelvis prof.essor Cassel eller professor Heckscher. Om en
plan skall tillfredsställa dem, måste dien 'helt naturligt gå in i sådana detaljer, att man kommer in även på saker, som i icke ringa grad äro av sekret
natur. Därenlot tror jag det vore nyttigt att lägga .fram en mera populär
framställning, som i stora drag linjerade upp vad det är fråga om, så att
den intresserade allnlänheten kunde få inblick i v'ad som planerws. Jag tror,
att en sådan p:opulär' skrift, som exempelvis professor Heckscher: skulle
vara utom·ordentligt väl kvalificerad att författa, skulle kunna göra nytta.
Jag vill tillä.gga., 'att jag icke tror det är nödvändigt att ha en Isådan omfattan-de plan för att de experter, sonl arbeta på området, s.kola få Iden behövliga översikten. Både inom finansdepartementet 'Ooh inom Rikskomimissionen för ekon'omisk försvarsberedskap har mall säkerligen 'en ganska god
överblick över vad som göres och bör göras på området. Det är givetvis
önskvä.rt att i så hög grad som möjligt få Itill stånd ,koordination mellan
olika åtgärder. l\tlen man får ha klart för sig, att en sådankooJ}dination
visserligen är en vacker tanke men nlJreket svår att realisera, både när man
förbereder åtgärder och när nian skall sätta dem i verket.
Jag är -alltså för min del, trots att jag på en punkt ställt mig ganska kritisk, liksom statsrådet Wigforss mycket tacksam gentemot professor Heckscher för att -han tagit upp dessa problem. Jag tror, att han därigenom i hög
grad - både genom det referat, 180m nu kommer i tidningarna, och genom
den publicitet, som ges åt hans föredrag i våra tryckta förhandlingar - har
bidragit till att ge allmänheten en liten smula grepp om frågan. Framför
allt är jag emellertid glad över att det genom denna diskussion har blivit
klart, att i grund och botten äro vi allesammans i stora drag överens om
efter vilka linjer dessa problem böra. bearbleta;s och också ense om att planeringsarbetet bör bedrivas !med största möjliga energi.
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Docent E_ Lundberg: Det är icke min avsikt att på något sätt sö,ka försvara den verksalnhet, som b·edrives av konjun.kturinstitutet, gentemot
de kritiska synpunkter, som professor Heokseher lägger på undersökningar
av den art, som där bedrivas, jälnfört med de andra undersökningsområden,
som han finner v-ara viktigare. Det är ej heller min avsikt att leda in
diskussionen på ett annat ·område än det som här diskuteras. Enligt min
mening borde doc.k en speciell synpunkt sta.rkare framhävas i denna
debatt.
Professor Heckscher framhåller å ,ena sidan, att planer måste utarbetas
och grundligt genomtänkas inför ett läge, som närmar sig en krigsekonomi,
och å andra sidan, att vi inför risken a.v en sådan utveckling måste vidtaga kraftiga åtgärder redan nu. Frågan blir givetvis, och på d,en punkten
äro meningarna säkerligen mycket delade, i hur hög grad man finner en
sådan risk vara. aktuell. Professor H'eckscher lnenar - för att nu taga en
analogi - att Inan icke bör reparera ångpannan på ett fartyg, som håller
på att sjunka. I det 1110denla samhället med ,dess utvecklade arbetsfördelning finns emellertid också i allnlänhet möjligheten, att nlan samtidigt
»tätar läckan och reparerar ångpannan». På saInma sätt förhåller det sig
väl även här. Samtidigt med att man uppgör planer för hur vår ekonomi
skall ordnas under en total krigshushållning, kan det väl vara försvarligt
att även uppgöra ,planer fö,r ,den, som jag- ser saken, lika stora Isannolikheten ·att vi icke få ett lerig under det närmaste året 000 -att det nuvarande spänningstillståndet i stället består.
Jag finner icke att pI~ofessor Heckscher ·givit ett fullt tillfredsställande
svar på frågan vad som faktis.kt i nuvarande läge b·ör göras inför den allvarlig,a risk, som han talar om. Även om denna risk tyvärrmås,te anses
vara mycket aktuell och motivera särskilda åtgärder, måste hänsyn samtidigt oC'kså tagas till möjligheten, att n.uvarande spänningstillstånd komlner att fortbestå. Det gäller då icke endast ·att lagra vaDor oeh vidtaga de
åtgärder, som äro nödvändiga med hänsyn till värnpliktsinkallelser och för
finansieringen av dessa åtgärder, utan. också att undersöka, huruvida icke
vår ekonomiska försvarsberedskap k(an förbättras på litet längre sikt.
Möjligheterna till lagring äro givetvis begränsade och uttömmas relativt
snart. Om ett spänningstillstånd komm.er att vara ett par år, kan man anse, att det icke varit tillräckligt blott med uppläggning av betydande lager
av viktiga råvaror, utan att även produktionisfaktorerna i möjligaste mån
bort inriktas på ett annat sätt än för närvarande. Man ·kommer här in på
frågan i vad mån åtgärder syft'ande mot en investeringskontroll resp. en
upp,muntran till investeringsverksamhet inom det privata näringslivet och
en relativ inskränkning av konsumtionen redan i nuvarande läge böra vidtagas, och vilk,a metoder man i så fall skall använda. Denna fråga måste
enligt min uppfattning också vara ett väsentligt problem. Avgörandet är
icke så »en:kelt», att man end3Jst behö'ver tala om ett läge vid allmän
k.rigshushållning, och lägga upp planer på mycket kort sikt. Vi måste
i nuvarande läge sanltidigt arbeta på relativt lång sikt och därför undersöka i vad mån produktionsf8Jktorerna kunna inrikta;s 'så, att vi få till
stånd en ökad självförsörjning och en ökad produktionskapacitet på strategiska områden för att därmed bättre kunna stå oss inför en senare aktualisering 'av den risk, som i diskussionen endast betrwktats som omedelbart
övevhängande.
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Generaldirektör A" örne: Jag skall ·endast i ett par satser klargöra min
uppf.attning. Jag menar, att vad vi främst behöva är inkomstkällor, som
. ögonblickligen, från första dagen, då en till det yttersta skärpt försvarsberedskap eller ett försvarskrig inträder, kunna tagas i anspråk för att ge
staten inkolnster. Inkomsterna böra vidare slmffas på sådant sätt, att all
den sparkraft, om vilken professor Ohlin talade, tages i anspråk, men icke
så, att staten ger ut reverser, som skola infrias någon gång i framtiden.
Om staten finansierar försvars:kriget med sikuldsättning kunna vi icke föra
det utan att .fördärva oss själva för all framtild.
Statsrådet E.. Wigforss: Jag tror inte, att jag lav professor Hecksooer
fick riktigt det svar, som jag hade åsyftat m·ed ,min fråga. Jag ·har liksom
professor Ohlin med stor glädje märkt, att positionerna i hög gra.d ha
närmat sig varandra. Om 'allt som avser förberedelser genom uppläggandet
av planer o. dyl. äro vi i princip ense, även om man kan ha delade meningar om hur mycket i den vägen, Stom redan borde ha gjorts. J\ag har
emellertid uppfattat professor Heckschers tidigare .kritik och även hans
ytterligt starka betonande i dag av att vad ;han talade om gällde sådant,
som skall Iske under det närmaste halvtannat året, såsom en vädjan om
åtgärder och ick·e enbart om förberedelser till åtgärder. J/ag har icke fått
svar på min fråga vilka av alla dessa åtgärder, som han tala,de om ökning av statens in~omster, beskärning av s.tatsutgifterna, omläggning
av näringslivet på olika sätt o. s. v. ~ som p'rofessor Heck!scher tänker
sig sk'ola göras ullder den närmaste tiden.
Det enda konkreta uttryck för professor H·eckschers uppfattning, som
jag har fått, är, att han sade, att han icke endast talade om vad S0111 bör
ske utan även om vad som kommer att ske, och vad slom kommer att ske
är, att vi komma' att inkalla gamla årsklasser för ytterligare övning, att vi
förlänga övningstiden för de nya värnpliktiga och att vi öka materielanskaffningen. Alla dessa åtgärder 'synas emellertid hålla sig inom ramen för
VBJd ,som för närvaflande diskuteras, och professor' Heckscher har icke därvidlag föreslagit något, som väsentligt avviker från vad man begär på de
håll, där nlan kräver som mest. Så länge man icke går längre, kan jag
icke tro, att någon av de långtgående åtgärder, som professor IIeckscher
talade om ·såsom nödvändiga, kommer att behöva. vidtagas. Ett inkallande av de sju gamla årsklasserna, som man har talat om, skulle kanske
kosta 30 miljoner kronor, och en ökning av övningstiden med så och så
många. månader skulle kanske medJfö~a en utgiftsökning på några tiotal
IniIjoner kronor. Härtill komma eventuellt också vissa belopp för materielanskaffning. Ett stoppande -av exporten från vissa krigsmaterielindu,strier är en sak för sig, som jag icke här sleall ingå på. Jag tror ·emellertid
ieke, 'att det beträffande dessa åtgärder kan röra sig om siffror av sådan
storlekisordning, att vi därför på något vis b'ooöva anse, att vi"skulle komlna in i något, .som liknar krigsekonomi. Detta gör,att jag for:tfaran,de icke
är fullt på det klara med hur professor Heck·scher tänker sig vårt Utge
und.er resten av detta år och under nåsta år, och om han menaT, att de
förberedelser som vidtagits och de planer som lagts upp då verkligen
skola realiseras.
Det är ju möjligt, att det härvidlag endast gäller en gradskillnad i uppfattningen hos honom och hos mig. Om det tillstånd, då de av professor
Heckscher omtalade åtgärderna verkligen behövas och då vi få vad pro-
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fessor ·Ohlin kallade mobiliseringsekonomi, inträder under nästa år eller om
det inträder senare eller över huvud taget inträder, är det klart, att frågan
om aktualisering 'av de av honom berörda åtgärderna börjar bli verkligt
allvarlig.
Jag skall härefter be att få passa på tillfållet att säga några ord även
om det läge som inträder aln vi få en lnobiliseringsekonomi. Såsom professor Ohlin framhöll, kom'mer mycket att bero på, huruvida vi kunna
hålla en prisstegring inom riimliga gränser. En del av de åtgärder, som professor IIeckscher syftade på, komma givetvis att te sig helt annorlunda
under förutsättning att nIan kan hålla prisnivån konstant, än om det blir
en prisstegring. Om det emellertid blir en prisstegring, följer därav, att
vissa inkomster, som staten hjälper till att hålla uppe - jag tänker på
socialpolitiska åtgä.rder av olika slag, för vHka staten använt och för närvarande använder pengar - komma att i viss man minskas i relativt värde. Den l(onsumtionsbegränsning, om vilken man talat och sonl skulle
åst'adkommas genom begränsning av statens utgifter, inträder alltså i viss
m.ån automatiskt vid en prisstegI'ing. D,et är därför 'mycket sannolikt, att
rnan ioke s'kulle behöva tänka sig någon begränsning av statens utgifter
på 'sådana p1unkter, ()im en sådan ö,ver huvud taget kan tänkas. Att m·an
däremot under förutsättning a.v o~örändrad pri:snivå får gå fram kraftiga~e på den linje, som innebär begränsning av redan givnia statsutgifter och
ökning av statsinkomsterna, är klart. I England dis.kuteras j·ust detta problem, som Jnan brukar kalla »Conscription of wealth». I sista häftet av
Economist finns ,det just en 'arti'kel här,om. Man tar där upp till diskussion frågan, hur man skall finansiera en krigsekonomi eller en ekonomi,
som börjar närma sig en sådan. D·et finns två vägar härför. Den ena är
prisstegring, d. v. IS. inflation med därav följande automatisk begränsning
av konsumtionen, och den 'andraär, att staten tar i bruken stor del av
lnänniskors inkonlster genom skatter och upplåning. Förutsättningen föl'
det 'sålunda förda resonemang,et är, 'att staten behöver taga i anspråk ungefär halva nationalinkomsten, och problemet gäller på vad sätt detta bäst
skall ske. Sannolikt får man gå fram på båda vägarna. Man får gå skattevägen så långt SOln möjligt men också använda andra vägar. De.t gladde
mig, att generaldirektör Örne tycktes vara överens med mig om att man
skall låna så litet ,som möjligt för att icke belastja kommande g,enerationer
TIled kostnaderna och att man därför .skall taga ut så mycket sonl möjligt
under den tid, då pengarna skola användas.
Emellertid ·torde det inte möta ,så stora svårigheter att ganska hastigt
komma till klarhet olm vad som skall göras i detta av.seende. Den statsfinansiella sidan av problemet hör säkerligen icke till de 'svårare. Oln det
finnes politiska J11öjligheter att göra en nedskärning lav budgeten J vore d·et
den enklaste sa.k i världell att gå genom huvudtitlarna och skära ned alla
de utgifter, som icke äro bundna. I ,en kritisk situation kanske man också
skulle få skära ned de utgifter, som äro bundna, exempelvis statstjänarlönerna. Jag kan icke tänl(a mig, att det i en sådan kritisk situation skulle
vara m·öjligt att väcka åtal mot staten för att förhindra något dylikt. J·ag.
tror alltså inte, att svårigh·eten ligger i att bestäluma vad som skulle kunna
skäras ned. En helt annan sak blir ·däremot vad som är politis:kt möjligt
att skära ned. Det ,kommer att bero på hur ·den opinion är bes1ka.ffa.d, som.
bestämmer, på vilka punkter man skall minska. Här kommer utan tvivel
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att uppstå en konflikt, SOlll det över huvud taget må.ste bli, när det gäller
frågan OIrl var eller hlur hårt man skall gå fra.m mot den ena eller andra
gruppen av medborgare. Det lönar sig säkerligen icke att i detta ögonblick försöka avgöra ,saken i förv.ä.g. I en verkligt svår situation, då en väsentlig del av nationalinkolnsten lnåste användas för statens ända.mål,
måste mall nog gå ytterligt hårt fra.m mot alla inkomsttagare med undantagdock för denl, SOln befinna sig vid en sådan inkolll·stgräns., att nlan
över huvud taget icke kan tänka sig att 'minska dera.s inkomster.
Man skall icke glömma bort, och jag är glad över att docenten I--iundberg underströk detta, att det ju kan tänkas, att det nuvarande spänningstillståndet blir långvarigt, och att m·an därför också bör se frågan om
landets ekonomi på längre sikt. Dessutom skall man icke glömma bort, att
även krigsekonOTIlien förutsätter, att man har :ett fysiskt arbet.sdugligt
folk. Det lönar sig icke att försöka pressa ned levnadsstandarden för dem,
som arbeta, på sådant sätt att effektiviteten minskas. Vi måste också ha
ett p'sykologiskt försvarsberett folk. Det är ju .orimligt att föra en sådan
politik, att folk säger, att det gör detsa'mm'a, om vi försvara vår frihet
eller ej, ty det är ingenting att försvara.
Det finns alltså vissa gränser, som medföra, att frågan om vad som skall
behållas av statens utgifter eller icke, kommer 'att bli av stor betydelse.
Äv:en därvidlag tror jag emellertid icke, att det skall vara så omöjligt att
kOlnma överens., ty inom vissa gränser är man ändå ö,verens om vad som
behöver göras för den fysiologiska och ,ekonolnisK1a effektiviteten och jag
skulle tro även för den psyk:ologis·ka effektiviteten. Jag tror, att efter denna diskussion kan arbetet fortsätta i full förvissning om att ståndpunkterna
icke äro så långt åtskilda, som vi kanske för några månader sedan trodde.
Professor E.. Heckscher: Jag förstår licke vad professor Ohlin menar 'med
att vi skola ägna oss åt det nuvarande läget och icke åt en situation som vi
visserligen tro ka.n inträda Inen som vi icke äro säikra på kommer att inträda. För min del har jag aldrig hört talaSOlll ett budgetfö1rslag SOln tar
hänsyn till det nuvarande läget och icke till framtiden. B·udgeten skall ju
icke träda ikraft förrän den 1 juli, vilket med andra ord vill säga att den
avser ett läge SOl11 icke ens inträder förrän ett halvt år efter det rÖDslaget
utarbetats. I den moderna budgetpolitiken gör man ju antaganden om en
konjunkturutveckling SOlll icke ens insk.ränker sig till nästa bU1dgetår. IVran
utgår ju ifrån att man genom under- resp. överbalansering av budgeten
skall balansera ned- och uppåtgående konjunkturer mot varandra, så att
DIan får till stånd .en utjä'mning på lång sikt. Detta måste innebära att
budgetarbetet lägges på mycket längre sikt än jag här har åsyftat. Det
som jag åsyftar ligger tvärtom mycket närmare den nuvarande verkligheten än det som budgetproducenterna tidigare ha utgått ifrån. Det
förefaller lllig som om lnan fullständigt vore på villospår, när lnan för
diskussionen efter sådana linjer. Den nuvaranlde finanspolitiken ta.r hänsyn till ett läge som man ick,e ens. vågar tro kdmln-er att inträda om ett
år men som lnan låtsar har viss kara;ktär. Det är särdele.s olyckligt. ,Jag är
ledsen att på detta sätt behöva ge mig in på polemik, ty jag har velat
uppehålla mig vid framtiden och icke vid det fiörflutna, men det kan icke
hjälpas att om man ställer sig så pass oförstående till va.d jag menar, lnåste jag förklara d,et.
Statsrådet Wigforss efterly·ste vilka, åtgärder jag anser nu b'öra vid-
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tagas. Jag medger att jag därvidlag icke g·ett mer än iantydningar, med undantag likväl för vad jag sagt om den i år framlagda budgeten, som i b,etraktande av den sannolika utvecklingen under loppet av det närmaste
halvtannat året borde haft en annan prägel. Naturligtvis är jag absolut
ur stånd att peka på vilka neds'kärningar av utgifter eller utvidgningar av
inkomster o. s. v. som ,det bör bli fråga om, 'ty jag äg,er icke 'så intim kännedom om det nuvarande läget. Man kan göra invändningar mot min
ståndpunkt, men nlan kan icke invända att det rent principiellt föreligger någon oklarhet i tankegången. Åtminstone har jag ytterst svårt ~tt'
förstå det.
Jag kan icke heller förstå den något lätta Ihand med vilken statsrådet
'Vigforss berörde de förändringar från det framlagda b,u1dgetf1örsl1aget' som
redan ha ägt rum. ,Om jag förstått rätt, avse de framlagda försvarspropositionerna utgiftsökningar på 70 miljoner kronor. Det finns större siffror
än 70 miljoner, men utgiftsbelopp a.v denna storlek äro dock ieke att förakta. D·et naturliga hade varit, att man re,dan vid uppg'örandet av budgetfÖflslaget för 1939/40 's.kulle ha tänkt sig att man sannolikt måste räkna
lned en 'Stegring av försvarskostnaderna under detta b'udg'etår och att man
byggt upp sitt förslag med hänsyn härtill. Jag menar ioke att man skulle
ha t'agit upp dessa 70 miljoner kronor, ty hade Inan haft ,sak·en klar, skulle
man givetvis ha lagt fram försvarspropositionen redan vid riksdagens
början, vilket jag för min del visserligen skulle ha funnit välbetänkt; me'n
man skulle åtminstone ha gjort sitt förslag sådant att man hade ett överskott på inkomstsidan, som gjort det lätt att utan radikala åtgärder få 'ut
tillräckligt stora inkomster för utgifterna. Nu kan det visst hända, att man
kan ordna den saken ganska lätt. Jag stkall icke tåga ståndpun'kt till det
förslag som föreligger. Det är mycket möjligt att det är det bästa, men
jag tycker icke att budgetbehandlingen varit den bästa.
Till svar på statsrådet 'Vigforss' fråga vill jag säga, att jag räknar med
lnycket större utgifter för försvaret än som hittills ,kommit fram. Det är
klart, att de siffror som jag skulle kunna nämna äro fullständigt gripna
ur luften, och det är nästan väl mycket begärt, även om, 'jag hade bättre
reda på mig än jag har, att jag skall komma med sådana. Låt oss emellertid säga 200 nliljoner kronor ,för att få ett belopp' att röra oss med. Även
de, som äro vana vid stora belopp i budgeten, skulle väl mena att det bet~T:der' något.
Det är detta läge, menar jag, som vi böra inrätta oss' efter, och de åtgä1'lder som vi vidtaga s'l(ola göras med tanke härpå. Vi skola vara medvetna om att det är sannolikt att vi få den påfrestning 'Som det här är
fråga om, och vi 'S'kola fråga oss vad vi skola göra för att denna påfrestlling skall bli så lätt som möjligt. Dessutom skola vi uppgör.a planer för
vad som behöver göras, när vi komma i en kritisk situation. Jag kan,icke
för,stå att det kan ligga någ.on oklarhet i denna ståndpun1kt eller att den
skulle vara ologisk eller otydlig.
För att därefter återgå till professor Ohlin skulle j-ag vilja 'säga, att vi
givetvis alla öllska hålla prisnivån nere så mycket som möjligt. Jag ,förmodar, att jag icke behöver unde:vstryka detta, eftersom jag slogs i åratal
för d'etta under och efter världskriget. Däre.mot tror jag man kan ha
olilka mening Oln huruvida man k,an lyckas 'med en sådan p(jlitik. Jag
skall i det avseendet icke åberopa erfarenheten från kriget, .eftersom .läget
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i så mycket har ändrats, men jag står i alla fall synnerligen skeptisk till
lnöjligh,eten att lyckas hindra en prisstegring, i synnerhet onl en sådan
kommer till stånd i andra länder. En sådan stegring kommer att överföras till oss på de många vägar som vi känna sedan ga;nlmalt. Dessa. vägar äro kanske icke lika farbara nu som förr, men ut1an tvivel äro ·de delvis farbara även i ett nytt krigsläge.
D,en bety·delse som en investeringskontroll i detta avseende kan ha
har jag svårt att förstå. En såidan kontroll brukar ju åsyfta att hålla priserna uppe. Ökade investeringar böra j'u taga bort köpkrruft från marknaden i stället för motsatsen. Jag skall emellertid icke närmare komma in
på den frågan.
Docenten Lundberg tog dä~emot upp frågan Oln investeringskontroll i
syfte att få till stånd en produktionsökning i viss riktning, som gjorde
oss bättre beredda att möta ·ett krigsläge. Det kan visst tänkas, att det
ligger något i detta, men professor Ohlins lösning förstod jag icke alls.
Dels tror jag icke att det blir praktiskt ·möjligt att förhindra en vidsträckt
upplåning, sOlm i verkligheten kOlnrner ·att fungera såsom en prisstegran·de faktor, dels tror jag icke~ att man kan fÖl~hindra den dyna.miska verka.n
som kommer från en prisstegring som beror på knapphet på vissa varor.
Jag m·edger att jag blev en ,smula häpen, när professor Ohlin kunde förutsätta att jag icke skulle vara medveten om skillnaden lnellan en prisstegring 'Som beror på kn~pph·et på en viss vara och en prisstegring 'Som beror
på penllingväs·endets ödeläggelse. Jag vill emellertid fullk·omligt ge honoiln
och andra rätt· däruti, att vi icke komma långt med att resonera så lösligt om denna sak. Frågan. behöver grundligt genomtänkas, och det är
mycket önskv.ärt att så sker.
Däremot kan jag icke 'hålla med om att vi skola fö·rtiga vad vi mena.
Jag skriver icke i tidningarna och har därför ingen förmåga att. påverka
opinionen, men jag tycker, att ett uttalande i ·en 'så försiktig krets WIll
denna skulle vara ganska berättigat. Det är icke ri,ktigt tilltalande att
nIan skall undertr~Tcka sin uppfattning under sådana förhållanden som de
lluvarand·e, därför att ett uttalande möjligen kan mis'sförstås ·eller miss..
brukas. Vi skola icke överdriva vare sig det ena eller det andra. Det är
rain livliga övertygelse, att sv·enska folket konl,mer, om det gäller, atjt i hög
grad låta leda sig av erfarenheterna från hur det Vial' förra gången. Man
ser ju detta ovanligt slående i Tyskland. Där råder en s,kräck för inflation,
som ve~klig.en icke beror på att Ide maktägande hålla på att pres.sa upp
priserna, utan beror på att man minns hur det var förra gången. På salnma
sätt kommer det säkerligen att bli även hos oss. M'an kommer att tro att
det blir en allmän prisstegring, dårför att man fick en sådan förra gången.
Jag :kanske till slut skulle tillägga ett ord Oln något som statsrådet Wigfo~ss b·erörde, näiniigen frågan om vad man kan göra för att skära ned
statsutgifterna. Han talade om att det vore farligt att taga för myeket från
inkomsttagarna, men däremot sade han icke ett 'ord om' nedskärning av
utgifterna för kapitalö·kning. D·en senare åtgävden är väl den första åtgär··
den. :l\{an skall först reducera sådana utgifter, för att överföra den iIlkomst som det därvidlag är fråga Oln till militära ändamål eller till försval'!sändamål, och först i andra hand bör man vidtaga åtgärder för att
skära ned den konsumtion som medborgarna ha och som giv·etvis icke bör
göras mindre än varuläget framtvingar.
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Professor B. Ohlin inledde aftonens .diskussion med ett föredrag om

Den aktuella pris- och lönepolitikens
möjligheter.
Varje diskussion av svensk ekonomisk politik i dag måste med
l1ödvändighet vara konditioneli, eftersom politikens utformning och
möjligileter bero på de l(ommande förändringarna i vårt läge, varom
vi intet eller föga veta. De förutsättningar, som jag i d'ag lägger till
grund för mitt anförande, äro ,dels att vi icke komma med i det
stora kriget, dels att en väsentlig del av vår utrikeshandel klan fortgå. Jag tänker mig i sistnämnda avseende ett läge, där vår utrikeshandel överstiger hälften men icke når upp till så mycket som 3;4 av
den normala kvantiteten. Skulle så lyckligt vara, att vår utrikeshandel kan upprätthållas i .större omfattnin,g än jag här har antagit,
bliva problemen så mycket lättaDe att lösa, ehuru icke väsentligt
förändrade. Skulle vi däremot råka ut för olyckan aven nästan fullständig avspärrning, kommer problemläget att bli radikalt förändrat.
Då kräve.s en genomgripande omläggning av hela vårt ekonomiska
system, något som jag emellertid icke här skall upptaga till diskussion.
Under de förutsättningar, som jag har angivit, kan målet för vår
pris.- och lönepolitil{ enligt min mening helt kort anges ,därmed, att
det svenska näring.slivets utveckling bör utsättas för så få och så
små rubbningar som möjligt. Detta förutsätter i sin tur, att en eventuell höjning av den allmänna prisnivån begränsas och, framför allt,
att en fortsl(rid·ande inflationsartad, prisstegring förhindras. B!ekämpandet av varje prisstegring, som icke har tillräcklig samhällsekonomisk funktion, blir en viktig uppgift för vår offentliga ,ekonomiska
politik och en huvu.duppgift f.ör pris- och lönepolitiken.
Om denna k'amp mot de pris.stegral1de krafterna .skall kunna kämpas med framgång, måste man ,emellertid göra klart för sig, att det
11 -
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finns olika slag av prisstegringar. De måste bekämpas' med olika
medel, anpassade efter de olika typerna av prisrörelser. Det finns
ingen enkel kungsväg, såsom exempelvis att höja diskontot eller i
övrigt åtstrama krediten, vilket många t.änkte .sig under det förra
kriget.
Jag skall härefter i största korthet ange vilka jag anser .de fem
olika typer av prisstegring vara, som kräva särskild uppmärksamhet.
Den första typen av prisrörelse är vad man kan kalla för en importprisstegring. Denna prisstegring beror därpå, att importerade varor
fördyras på grund av den starka höjningen av fraktkostnaderna och
eventuellt även på grund aven prishöjning på varorna ~ de främmande
länder, som framställa och leverera .dem. Om importkvantiteterna gå
starkt ned, är det mycket möjligt, att utlandet begagn.ar tillfället att
höja fob-priserna på sina produkter. Jag kan som exempel nämna
stenkol. Vare sig en såd'an fördyring nu beror på höjda fraktkostnader
eller på prisstegring i leverantöriandet, stegras kostnaderna för den
svenska produktion, som ·använd'er .den utländska varan i fråga. Därför kommer en sådan importp:visstegring att i viss mån bana sig väg
genom hela det svenska prissystemet.
Det är emellertid icke nog med att vissa varor få sina kostnader
höjda och ·därigenom bliva fördyrade, utan det finns också svenska
'varor, för vilkas produktion inga utländsk·a hjälpmedel användas, som
komma att stiga i pris, därför att de konkurrera med utländska varor
på d'en svensk'a marknaden. När tillgången minskas på de senare, inträder en prisstegring också på de svenska konkurrens- och substitutionsvarorna. Exempelvis kommer en prisstegring på stenkol sannolikt
att leda till prishöjning på den svenska marknaden för en sådan vara
som ved.
Nu är att märka, att en begränsning av importvarornas kvantitet
kan höj a dessas pris mer än som svarar till den direkta kostnadsstegringen. Det kan uppstå sådan knapphet på importvaror, att dessa
under inflytande av utbud och efterfrågan stiga väsentligt utöver
kostnadshöjningen, varigenom alltså importörerna uppnå krigskonjunkturvinster. I .den mån d'etta inträffar, kommer en ytterligare prisstegring på svenska varor att framk,allas, såväl på sådana svenska
varor, vilka använda utländska produkter som råvaror och hjälpmedel, som även på sådana svenska varor, 'vilka konkurrera med de
utländska produkterna.
Om .de svenska varorna på detta sätt stiga i pris, komma de monetära inkomsterna för svenska produktionsfaktorer att .stiga. Köpkraften i SV'erige i kronor räknat un'dergår alltså en höjning. Prisstegringen på den svenska marknaden :blir då sekundärt genom utnytt-
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jåndet av denna höjda köpkraft st,örre än som svarar till varutiIIgångens kvantitativa nedgång i vårt land. Om exempelvis den totala
varumängden i landet, svenska och utlän.dska varor tillsammans, sjunker med 10 %, skulle vid oförändrad monetär köpkraft prisnivån
komma att ligga 11 % högre än tidigare. Man k,an kalla detta för
knapphetsprisstegring. Av skäl, som jag här antytt, kan mycket lätt
varubristen led'a till en köpkraftshöjning, som ytterligare skärper
prisstegrin.gen.
Jag är emellertid angelägen om att betona, att 'denna senare prisstegring, som går utöver kn:apphetsprisstegringen, är relativt lätt att
bemästra. Man bör alltså icke tro, att därför att det finns vissa tendenser i den riktningen, måste en sådan utveckling vara ofrånkomlig.
Vida svårare är det däremot att förhin·dra den minskade varutilIgången att direkt taga sig uttryck i d'en knapphetsprisstegring, som inträder vid konstant monetär köpkraft. För att åstadkomma detta, blir
man tvungen att bedriva en »deflationspolitik», som sänker de monetära inkomsterna i v'årt land.
Den andra typen av prisstegring vill jag kalla för hamstringsinflation. Den uppkommer därigenom, att dels allmänheten såsom konsument, dels affärsmännen bli villiga att köpa större varukvantiteter än normalt eller i varje fall att använda mera pengar än vanligt på inköp. Konsumenterna minska kanske det sparande de bruka
prestera i kontant form eller köpa rent av för mera pengar än som
lnotsvarar deras löpande inkomster. Till största delen blir detta lagringsköp, ty det finns ingen anledning tro, att konsumenterna plötsligt skulle ök'a sin förbrukning. Likaså vilja många affärsmän, som
vänta en prisstegring, öka sina v,arulager, för vilket ändamål de anlita eget kapital eller ökad kredit.
Resultatet aven sådan på vissa håll ökad investering i varulager blir
naturligtvis antingen. prisstegring eller p'aradoxalt nog en lagerminskning hos dem, som sälja till de köplystna personerna, eller också både
prisstegring och lagerminskning hos säljarna. I båda fallen komma
de.ssa att bli benägna att i sin tur öka sina inköp, eventuellt t. o. ID.
så mycket, att de också öka sina lager. Resultatet blir alltså, att
genom 'hela prissystemet sprider sig en ökad efterfrågan och prisstegring.
Det höjda prisläge, som härigenom uppstår, är emellertid synnerligen instabilt, vilket jag gärna vill stryka under. Låt mig belysa
detta för konsumtionsvarornas del. Om icke konsumenternas inkomster och efterfrågan skulle varaktigt höjas i proportion till den
prisstegring, som överstiger vad jag nyss kallade knapphetsprisstegring, kan d~nna överskjutan.de prisstegring icke äga bestånd. Köp-
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kraften och efterfrågan räcka ·då helt enkelt icke till. Om' exempelvis
varutilIgången minskas med 10 %, under det att den monetära köpkraften och efterfrågan är oförändrad, så går det ihop, om priserna
stiga med 11 %, men om prisstegringen på grund av tendenser till
hamstringsinfl~tion blir icke 11 utan 30 %, kan man helt enkelt icke
annat än rent tillfälligt - så länge lagerökningen hos köparna pågår
- sälja den kvantitet varor, som kommer fram ur produktionsapparaten. Om alltså icke under själva övergångsperioden - då lagerökningen pågår - en höjning av inkomsterna och köpkraften äger rum,
måste en av hamstrin·gsinflation framkallad prisstegring tendera att
gå tillbaka.
Avgörande för förloppet blir därför i vilken grad köpkraften ökas
därigenom, ·att hamstringsinflationen framkallar vinster under den
period, då den sätter in, och i andra hand i vad mån denna ökade köpkraft verkligen leder till efterfrågan på konsumtionsvaror. Om man
antar, att inga arbetslöner höjas och att företag och jordbrukare,
som göra vinster, icke ök,a de belopp, som gå till att finansiera konsumtionen, blir den totala efterfrågan på- konsumtionsvaror i pengar
räknat ungefär oförändrad. I så fall Iran icke prisstegringen länge bli
större än som svarar till minskningen i varutiIIgången. Detta visar,
att kampen mot hamstringsinflationen bland annat Iran sättas in på
det sättet, att man söker motverka inkomstökningar och dessutom söker stimulera folk med tillfälliga sådana ökningar att icke använda den
ökade inkomsten till inköp av k!onsumtionsv'aror. Det finns här olik·a
sätt att gå till väga. En viss effekt k-an .det ha att tala om den krigsvinstbeskattning som kommer att införas. Jag skall senare återkomma
till denna sak. Framför allt bör man emellertid icke ta för givet, att
den prisstegring, som inträder under en period som den vi nu uppleva,
icke kan gå tillbaka, utan man bör tvärtom räkna med att det på vissa
punkter skall vara möjligt att pressa prisstegringen tillbaka.
Det tredje slaget av prisstegring vill jag kalla autonoma prishöjninga1\ Gränsen mellan -de olika typerna av prisstegringar är givetvis icke
skarp, vilket jag säkerligen icke i denna församling behöver närmare
uppehålla mig vid. Det typiska exemplet på autonoma prishöjningar
föreligger, när exempelvis svenska staten be.slutar ett förhöjt smörpris,
eller när jordbruksorganisationer eller industrikarteller eller i vissa fall
enskilda företag begagna sig aven miljö sådan som -den nuvarande,
med dess tendenser tilllagringsköp och inflationsskräck, och 11elt en-kelt höj,a priserna. Om de bara höjas så mycket, som svarar mot den
nlinskade varutiIIgången, blir det en knapphetsprisstegring av den typ,
som jag förut har talat om. Men det är myckef möjligt, ehuru det ofta
Jörbises, att priset genom en prispolitik av detta slag höjes
vida mera
e
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än produktionskostnaderna h,a stigit och även utöver den nivå, som
sklIlle erfordras för att hålla efterfrågan nere 'vid den kvantitet, som
kan täckas genom löpande produktion. Det kan exempelvis tänkas,
att det skulle behövas en prisstegring på 20 % för att skapa jämvikt
mellan efterfrågan och det största utbu·d, som är möjligt att få fram,
men att priset höjes icke med 20 utan med 50 %. Det är icke alls säl{ert, att efterfrågan och inköpen .därför minskas, men om så skulle
bli fallet, vilket väl så småningom måste inträffa, blir resultatet
eventuellt endast, att produktionsvolymen inom in·dustrien blir något
mindre, d. v. s. att företagen utnyttja något mindre del av sin produktionskapacitet än vad ·de· annars skulle kunna göra. Det är ju icke alls
något ovanligt inom industrien, ,där man aldrig varit van vid en till
100 % utnyttjad kapacitet såsom ·det enda normala. Vad jordbruket
beträffar är det ganska klart, att efterfrågan tämligen snart skulle
minskas, onl priset höjes på det sätt, so~ jag har angivet, men detta
behöver ingalunda leda till att ett ökat utbud kommer fram, som i
sin tur pressar ned priset. Verkan kan istället bliva, att exportkvantiteten av jordbrukspro.dukter blir något större än eljest skulle vara
fallet.
Det är allt.så mycket möjligt, att man genom sådana autonoma åtgärder kan få en relativt varaktig prisförhöjning, som icke tillhör någon av de typer, som jag förut omtalat. Den offentliga diskussionen
har hittills i någon mån bagatelliserat detta förhållande, när den rört
sig med sådana allmänna talesätt, som att priset beror på tillgång och
efterfrågan, och att man därför icke genom ingripan·den kan åstadkomma något väsentligt. Man säger exempelvis, att maximipriser icke
kunna .ha någon verkan utan att de endast kunna göra ohägn. Härvid
förbiser man ·bland annat just det sammanhang, som jag nu har berört. En helt annan sak är sedan, att maximipris liksom allt annat
kan missbrukas och användas på ett felaktigt sätt.
Den fjärde typen av prisrörelser skulle jag helt enkelt vilja kalla
lnisstegring, framkallad av' löneförhöjningar. Det är uppenbart, att i
den mån lönesatserna mera allmänt höjas, kan detta i ett läge som det
nuvarande framkalla prisstegring eller un·derbygga ett av andra skäl
h.öjt prisläge, som eljest skulle gå tillbal{a. Under nuvarande förhållanden betyda lönestegringar såväl höjda produktionskostnader som stegrade inkomster OCll verka därför på båda sidor, såväl på utbuds- som
på efterfrågesidan, i riktning mot att skapa eller fastlägga ett höjt
prisläge. Varor, som icke ha fördyrats av förut angivna skäl, kunna
komma att stiga på grund av att lönehöjningar pressa priserna
uppåt.
Det femte och sista slaget av prisstegring kan benämnas kredit-
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inflation. Det .är klart, att .den är nära besläktad med hamstringsinflationen, men jag tror, att det kan vara praktiskt att i alla fall
skilja de båda åt. Det förhåller sig på det sättet, att den inkomst i
ett land, som icke användes för konsumtion, d. v. s. den inkomst som
sparas, brukar disponeras för investeringar av olika slag, i lnaskiner,
i varulager, i byggnader o. s. v. Om man under en viss period för investeringar skulle använ·da ett min.dre belopp än den del av den tidigare inkomsten, som blir över sedan k.onsumtionen betalats, så avtager
totala efterfrågan, varigenom priser eller produktion eller bådadera
tendera a~t sjunka. Om man däremot ullder en period använder för
investeringar eller upplånar för improduktiva ändamål en större summa pengar än som blir över, när man av nationalinkomsten tagit i
bruk den del, som går till att betala konsumtionen, inträffar ,det omvända förhållandet. Den totala efterfrågan, som då delvis finansieras
med ny bankkredit eller genom fullständigare användning av existerande banktillgodohavanden eller sedlar, blir större än .den var tidigare. Produktion eller priser eller ·båda tendera att stiga.
Det förhåller sig alltså så, att man i ett läge, där produktionskapaciteten på de avgörande punkterna är fullt utnyttjad, icke utan att
framkalla prisstegring kan låna för investeringar eller för offentliga
utgifter en större summa än folk äro villiga att ställa till förfogande
av verkliga besparingar. Om staten i ett läge som det nuvarande behöver låna mera pengar än vanligt, medan inkomster och sparande på
grund av ·diverse rubbningar gå ned under normala proportioner, måste
tydligen ·den enskilda investeringsverksamheten inskränkas i samma
lnån. I annat fall kommer den totala upplåningen att överstiga det
verkliga sparandet, och då får man en kreditinflation, d. v. s. en
ökning av köpkraften och ·efterfrågan. En produktionsökning av det
slag och den omfattning som sk'ulle förhindra prisstegring är då knappast möjlig. Priserna stiga alltså. Detta vore givetvis särskilt farligt
i nuvarande läge, där förut.sättningar finnas för ·de andra slag av
11risstegringar, som jag förut har berört.
Efter denna korta karakteristik av olika typer av prisrörelser skall
jag be att få övergå till att behandla de möjligheter som finnas att
begränsa eller förhin.dra desamma genom pris- och lönepolitiska åtgärder.
Jag börjar med importprisstegringen. Denna kan, såsom jag nämnde, vara uttryck för höj.da kostnader å importvaror, men den kan
också gå därutöver och vara resultatet aven exceptionell knapphet
på grund av minskad tillförsel av utländska varor. I båda fallen åstadIrommes en spridning av prisstegringen genom det svenska prissysteluet, men en rörelse som icke har någon kumulativ karaktär.
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Låt mig först ta ·det fall, då de utländska varorna ha blivit fördyrade genom fraktkostnader o. dyl. men där tillförseln i övrigt är
tillräcklig, d. v. s. där Sverige kan få in så mycket varor som allmänheten är villig att köpa till dessa relativt starkt ökade priser.
Antag till exempel, att kolpriset kommer att ligga vid 35 a 40 kronor
per ton istället för vid 25 kronor per ton, och att vi kunna få importera tillräckligt med kol, så att envar, som är villig betala det
höjda priset, kan få köpa så mycket han vill. Såsom jag förut nämn.de,
komma då också vedpriserna att stiga. Man får en prisstegring på
bränsle, som går genom hela prissystemet. Eftersom detsamIna gäller
icke blott bränsle utan alla importvaror, kunna ,dessa prishöjningar
bli ganska omfattande. I ett land med så mycket kontakt med utlandet som Sverige kan lätt en mycket betydande prishöjning komma till stånd. Frågan gäller då vad som kan göras för att hålla sådana
tendenser nere.
Vad man först tänker på är att hålla nere kostnaderna i svensk
hamn för de utländska varorna genom att förbilliga hittransporterandet av dessa varor, vilket bör kunna ske genom en reglering av
fraktmarknaden.
När tonnaget utnyttjas så dåligt som av många olika skäl sker
under krigstider, 'uppstår sådan brist på tonnage i världen, att en
fri prisbildning ger till resultat frakter, som såvitt man kan bedöma
ligga högre än transportkostnaderna. Man får med an,dra ord :en
knapphetsprisstegring på fraktmarknaden, som skapar konjunkturvinster för redarna. Jag vet väl, att detta just nu icke är fallet på
alla trader, men i stort sett g,äller det. Framför allt måste man för
framtiden räkp.a med, att fri prisbildning ger så höga frakter, att de
vida överstiga de höjda kostnaderna. Ett land, som har så pass riklig tillgång på tonnage som Sverige, bör då också kunna frigöra sig
från denna världsknapp·het på tonnage. Vi k'unna, för att uttrycka
det enkelt, reservera d·et svenska tonnaget för den svenska utrikeshan.deln. I den mån så sker, få vi en så riklig tillgång på tonnage,
som endast får lov att efterfrågas för svenska frakter, att fraktnivån
blir mycket lägre än ,den eljest skulle bli. Jag är benägen att tro,
att man på detta sätt skulle få en fraktnivå, som icke skulle överstiga vad som svarar mot de höj da kostnaderna.
Det är givet, att det svenska tonnaget icke har just den samman!sättning, som vore ·önskvärd ur synpunkten av den svenska utrikeshandelns omhändertagande. Vi ha, fastän ,det låter hädiskt att säga
det, för mycket högklassigt och fint tonnage och för litet gammalt
och dåligt tonnage, som passar för att transportera t. ex. kol och
timmer o. dyl. Därför är det icke så enkelt att staten kan enbart
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kommendera en del linjefartyg att transportera kol från England.
Den svårigheten är emellertid icke större än att den borde kunna
övervinnas. Det kan exempelvis ske på sådant sätt, att .de redare,
som ha dessa fina och dyrbara fartyg, få rätt att i stället sätta in
utländska, förhyrda båtar, varigenom de svenska fina fartygen kunna
gå på andra trader, där de, eftersom de äro mera lämpade därför,
tjäna in mera pengar än vad redarna ·behöva betala för det förhyrda
sämre tonnaget.
Jag tror för min del, att detta .är något av -det allra viktigaste, som
kan göras för att hålla frakterna nere för den svenska utrikeshandeln
vid ungefär den nivå, som svarar till kostnaderna för denna sjöfart.
Konjunkturvinsterna för redarna skulle på detta sätt väsentligen
elimineras. Med kostnader för sjöfarten menar jag i detta sammanhang kostnader, inklusive vinst av ungefär ·den omfattning, som rederierna haft under de senaste åren, vilka ju varit relativt tillfredsställande.
En annan åtgärd är givetvis .att i görligaste mån söka sänka kostnaderna för de svenska rederierna, så att fraktnivån kommer ännu ett
steg längre ned. Som -bekant är vad som därvidlag närmast erbjuder
sig, att staten för viss -del av importen övertagevr hela eller en del av
den 8. k. kvrigsrisken, d. v. s. risken för att båtar ocll last eller endera
genom de krigförandes åtgärder gå förlorade. Det finns alldeles speciella skäl för att staten skall besluta sig för denna form av subvention, bland annat att ingen kan på förhand uppskatta storleken av
de förluster, med vilka man måste räl{na. För att på förhand gardera
sig måste försäkringsorganet därför begära så höga premier, att man
under alla förhållanden är på den säkra sidan. Det kan mycket väl
tänkas, att riskerna efteråt visa sig ha varit väsentligt mindre än man
räknat med.
Den andra punkt, där staten på något sätt kan påverka kostnadernas höjd, avser sjömännens hyror. Vi veta, att ·dessa på grund av krigsriskerna ha stigit kraftigt. Avlöningarna Ila ökats med 250 % å vissa
trader, 125 % å andra och 65 % å de lugnaste, och dessa tillägg beräknas å en rätt hög minimilön. I den mån redarna kunna räkna med
att de, vad än staten gör, skola få sina kostnader täckta, ha redarna
intet särskilt intresse att hålla emot en sådan eller en fortsatt lönestegring. Hellre än att bråka med sjömännen, gå de med på dessa
hyror och förmodligen också på icke oväsentligt höjda hyror. Jag
diskuterar icke här de hyror, som äro beslutade. Det finns många
som tycka, att de äro väl hö-ga, men jag är icke säker på att de som
tycka det själva skulle vara villiga att byta med sjömännen. Så
mycket kan man emellertid säga, att principiellt måste det vara orik-
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tigt, att icke frågan om storleken av sjömännens hyror lika väl som
andra faktorer i kostnadsproblemet tages upp till behandling av myndigheterna. Om staten skall gå in för en sjöfartsreglering, blir det
nödvändigt, att den träder in .som en tredje och säkert ovälk~ommen
part, när det gäller att bestämma de av krigsförhållandeIla betingade
hyrorna åt sjömännen.
I den mån emellertid, trots sådana åtgärder, som jag här angivit,
en fördyring av importvarorna i svensk hamn är oun·dviklig, får man
räkna med att priserna stiga. Det h.ar stora fördelar ur samhällsekonomiska synpunkter att låta priserna stiga på de utländska varorna.
Först och främst är det självklart, att en prisstegring framkallar en
viss el{onomi vid användningen av dessa varor. Om man säljer dem
billigare, innebär detta en uppmuntran till oekonomisk förbrukning
a.v utländska varor, vilket nåppeligen kan vara rimligt, såvida det
ick'e finns alldeles speciella skäl därtill i särskilda fall. Vidare är en
prisstegring på importvarorna och därmed en analog prisstegring på
svenska substitutions- och konkurrensvaror ett i många fall effektivt
medel att stimulera den svenska produktionen av de senare. Om kolpriset stiger och därmed också vedpriset, kommer folk att intressera
sig för att producera mera ved än vad som skulle ske, om priset hölles nere.
Faran är naturligtvis den, att prisstegringen på en del svenska konkurrens- och ersättningsvaror kan bli gansl{a bety·dande. I den mån så
sker, kommer en ökning av inkomsterna - i pengar räknat - att
äga rum. De personer, som avverka ved och sälja den till höga priser,
få högre inkomster .än de hade under fredstid och kunna öka. sina inköp av allehanda varor, vilket verkar prisstegrande. Jag tror emellertid icke, att denna senare risk ,är allvarlig, ty man får l{omma ihåg,
att en hel del andra svenska inkomster komma att gå ned, vilket
minskar varuefterfrågan. Jag tänker på ,de inkomster, som komma
från exportindustrien. J ag skall icke i övrigt ge mig in på några förutsägelser, men så mycket kan man väl säga, att dels på grund av de
höjda fraktkostnaderna, dels av andra skäl måste vi räkna med
minskade exportinkomster. Därtill kommer, att de svenska medborgare, som få höjda inkomster, icke kunna underlåta att tänka på
den krigsvinstbeskattning, som väl redan har b'örjat kasta sin skugga
framför sig. Jag hoppas den kommer att bli så hård, att den med
tillägg av den ordinarie beskattningen tar in till statskassan den övervägande delen av krigsvinsterna, fastän naturligtvis icke 100 %, därför att det ,dels vore praktiskt omöjligt, dels skulle omintetgöra den
produktionsstimulerande effekten.
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Vad som gör att det, trots prisstegringens förmåga att framkalla
ekonomisering, kan vara önskvärt att begränsa en prisstegringseffekt
f'ör vissa nyckelvaror är framför allt följande omständighet. Om en
liten del av importen blir starkt fördyrad, kan denna »marginalkvantitet» bli prisbestämmande för en mycket större kvantitet varor, nämligen hela den på den svenska marknaden omsatta mängden. Man kan
t. ex. tänka sig, att en begränsad kvantitet han·delsjärn inköpes till
mycket höga priser från utlandet. Råder fullkomligt fri marknad i
Sverige, kommer eventuellt hela prisläget för handelsjärn i Sverige
att höjas i samma grad', och detta fastän det icke alls är säkert~ att
all import från utlandet av handelsjärn betingar lika höga priser. I
detta fall blir .de,n första åtgärd, som måste övervägas, att åstadkomma en »pool» av alla imporrtörerna, som kan räkna med ett genomsnittspris för den utländska varan i svensk ha.mn. På det sättet undviker man, att en liten del av de varor, som komma in till högt pris,
blir prisbestämmande på hela marknaden.
I vissa fall kan man tillämpa denna pool-ide ett steg längre. Om
en utländsk vara kommer in till ett med 100 % förhöjt pris men vi
kunna tillverka samma vara i Sverige till endast obetydligt högre pris
än förut, förefaller det icke vara rimligt, att prisläget på den svenska
marknaden ändå skall stiga med' 100 %. Det kan hända, att den utländska varan endast representerar 20 % av k~nsumtionen i Sverige,
medan vi själva tillverka 80 % av vårt ,behov. I ett sådant fall kan
staten genom ett poolarrangemang slå tillsammans både svenska och
utländska varor och få till stånd ett genomsnittspris för den totala
varumängden. Det är givet, att detta vålla'r större svårigheter för varor
som icke äro standardiserade. Jag skall emellertid ta ett exempel, som
jag med avsikt icke valt särskilt realistiskt. Antag, att 'mängden inhemskt socker på grund aven dålig betskörd blir endast 80 % av vad
vi behöva och att vi kunna köpa utländskt socker för dubbla fredspriset. Icke vore det väl då rimligt att av den svenska konsumtionen
taga ut dubbla fredspriset för hela kvantiteten? Icke heller kan man
taga olika priser för inhemsk och importerad vara. Det naturliga blir
att höja priset för hela den å .den svenska marknaden avsatta sockermängden så mycket, att man får kostnaderna för svenskt och utländskt socker tillsammans betalda. I så fall erfordras en prisstegring, icke på 100 % utan på 20 %.
Naturligtvis kan det hävdas att ·utöver de åtgärder, som jag här
har antytt, det allmänna i vissa fall bör ge en kontant subvention.
Statskassan kan betala en viss del av kostnaderna för utländska varor
för att icke dessa skola verka prisbestämmande och fördyrande på en
större mäng·d varor i Sverige. Ehuru detta i tänkta fall kan vara
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klokt och riktigt, måste jag dock säga, att jag har svårt att tro, att
det skulle kunna finnas någon vara av betydenhet, vars prisutvecklin;g även efter en poolbildning bleve sådan, att staten skulle ·behöva
i nuvarande ansträng.da statsfinansiella läge lämna dylik kontant subvention. Jag har icke hört talas om något sådant fall, och det skulle
vara av stort intresse att få höra, om någon annan menar att det
verkligen finns något..
Den andra typen av importprisstegring inträffar, då priset på de
utländska varorna stiger icke blott på grund av höjda kostnader
utan även på grund av minskade kvantiteter, d. v. s. när man får
en ren knapphetsprisstegring, som ger konjunkturvinster åt importörerna. Här finns ingenting annat att göra än att antingen tillåta
prisstegringen eller införa ransonering för att fördela den starkt
minskade kvantiteten på de olika förbrukarna. F-ör min del tror jag,
att när det gäller en del viktiga varor - särskilt sådana som i socialt
hänseende få anses vara viktiga - kommer ransonering att bli ofrånkomlig. Om exempelvis det skulle gå så olyckligt, att importkvantiteten av bomull och bomullstyger skulle gå ned till 1h, vore det alldeles otänkbart att låta bomullen och 'bomullstygerna underkastas
fri prisbildning, utan det bleve nödvändigt att fördela kvantiteterna
och ransonera dem samt tillämpa maximipriser. I annat fall skulle
priserna stiga så högt, att bomullsfabrikanterna finge abnormt höga
krigsvillster på konsumenternas bekostnad. I andra fall däremot, ,då
'Taran icke har samma sociala eller ekonomiska rangställning, kan det
vara lämpligare att låta prod'ucenterna taga ut sina krigsvinster man använder alltså prisbildningen på vanligt sätt såsom fördelningsinstrument - och att sedan via krigsvinstbeskattningen taga hem
större delen av ·dessa vinster till statskassan. För den stora skara av sl{attebetalare, som få erlägga höga belopp för täckande av försvarsutgifter och annat, kan -det i och för sig vara likgiltigt, om de' betala
direkt till statskassan eller om de betala höga priser på vissa varor,
för vilka större delen av konjunkturvinsten går till staten.
Jag är emellertidi angelägen att under.stryka, att ett samhälle av
svensk typ kan icke i en hastig vändning skapa ett ransoneringssystem för ett mycket stort antal varor. Staten bör nog av organisatoriska och praktiska skäl begränsa sig till de viktigaste varorna.
För övriga varor får man, om det skulle gå så olyckligt, att kvantiteterna minskas mycket kraftigt, tillåta en rätt betydan·de prisstegrin-g. Självklart bör man då vara sär.skilt noga med att de därigenom
uppkommande krigsvinsterna ordentligt beskattas. Låt oss emellertid
hoppas, att varutillförseln från utlandet skall bli så stor, att ransonerinlgsfrågorna icke bli aktuella!
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Av vad jag har anfört framgår, att jag anser, att ril{tlinjen för
den .svenska pris- och lönepolitiken .bör vara följande: Håll inkomstnivån för arbetande svenska medborgare så nära konstant som möjligt och tillåt prisstegring på utländska produkter i den mån sådan
prisstegring är ofrånkomlig, efter det att man vidtagit de olika åtgärder, som jag tidigare har berört. I den mån den ekonomiska verksamheten försiggår inom Sverige, ·blir då ersättningen per arbetsprestation oförändrad och produktionen ej fördyrad. Men i den mån
utländska element helt eller delvis ingå i varornas produktion och
distribution får man tillåta en viss prisstegring.
Det finns emellertid två 'undantag från regeln, att vårt försörjningsläge kräver att ersättningen till svenska produktionskrafter hålles på en så nära konstant nivå som möjligt. Det första är, när den
svenska produktionen behöver en stimulans, som ej kan ges på annat
sätt. De som syssla med att framskaffa ved och träkol böra enligt min
menin.g tillåtas förtjäna mera än tidigare, ty eljest ökas ej tillgången
på dessa produkter tillräckligt. Det andra undantaget aktualiseras i
de fall då det möter stora organisatoriska svårigheter att företa ett
statligt ingrip.ande. I sådana fall kan det vara nödvändigt att låta
en del konjunkturvinster uppkomma, vilka sedan beskattas så hårt
att större delen' av dem gå till finansiering av offentliga utgifter.
Jag skall fatta mig väsentligt kortare beträffande de återstående
fyra slagen av prisstegring,ar och de åtgärder, som kunna tillgripas
för att hålla dem i schack.
Vad hamstringsinflationen beträffar tror jag för min del icke, att
övertalning hjälper så mycket däremot, även om jag icke tror, att
den är alldeles bety.delselös. Däremot håller jag före, att en betydande
verkan ka.n ernås därigenom, att de skatter, som svenska staten blir
tvungen att taga ut, införas så snart som möjligt. Man bör också
tala om minst varannan dag, att dessa skatter komma. Det är visserligen litet hårdhjärtat att icke låta folk glädjas ännu några korta
veckor - uppvaknandet kommer tids nog - men jag tror, att staten
måste taga ifrån medborgarna "även dessa sorglösa veckor och säga
dem, att de helt enkelt icke ha pengar att hamstra för, ty de måste
tänka på de väldiga sl{atter, som ·de mycket snart måste punga ut med.
Staten kan dessutom använda vissa typer av lån" som locl{a en stor
krets av allmänheten, så att man på det sättet binder en del av den
köpkraft, som nu är fri OCll som folk annars skulle kunna använda
för lagringsköp.
Vidare synes det icke vara klokt att i en reglerad marknad länge
bibehålla priser, som äro så låga, att envar förstår, att de komma att
stiga väsentligt. Denna vetskap gör givetvis folk intresserade för lag-
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ringsköp. Om man är övertygad .om att väsentliga prisstegringar äro
oundvikliga, .är det bättre att låta priserna stiga rätt kraftigt mycket
snart. Om detta sedan skulle medföra vinster, som i flertalet fall till
största delen komma att tillfalla statskassan, så är det ej tlteslutande
en olägenhet.
I vissa fall tror jag, att man kan uppnå ganska mycket genom överenskommelser med producenter och handlande, vilka förbinda sig att
icke leverera mera än normala kvantiteter till sina vanliga kunder.
Det är klart, att i längden kan ett sådant system icke uppratthållas,
lnen un·der en period av några månader tror jag det kan användas
nled fördel.
Klart är, att uppgiften ·blir lättare i den mån tillförseln 'utifrån kan
upprätthållas. Hotar tillförseln att gå ned myck·et kraftigt, får man
naturligtvis tillgripa ransonering på de varor, som kunna anses särskilt viktiga. Jag tror, att det vore klokt att redan nu göra upp en
ransoneringsplan för en del sådan·a varor.
Jag kommer nu till den autonoma prisstegringen och skall börja
med jordbruksprodukternas priser. Livsmedelspriserna intaga nämligen kanske mer än något annat, i varje fall vid sidan av importvarupriserna, en nyckelpositioll. Om dessa priser skulle höjas mera väsentligt, komma industriarbetarna att begära och erhålla högre löner,
.vilket i sin tur framkallar en prisstegring på industrivaror, som leder
till krav från jordbrukets sida på ytterligare höjda priser o. s. v. Jag
kan naturligtvis icke nu gå närmare in på frågan om jordbrukets prisreglering, som för övrigt i viss mån skulle kunna sägas vara en politisk fråga, för vars dryftande här icke är rätt forum. Jag vill endast
framhålla, att om statsmakterna acceptera den riktlinjen för sin politik att rubbningar i näringslivet och i befolkningens levnadsförhållanden såvitt möjligt skola undvikas, så innebär detta för jordbrukets
del detsamma som för andra producenter, vilkas produktion fortsätter utan speciella hinder, nämligen att vederbörande kunna göra anspråk på oförändrade inkomster i pengar räknat men heller icke mera.
De kunna alltså ,begära kompensation för den f.ördyring av produktionskostnaderna, som kan inträda .därigenom, att gödningsmedel, foderkakor, majs och järn m. m. bli dyrare. Detta blir lyckligtvis en
prisstegring för de färdiga jordbruksprodukterna, som håller sig inom
lnycket blygsamma gränser, sannolikt endast några få procent, och
~om därför ur konsumentsynpunkt ,ej är alltför allvarlig.
Däremot kunna jordbrukarna tydligen lika litet som andra medborgare begära att få höjda nettoinkomster i pengar räknat att använda för sin konsumtion. Det förefaller mig vara 'den lämpligaste utgångspullkten för diskussion av inkomstfördelningens problem i Sve-
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rige under krigstiden, att ingen folkgrupp kan begära att på grund
av kriget få större nettoinkomst än den eljest skulle ha fått. Man
kan ej begära mera än att, om marknadsläget är sådant, att det går
att få ut ett h;ärför erforderligt pris, inkomsten icke skall reduceras
genom särskilda ingripanden. Om det invändes, att medborgarna böra
få kompensation för stegringen av levnadskostnaderna, måste man
svara, att detta icke kan ske, i den mån dessa höjda levnadskostnader
äro uttryck för att importvarorna blivit dyrare, d. v. s. att svenska
folkets försörjningsmöjligheter blivit sämre. Ej heller kan kompensation ges för den prisstegring som beror på att staten till täckande
av de stora försvarsutgifterna funnit nödvändigt att fördyra vissa
varor genom ökade skatter. Ingen grupp, det må vara tjänstemän eller
industriarbetare eller jordbrukare, kan med mitt sätt att se göra anspråk på att få kompensation för detta och att få leva som vanligt,
medan andra då skulle bära så mycket större del av krigs- och försvarsbördorna.
Vad jag här sagt hindrar icke, att staten kan finna sig :böra för de
allra fattigaste samhällsgruppernas vidkommande så ordna, att icke
bördan på dessa blir alltför tung. Detta är en rent social synpunkt.
Men med den modifikationen skulle jag vilja uppehålla .den satsen,
att ingen grupp kan begära att få höjda n:ettoinkomster i pengar och
att därigenom undandraga sig sin del av krigets bördor på vårt folkllushåll. I den mån prisbildningen blir sådan, att vissa grupper i alla
fall få högre inkomster än förut, få de icke motsätta sig, att staten
genom krigsvinstbeskattning eller på annat sätt försöker reducera
denna överinkomst så mycket som möjligt.
Vad jag sagt om jordbruket gäller även industrien. Jag förbigår
sådana viktiga men komplicerande omständigheter, som hur man skall
räkna beträffande inneliggande varulager o. dyl., eftersom en ·diskussion härav skulle föra alldeles för långt. Jag tror emellertid, att i fråga
om industrien ligger frågan på sätt och vis, närmast av psykologiska
skäl, enklare till än beträffande jor.dbrukspriserna. Efter vad man
hört vill det förefalla, som om de senaste veckornas överenskommelser mellan statliga organ å ena sidan· och olika branschföreningar inom
ind.ustrien å den andra, skulle ha givit gynnsamma resultat. Eftersom
andra känna t~ll dessa saker vida bättre än jag, skall jag icke alls
gå in på desamma utan skall endast stryka under, att enligt min mening äro sådana överenskommelser en mycket viktig sida av den politik, som går ut på att begränsa prisstegringen, så att den i huvudsak
svarar endast till kostnadernas höjning. Det är mycket glädjande, att
detta i stort sett tycks gå relativt friktionsfritt, så att staten icke
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behöver i någon större utsträckning använda hot om maximipris och
allnat sådant, som annars naturligtvis skulle finnas i bakgrunden.
Även om de grundsatser, för vilka jag redogjort, skulle ·bliva relativt allmänt accepterade, återstå i alla fall vissa svårigheter beträffande såväl jordbruks- som industriprisern,a. Om de tillgängliga varukvantiteterna skulle gå ned alltför mycket, kan efterfrågan icke tillfredsställas utan till ·ett mycket högt pris. I sådana fall får staten
överväga att tillgripa ransonering, åtföljd av maximipriser. Detta har
jag redan förut påpekat. På sätt och vis allvarligare är, att om vi
exempelvis inom jordbruket få en reducerad produktionsvolym på
grund av minskad import av majs och foderkakor o. s. v., så kommer
förmodligen från jord;brukarnas sida att sägas, att de visserligen äro
med på att de icke kunna göra anspråk på öka,de inkomster i pengar
räknat, men att de icke äro med på att endast få ersättning ,för de
höjda produktionskostnaderna per varuenhet utan de skola också ha
ersättning för minskningen av den totala produktionsvolymen. Vid en
mera väsentlig produktionsminskning skulle ett accepterande av denna
tankegång leda till betydande prisstegringar på livsmedel, och därmed
skulle hela löneproblemet rullas upp. Jag tror därför, att lika viktig
som bensin- och kolimporten .är för Sverige i dag, lika viktigt är det,
att vi också få in foderkakor och majs och andra produktionsmedel för
jordbruket, så att vi kunna un.dgå en väsentlig minskning av vår jordbruksproduktion. Endast på det sättet blir det möjligt förhindra en
väsentlig prisstegring på livsmedel.
Vad sedan beträffar pris8tegring på grund av lönehöjningar, tror
jag man kan säga, att det inom arbetarkretsar synes föreligga en mycket glädjande insikt om att arbetarklassen i ,detta läge icke ensam
kan undgå att bära de bördor, som tidsläget lägger på våra skuldror.
Man inser också, att en fortskridande prisstegring minst av allt ligger i arbetarklassens intresse. Därför synes man till en början vara
villig att acceptera uppskov med avtalsfrågornas avgörande, eftersom
framtidsutsikterna på varu- och arbetsmarknaderna äro mycket svåröverskådliga. På det hela taget torde det psykologiska läget inoul
industriarbetarklassen vara sådant, att det bör finnas möjlighet till
överenskommelser utan några i ·detta läge omotiverade löneförändringar. Det är emellertid klart, att arbetarna måste vara oroliga inför
den prisstegr.ing, som uppstått och som ho~ar. Även om vi äro villiga, säger man, att bära vår del av bördan på grund av fördyringen
av importvarorna och höjningen av skatterna, så vilja vi icke bära
den börda, som skulle drabba oss ifall priserna stiga så, att andra
grupper i samhället få ökade inkomster, medan vi själva få dra åt
svångremmen så mycket hårdare. I den mån' prisstegringen kommer
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att överstiga vad som är uttryck för vårt lands försämrade försörjningsmöjligheter och de höjda skatterna, anse arbetarna sig ha rätt
till kompensation. De kunna därför icke utan vidare väntas acceptera oförändrade löner under år 1940, eftersom de icke veta hur priserna då komma att utveckla sig.
Det finns närmast två utvägar att: klara denna stora 'Svårighet.
Den första vore att införa ett system av indexlöner. Lönerna skulle
automatiskt följa levnadskostnaderna. Denna metod medför emellertid den olägenheten, att den ,gör hela pris- och lönesystemet rörligt, f. n. uppåt, vilket minskar stabiliteten. Detta är en nackdel.
Dessutom är ,det klart, att ingen grupp kan begära att få kompensation för l~ela prisstegringen. Vill man ha indexlöner, får man alltså
basera lönerna icke på de vanliga indextalen för levnadskostnaderna
eller livsmedelspriserna, utan på indextal, i vilka man eliminerat den
prisstegring, som beror på f6rdyringen av im.portvaroffna, och den prisstegring, 80m beror, på höjda skatter. Det är ju endast den återståen.de delen av prisstegringen, för vilken kompensation är berättigad.
Emellertid är den svenska exportindustrien knappast i det läget, att
den kan våga sig på ens en sådan modifierad indexlön, och då finns
det väl ingen annan väg att gå än att träffa avtal, som kunna upp'sägas ofta, t. ex. vid varje kvartalsskifte. Det är icke .en ·behaglig väg,
eftersom den medför osäkerhet, men den ger dock möjlighet åt båda
parterna att iden mån läget undergår snabba förändringar få berättigade intressen tillgodosedda.
Vare sig man nu väljer den ena eller den alldra metoden eller någon
tredje, skulle jag vilja uttala ,det önskemålet, att man i alla fall låter
utarbeta sådana indextal, som jag talade om, d. v. s. som äro rensade
från importfördyring och skattefördyring. Jag tror, att det skulle
ha stor psykologisk betydelse, om folk finge se dessa indextal, som
icke stiga så mycket, och därigenom finge klart för sig, att ,de andra
indextalen, som stiga mera, äro uttryck för den börda, som ingen kan
undandraga sig. - Med den optimistiska uppfattnin,g, SOlU jag för
närvarande hyser om parterna på arbetsmarknaden, förutser jag icke,
att staten i övrigt skall behöva ·blanda sig i lösningen av de svåra
problem, som resa sig på ,detta område.
Till sist skall jag säga några ord om kreditinflationen. En sådan
skulle uppkomma, därest staten och enskilda tillsammans låna för
investering eller offeIltliga utgifter en större summa än som svarar
mot folkets besparingar. Man kan tyvärr icke använda besparin,gar,
som 'blivit gjorda tidigare. Ett folkhushåll kan nämligen icke som den
ellskilde gömma sparande för att använda det längre fram, såvida
ej pengarna placerats i utlandet. - Den statliga upplåningen v'äntas
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på grund av de utgifter, som ligga utanför den ordinarie budgeten,
trots skattehöjningarna uppgå till flera hundratals miljoner kronor.
Jag har hittills brukat räkna med ungefär 300 miljoner kronor. Ingen
upplysning, som jag erh.ållit, har ännu så länge gett mig anledning
älldra den siffran. Härtill kommer sedan bristen i den ordinarie budgeten jämte lån för den ordinarie l{apitalbudgeten. Det samlade belopp, som måste skaffas utanför de ordinarie löpande statsinkomsterna, skulle alltså komma att ligga mellan 400 och 500 miljoner kronor.
När det gäller frågan om möjligheten för staten att skaffa så mycket, vill jag först anmärka, att riksgäldskontoret redan har en hel del
pengar, varför staten icke behöver anskaffa så mycket pengar i nya "'
lån. Detta förhållande minskar emellertid icke på något sätt ,den
prishöjande effel{ten, ty de pengar, som staten får från riksgäldskontoret, komma i nuvarande läge indirekt från riksbanken. Resultatet blir ungefär detsamma, som om staten lånade direkt i riksbanken, därför att riksgäldskontoret icke har några pengar. Den inflatoriska effekten av de stora statliga utgifterna dämpas därför icke
av den omständigheten, att riksgäldskontoret har vissa kassareserver.
Om jag förbigår den självklara metoden att reducera statens utgifter, vilken utväg bör användas så långt ske kan, finns det en annan
metod att reducera det statliga lånebehovet, nämligen att låta reservförrådsnämniden sälja end·el av sina varulager, varigenoln staten
sk:ulle få in en del pengar, som skulle kunna användas för andra statliga utgifter. Emellertid får man nog säga, att utsikterna för framtiden te sig så pass ovissa, att icl{e många skulle vilja tillstyrka, att
reservförrådsn'ämnden i större utsträckning skulle länsa sina förråd.
Det torde därför vara relativt litet, som kan uppnås på den vägen.
Man frågar sig då, hill' staten över huvu.d taget skall kunna upplåna och ge ut så mycket pengar utan att framkalla prisstegring.
Svaret på den frågan beror på storleken av det sparande i vårt land,
som kan väntas under nuvarande förhållanden. Det är tyvärr icke
möjligt att beräkna detta, men det kan med säkerhet påstås, att spa-randets netto f. n. är vida min.dre .än det normala. Man har tidigare
brukat uppskatta det årliga sparandet till 1,100 il 1,200 miljoner kronor per år. Vi ha nu fått minskade inkomster för exportindustrien
och stora förluster, vilka repres.entera negativa sparandeposter. Även
med en relativt gynnsam utveckling av exporten tror jag icke man
kan räkna med större sparande än· 700 il 800 miljoner kronor per år.
Om staten för finansiering av sina utgifter skulle lägga beslag på
ett belopp, som ligger mellan 400 och 500 miljoner kronor utöver de
verkliga löpande statsinkomsterna, är det klart, att en köpkraftsökning och prisstegring framkallas, om ej den privata investerings12 -

Nationalek. För. Förh. 1939.

150

l'

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 5 OKTOBER 1939

verksamheten, framför allt byggnadsverksamheten, undergår en mycket kraftig beskärning.
Vad som gör att jag.för mill del tror, att man kan räkna med möjligheten att undgå en kreditinflation - utan en så stark reduktion
av den privata investeringen - är den omständigheten, att statens
lånebehov på den inhemska marknaden kommer att reduceras till ett
lägre 'belopp än det nyssnämnda genom anlitande av valutareserven.
I den mån vår import 'hålles bättre uppe än vår e~pol·t, komma våra
'valuta- och guldreserver att minskas. Detta betyder, att en del kapital, som för närvarande är investerat i utlandet, tages hem till
vårt land. Om det skulle vara så, att vår guld- och valutareserv, vilken föga understiger 2,000 miljoner kronor, under de närmaste tolv
månaderna skulle minskas med 200 a 300 miljoner kronor, vilket jag
tycker skulle kunna ske utan att framkalla oro, blir kreditinflationens
problem vida mindre allvarligt. Då blir det nämligen icke längre
fråga om att staten inO'm landet skall skaffa mellan 400 och 500 miljoner kronor, utan det kommer i stället att gälla ett belopp av storleksordningen 200 a 250 miljoner kronor. Jag understryker ännu en
gång, att jag här icke talar om de belopp, som riksgäldskontoret behöver skaffa genom upptagandet av nya lån, ty det blir en helt annan
fråga.
Min slutsats är alltså den, att läget är så pass allvarligt, att man
måste söka hålla den statliga upplåningen nere, att utgiftern·amåste
beskäras så mycket som möjligt och att höjda sk.atter bli ofrånkomliga. Det är även nödvändigt att den privata investeringsverksamhetens omfattning statistiskt följes. Den ekonomiska politikens ledning måste veta någorlunda, hur stor den faktiska och ,den planerade
investeringen i Sveriges näringsliv är. Det är bättre att vidtaga åtgärder för att begränsa den privata investeringen - om behov därav,
uppkommer - än att framkalla en inflatorisk utveckling. Medel att
hålla nere ·den privata investeringsverksamheten: äro räntestegring,
ransonering av byggnadsmateriel och åtskilligt annat. Vad som är
lämpligt får bero på det då föreliggande läget, och jag tror icke, att
man kan säga mycket ,därv.idlag i .förväg.
För min del tror jag, att det skall bli möjligt att på sådant sätt
undgå en kreditinflation. Det är emellertid uppenbart, att en viss
prisstegring, framkallad av importvarornas fördyrin,g, är oundviklig.
Det förefaller emellertid vara klart, att om tillförseln från utlandet
kan upprätthållas någorlunda - mellan 50 och 75 % av det normala
- bör det kunna gå att få prisutvecklingen i sin helhet under kontroll, så att en fortskridande kumulativ höjning av priserna undgås.
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Här måste jag göra ett viktigt tillägg, nämligen att tillförseln
utifrån av varor beror icke blott på de direkta hindren för vår import
utan även på omfattningen av vår export. Det kan tänkas, att exporten går ned så mycket, att vi av omtanke om vår valutareserv icke
kunna hålla importen uppe. Hitintills har man emellertid knappast
anledning att räkna med detta, när man icke ställt kravet på importens upprätthållande h'ögre än jag har gjort.
Uppenbarligen finnas emellertid risker för prisstegring av alla, de
slag jag nu berört. Om det skulle visa sig, att man icke kan nöja
sig med åtgärder av den typ, som jag skisserat, utan behöver ytterligare stärka de inflationsbekämpande krafterna, finns det framför
allt ytterligare ett medel att tillgripa, nämligen att höja den svenska
k(}·onan,s yttre värde. Riksbanken kan med andra ord sänka dollarkursen och låta andra valutor undergå en motsvarande sänkning. Därigenom skulle alla import- och exportpriser sänl{as. Det är klart, att
detta skulle vålla allvarliga rubbningar. Det skulle försvåra exportindustriens läge i mycket hög grad. Om detta emellertid är enda sättet att hindra en inflationsbetonad prisstegring, blir det ändå 'bättre
för landet att gå den vägen. Häruti får då anses ligga, att ,det i så fall
är bättre för staten och svenska folket att på andra vägar försöka
IlåIla exportindustrien om iryggen. Skulle det visa sig, att det blir en
prisstegring i våra viktigaste leverantörIänder, exempelvis i Förenta
staterna, England och Tyskland, blir en höjning av svenska kronans
yttre värde oundviklig, om vi vilja hindra den utlän:dska prisstegringen att sprida sig till Sverige. J ag tror för min del icke, att risken
för prisstegrin·g i Förenta staterna under den närmaste tiden är stor,
därför att den outnyttjade produktionskapaciteten inom det amerikanska näringslivet alltjämt är betydan,de. Men vi måste' ha klart för
oss, att vi icke få rygga tillbaka ens för en höjning av svenska kronans 'Tärde, ifall detta sl{ulle visa sig vara nödvändigt för att för. 11indra ell inflationistisk prisutveckling i Sverige.
Hur det kommer att gå veta vi ingenting om. Mycket berol' .givetvis
på den besluts~mhet, som utmärker den offentliga politiken, och ej
mindre på den beredvillighet att samarbeta, som visas av näringslivets män.
Härefter yttrade sig:
Direktör T.. Hernod: Mitt anförande måste börj-a med en apologi. Det är
först efter tvekan, .som jag låtit locka mig att säga några ord inför denna
församling, och jag gör det endast av det skälet, att professor Heckscher
vid något tillfälle uppmanat det praktiska livets män att avkläda sig sin
blygsamhet och yttra sig även i denna krets, där givetvis akademici
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'måste intaga främsta rummet. Med något tungt vägande gods kommer
jag sålunda icke dragande, och det kan icke heller väntas - 'för övrigt av
naturliga skäl - att jag i de frågor, SalU debatteras här, skall kunna
slänga -mig från den ena trapetsen till den andra så som andra kunna
göra med sådan framgång, baserad på ett vetande, som jag icke besitter.
Nu tror naturligtvis auditoriet, att jag har för avsikt att med ett det
praktiska livets muskedunder lägga an mot profess-or Ohlin; så är emellertid icke fallet. Det sitter en ros i mynningen, ooh jag ber att få överlämna denna till honom för det, såvitt jag kan förstå, lör det praktiska
livets män utomordentligt tillfredsställande inledningsanförande, som han
här hållit. Jag -måste dock reservera mig icke blott för vissa detaljer utan
även för rätt väsentliga delar av hans anförande. Bland annat gäller detta
»poolandet» såsom generell princip. Ehuru något dylikt i vissa fall kan
vara klokt och riktigt, kan jag dock icke såsom en det praktiska livets
man gå med på att man uppställer detta som en princip, eftersom det i
hög grad tar bort den stimulans, som enligt professor Ohlin själv utgör
en så viktig del i närings- och produktionslivets utveckling under en
kristid.
Låt mig i detta sammanhang göra den reflexionen, att det är intres..
sant att notera, att när man står öga mot öga med nödläget, förenklas
problemen i samma mån som svårig-heterna ökas, och det är ju också så,
att när man skall bemöda sig att finna brödet för ,dagen oeh undgå de
värsta olägenheterna för framtiden, -förhindras man att - och behöver
icke - snegla på de problem, som visserligen äro intressanta men föga
givande. Man kommer ned på jorden och får då endast ett fåtal, men
stora och viktiga problem att lösa, som visserligen icke därför äro lättare.
Det är en vanlig föreställning, att svenska produkter, vari ingå importerade råvaror o. dyl., i regel ovillkorligen :måste kom'ma att Ihöjas iden
mån kostnaderna för de -utländska råvarorna stigit. Om jag fattar professor Ohlin rätt, synes också han vara av den uppfattningen, men är
detta alldeles riktigt? Måste man utan vidare godtaga ett sådant resonemang? För det praktiska livets män förefaller det, som om riktmärket lör
prispolitiken i detta avseende fastmera måste vara att under produktens
gång genom de skilda stadierna av produktions- och distributionsprocessen gradvis, -så långt sig göra låter, eliminera den primära prisstegringen.
Det förefaller då, som om det förnämsta medlet att tillgripa vore en begränsning av kostnadspåläggen och fraInför allt av handelsvinstmarginalerna. Vägen dit är visserligen besvärlig, men den är icke alldeles oframkomlig och går som bekant via en rationalisering av produktion och distribution, en standardisering av produkterna och - den sista och besvärligaste anpassningen - via genomförandet i största utsträckning av absoluta i stället för procentuella pålägg inom handeln. Handelsmarginalerna,
särskilt inom detaljhandeln, Iha ju hittills i många fall varit mycket höga
och ha säkerligen oavbrutet stegrats sedan världskriget på grund av varierande varuslag, modets växlingar och anspråken på nyheter, vilkas tillmötesgående produktion och halldel i h.ögsta grad inriktat sig på under
senare år. Som en följd härav ha ju detaljisterna löpt betydande risker
och drabbats av de olägeniheter, som uppstått genO'm att varorna blivit
inkuranta o. s. v. Det förefaller, som om det numera skulle vara så, att
denna risk automatiskt elimineras i en krigs- och krissituation, då
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hamstringsinstinkter sätta sin prägel på allmänhetens köp av varor; d. v. s.
allmänheten omsätter sina pengar i snart sagt vilka varor som helst och
kommer att fortsätta med detta, så länge en krissituation varar. Såsom en
följd därav försvinner allra största delen av den risk, som detaljisterna
löpa b.eträffande varuförsämringen. Risken inträder visserligen på nytt,
när krisen närmar sig sitt slut. För en det praktiska livets man förefaller
det sålunda, som om man i nuvarande läge skulle kunna beträffande påläggen inom 'handeln åvägabringa en annan och stramare ordning, vilken
likväl skulle åt ihandelsutövarna giva erforderlig bärgning. Mången skulle
kanske vilja tyda mitt yttrande så som om jag skulle anse, att det skikt
inom näringslivet, som repres,enteras av v'arudistribution och detaljhandel, icke skulle förtjäna att ,ha sin bärgning. Jag vill därför understryka,
att detta skikt givetviS' liksom alla andra skall ha sin bärgning - jag
önskar det den allra bästa bärgning - men såvitt jag förstår ligger i alla
fall ett korrektiv i en stramare skötsel av denna angelägenhet.
Om ·man icke genom sådana nu antydda kostnads- och vinstbegränsningar kan :förhindra en avsevärd fördyring av varor, som äro oundgängligen erforderliga för den stora allmänheten, först då bör - förefaller det
- ransonering vidtagas.
Professor Ohlin har vid diskussionen av möjligheterna att motverka en
fördyring av importvarorna även ingått på de möjlig:heter, som valutapolitiken i detta hänseende erbjuder. Det är givet, att jag såsom framför
allt exportman förmenar det vara riktigt att endast med stor försiktighet
gå fram på denna väg. Ty även om det är så, att en generell sänkning
av valutakurserna visserligen skulle avsevärt förbilliga våra importvaror,
är det dock samtidigt så, att denna fördel är förenad med klal~a och betydande nackdelar. En sänkning av valutakurserna kommer ju alltid även
mindre nödvändiga, ja rent av lyxbetonade importartiklar till godo i lika
mån som den premierar införseln av livsviktiga förnödenheter. Jag diskuterar icke här verkningarna på detta område av ett eventuellt importförbud. En sådan åtgärd som att sänka växelkurserna drabbar emellertid
med ·hela sin tyngd vår exportindustri, och i själva verket skulle den
innebära en subventionering av all import med medel, som toges från all
export. Exporten har ju - det börjar nu mer och mer att erkännas och
förstås - även ,ur försörjningssynpunkt en ofantlig och växande betydelse,
även om densamma som regel skjutes åt sidan vid diskussion om sådana
frågor, som man i dag samlats för att diskutera.
Måhända vågar jag här framföra, att exportangelägenheterna icke för
närvarande vinna det allmänna intresse, som de säkerligen förtjäna, när
det gäller att på bästa sätt ordna för försörjningens upprätthållande. Skulle
exporten icke kunna bära den extra belastning, som en sänkning av valutakurserna skulle förorsaka, innebure åtgärden givetvis, såsom professor Ohlin också påpekade, att vi levde på vårt kapital, d. v. s. av de statens medel, som för närvarande äro investerade i riksbankens tillgångar
i guld och utländska valutor, men alla torde väl vara ense om att vi i det
totala krigets tid äro mindre i behov av penningar och åter penningar
och att vi utan varor och åter varor i det långa loppet stå oss slätt med
våra guldreserver. Det förefaller mig sålunda, att det är först då vi kommit i det lyckliga läget, att den svenska exporten åter kommit i gång i
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sådan omfattning, att ett exportöverskott uppstår, som en sänkning av de
utländska växelkurserna framstår såsom en ekonomiskt motiverad åtgärd.
Och så till frakterna. En statens representant och framstående medlem
av sjöfartsnämnden och av krigsförsäkringsnämnden fällde vid en diskussion i förrgår om det svenska tonnaget och .frakterna det yttrandet,
att ».herr Hernod begriper inte vad han talar om». Jag borde sålunda
-avstå från att här giva mig in på ett så farligt område, meD: då jag nu
har äran att i strykklassen sitta på samma bänk som den mycket kunnige och högintelligente inledaren i dag, vågar jag ånyo ge mig 'ut på den
seglatsen. Det må ursäktas mig, att jag icke känner mig alldeles främmande för hithörande problem, och jag borde åtminstone vara förtrogen med det elementära, enär jag har att göra med ett företag, vars varuexport och varuimport under normala tider har att bära fraktkostnader,
belöpande sig till cirka 18.000.000 kronor årligen, vilka kostnader vid en
uträkning efter fraktindex i september 1939 höjts till 41.500.000 kronor.
Även om man just i dessa dagar kan säga, att det är god tillgång på
svenskt tonnage, men att detsamma av kända skäl icke kan utnyttjas
med samma effektivitet som under normala förhållanden, är det dock
så och av vederbörande myndigheter och redare väl känt, att den svenska
exporten alltid under höstsäsongen, nu liksom under normala förhållanden, har ett mycket stort behov av fartyg. Detta behov kan uppenbarligen icke fyllas av för exporten tillgängliga båtar. Situationen i detta avseende får ju också sin blixtbelysning genom det yttrande, som Ihärom
aftonen fälldes aven av rederinäringens främsta representanter i Stockholm, att över 500/0 av vår utrikeshandel förut gått på utländska kölar.
Det är alltså utomordentligt viktigt, att allt det svenska tonnage, som
över huvud taget är tillgängligt, ställes till förfogande och reserveras icke
blott för svensk import utan även 'för svensk export. Säkert är det så,
att jag icke 'begriper problemet i hela dess omfattning, men i sådana
tider, då den produktions'apparat, som finnes iMm landet, helt och hållet
måste - oeh med rätta - ställa sig till rikets förfogande med bortseende
i hög grad från enskilda intressen, förefaller det, som om man ärberättigad fråga, l1uruvida det är för landet gagneligt, att svenskägda fartyg
upprätthålla i full omfattning, som om ingenting hade h_änt, förbindelser
sådana som Vancouver-Australien, New York-Brasilien och San Francisco-Brittiska Indien. Det år visserligen riktigt, som professor Ohlin
sade, att av detta tonnage finnes ·mycket, som icke lämpligen kan användas för den mindre exporten, men i allra största omfattning kan dock
detta tonnage användas, eftersom man där ;har båtar av storleksordningen
3.000 il 4.000 ton. Jag är ledsen, att jag genom ett sådant uttalande, som
,jag nyss har fällt, säkerligen 'har stött mig med många vänner inom rederinäringen, men stora intressen inom exportvärlden, vilka också äro landets
intressen, hoppas att förhållandena skola lättas vad sjötransporterna beträffar och hoppas också, att då så sker det erforderliga svenska tonnaget
skall finnas till förfogande. Man bör ta hem så stor del av tonnaget som
möjligt, oberoende av tidsbefraktningskontraktens större eller mindre
värde. Det tar som bekant åtskillig tid, innan man får hem dessa båtar till
svenska hamnar.
En subventionering av exportfrakterna är förvisso ett ömtåligt problem,
och denna åtgärd lärer väl icke komma att övervägas i obegränsad ut-
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sträckning. Ei ·heller är detta problem aktuellt, så länge köparna av de
svenska stapelprodukterna äro villiga att betala de ökade priser, som
täcka utfrakterna. En subventionering av utfrakterna i ett dylikt läge
skulle ju innebära en ren present till utlandet. Men man .får å andra sidan
icke trösta sig med att eftersom merfrakterna på grund av det nu inträdda läget betalas av våra köpare, så är allt gott och väl. Det är tvärtom så, att kunna frakterna icke hållas inom rimlig höjd, minskas den
svenska konkurrensförmågan på exportområdet, ty vid en viss punkt i
kostnadsstegringen på grund av frakter inträder det läget, ·då köparelandet självt kan - och det kunna våra köpareIänder i stor omfattning
- producera våra varor och stänga våra exportmöjligheter. Med varje
krona eller dollar, som frakten stiger, ökas våra köpareIänders inhemska
konkurrensförmåga. Det är en nlycket viktig punkt i det nutida Sveriges
exportförhållanden.
Men även II!ed iakttagande av de kostnadsbesparande åtgärder, som i
det föregående antytts, blir en viss höjning av de allmänna levnadskostnaderna säkerligen ofrånkomlig. Mig förefaller det vara riktigt, vad professor Ohlin uttalade, nämligen att ingen konsumentgrupp skäligen bör
kunna kräva kompensation för denna prisstegring, men då återstår å
andra sidan frågan, om statsmakterna äro beredda att taga konsekvenserna
aven sådan politik,. ty den inn·ebär väl bland annat, att det nuvarande
systemet med efter index automatiskt stigande löner för statstjänstemännen tills vidare får sättas ur funktion. Oc'h ståndpunkten innebär därjämte
ett krav på den största återhållsamhet i fråga om lönepretentioner på
den enskilda arbetsmarknaden. Det år värt att understryka de om självdisciplin och ansvarskänsl'a vittnande uttalanden och åtgärder, som i flera
fall i detta hänseende föreligga från arbetarorganisationernas sida, vilka
uttalanden förtjäna respekt och erkännande. Äro de statliga och kommunala tjänstemännen beredda att solidariskt ansluta sig till denna restriktiva lönepolitik, som läget tydligen kräver?
Professor O'hlin har vidare formulerat den satsen, att jordbrukarna,
liksom andra producenter, ha rätt att söka undgå en minskning av inkomsterna genom att höja priserna i den mån deras egna kostnader stigit
sedan första halv.året 1939. I detta uttalande torde man väl 'utan tvekan
kunna instämma, men i bjärt kontrast härtill synes det krav stå på väsentligt höjda priser, som från jordbrukarhåll nyligen framförts genom
det svenska lantbrukets ekonomiska intresseorganisation R. L. F. Den
av professor Ohlin angivna formeln innebär ett avvisande av förhöjda
jordbruksproduktpriser i den mån d'e icke betingas av ökade kostnader,
och man observerar då, att ·denna ståndpun,kt innebär ett frångående
av riktlinjerna för den statliga jordbrukspolitiken, vilken förutsätter möjligheten aven höjning av jordbru·ksp:r.odukternas priser upp till 25 % över
1925-1929 års genomsnittsprisnivå.
Man tord'e väl med fog kunna säga, att det är oundgängligen nödvändigt, att det skapas klarhet över vilken princip som äger prioritet, den
-hittillsvarande jordbrukspolitiken eller ·det allmänna kravet på förbud mot
sådana prisförhöjningar i förhållande till prisläget före 'krigsutbrottet, vilka
icke svara mot faktiskt konstaterade kostnadsökningar.
Beträffand'e slutligen investeringskontrollen synes professor Ohlins krav
på begränsning så långt sig göra låter av den statliga upplåningen vara

156

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 5 OKTOBER 1939

riktig. Tillämpas denna princip, kanske man också skall undgå den ,kontroll
över de privata investeringarna, som av föredragshållaren antyddes, och
som sk'ulle kunna innebära ett mycket besvärande statligt intrång i det
enskilda näringslivet med risker både för felinvesteringar, som kanske
ytterst skulle drabba skattebetalarna, å ena sidan och för underlåten'het
å andra sidan att verkställa sådana investeringar av mången gång mycket
riskb'etonad natur, som det nuvarande läget kräver.
Direktör G_ Settergren: Jag har blivit ombedd att lämna några upplysningar om den v-erksamhet, som har igångsatts inom näringslivet i syfte
att utöva nödig kontroll över att prisstegringen håHes inom måttliga
gränser.
Det förhåller sig så, att statsmakterna i olika sammanhang och senast
vid handläggningen av frågan om en maximiprislagstiftning sagt ifrån, att
de vilja visa återhållsamhet ifråga om b-estämmelsernas tillämpning genom
att i största möjliga utsträckning överlämna åt näringslivet självt att
g-enom självtukt och självverksamhet se till att prisstegringarna icke få
en alltför oroan·de karaktär. Inom näringslivet har man givetvis med stor
glädje tagit fasta på dessa uttalanden, och när prishöjande faktorer efter
krigsutbrottet började göra sig gällande satte man också omedelbart i
gång med en verksam:h·et, som avser att öva kontroll.över att prisstegringarna icke bli större än vad som är nödvändigt med hänsyn till de kostnadsstegrande faktorerna. De sistnämnda bero juft n. i h'uvudsak på de starkt
stegrade frakterna och på krigsriskpremierna.
Från Industriförbundet har :utsänts en appell till alla bransch- och kartellorganisationer, som äro verksamma på hemmamarknadens område. Inom en kommitte, där både föredragshållaren och jag varit verksamma, ha
vi lyckats få till stånd en såvitt jag förstår uttömmande katalogisering
över alla karteller som finnas i landet. De förefintliga branschorganisationerna äro offentliga och väl 'kända. Jag tror därför, att vår appell praktiskt taget nått .alla våra hemmamarknadsindustrier. Appellen går i stora
drag ut på att vederbörande icke skola höja sina priser mer än vad som
är nödvändigt med hänsyn till deras egen kostnadsstegring. Vi ,ha bett
dem att vid varje prissättning noga kalkylera dessa och att icke yxa till
några prishöjningar -eller höja priserna bara därför att andra göra det.
Utöver denna allmänna appell till vederbörande ha vi också vidtagit
den positiva åtgärden att genomföra en kontrollverk'Sam'het beträffande
kostnadsstegringarna. Vi ha nämligen ombett de samarbetande organisationerna att söka förmå -sina medlemmar att icke genomföra några prishöjningar, förrän vi ,haft tillfälle att tillsammans diskutera igenom deras
behövlighet. Vi ha också inlett samarbete med köpmannaorganisationer,
handelskamrar, grossistförbundet och Sveriges köpmannaförbund i avsikt
att de skola genom liknande åtgärder söka förhindra, att den prismoderation, som visas av industrien, icke skall försvinna på vägen från tillverkaren till konsumenten.
Dessutom ha vi - ,utan att något egentligt, avtal föreligger - inlett
visst samarbete med statsmyndigheterna. Sådana prisstegringar, som ha
större allmän betydelse, ha vi nämligen för avsikt att underställa 'Statens
prissakkunniga för godkännande.
Av allt att döma :ha dessa åtgärder mottagits icke blott med förståelse
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utan även med entusiasm inom näringslivet, och jag är därför för min del
övertygad om att man genom desamma skall kunna nå goda resultat.
Givetvis 'är det förenat med mycket stora besvärlig:heter - det är ju ofrån':'
komligt - att kontrollera prisstegringarna och se till att de icke bli högre
än vad som är nödvändigt. I fråga om sådana varor, för vilka prissättningen sedan gammalt sker centralt genom kartellorganisationer och vilka
äro mera typiserade, är det hela relativt enkelt, men när det gäll·er produkter, för vilka företagen fullt självständigt sätta sina priser och där
varutyperna i hög grad variera, år det givetvis nästan ogörligt att uppnå
något med en central kontroll. Det enda man därvidlag kan göra är att
lita till det anmälnings'förfarande, som alltid kommer fram vid sådana tillfällen. Om köpmän eller de in·dustriföretag, som köpa från andra industrier,
anse, att ett pris är för högt tilltaget, kan förväntas att de anmäla detta
för vår priskontrollbyrå i syfte att få prissättningen kontrollerad.
Även andra svårigh·eter äro förbundna med denna kontrollverksamhet.
Exempelvis är prisläget särskilt på utländska råvaror för närvarande icke
enhetligt, utan det förekommer varierande priser på olika marknader. Det
är i sådana fall förenat med b'etydande 8vårigh.eter att fastställa den prisnivå, som bör vara avgörande vid fastställandet av den färdiga varans
pris. Man måste i sådana fall sö·ka få fram ett lämpligt genomsnittspris.
Ett annat problem gäller, huruvida inköps- eller nupriset skall få vara
avgörande i kalkylen. Många gånger hör man klander uttalas över att en
industri, som ligg,er med 'ett gammalt varulager, höjer sina priser till den
notering, som gäller för dagen. Såvitt jag förstår är emellertid detta den
enda väg, som man kan gå fram, när det gäller en sådan prissättning.
Vi erinra oss ju 'från tiden närmast ,efter förra kriget, att näringslivet blev
i hög grad klandrat för att det icke h'ade observerat just detta förhållande
och icke beaktat att man icke gör en vinst, när man producerar en vara på
basis av inneliggande billiga lager utan att vid prissättningen tänka på att
man sedermera måste köpa tillbaka råvarorna till avsevärt förhöjda priser.
Vi ha i tid velat gardera oss för motsvarande svårig:heter under den ,kommande efterkrigsperioden. Man får i detta fall icke blott tänka på initialsvårigheterna utan måste också se till att gardera sig för de svårigheter,
som komma vid en framtida övergång från krigs- till fredsförhållanden.
I anledning av vad föredragshållaren därom yttrade skulle jag vilja
framhålla, att vid den av oss utövade kontrollen det svårligen låter sig
göra att gå in på frågan, huruvida man skall tillåta en högre prissättning
än som svarar mot kostnadsstegringen i avsikt att därigenom åstadkomm'a
en begränsning av ,efterfrågan, så att ·den svarar mot tillgången på vederbörande vara. Att för oss avgöra, om ·man på sådana gr'under skall tillåta
en höjning med 20, 30, 40 eller 500/0, ligger icke inom möjligheternas gräns.
För den händelse man i en dylik situation icke vill släppa priskontrollen
torde det icke finnas annan möjlig/h,et än att tillgripa ransoneringsapparaten. En priskontroll måste lita till faktiska omständigheter.
Detta är alltså i stora drag den självverksamhet, som vi ha satt i gång.
Såsom jag förut fr.amhållit har jag de största förhoppningar om att man
på detta sätt skall kunna uppnå goda resultat. Det enda otrevliga i denna
situation är, att när man ålägger sig alla dessa begränsningar blir det kanske icke några krigskonjunkturvinster och man får alltså icke möjlighet
-att med dem finansiera de bördor, som professor Ohlin ansåg huvudsak-
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ligen skulle klaras med- en krigskonj-unkturskatt! Den frågan få vi väl
emellertid försöka ordna på annat sätt.
Efter denna redogörelse för vår priskontrollerande verksamhet kanske
jag också kan få säga några ord om ett problem som berördes av professor Ohlin. Han vidrörde att staten kunde tänkas övertaga krigsriskerna
för vissa viktigare importerade råvaror. Jag skall icke ge mig in på någon
principdiskussion av den fråg,an, men jag skulle vilja kraftigt understryka,
att man i varje fall härvidlag måste gå fram -med yttersta försiktighet.
Man hör icke tillgripa en sådan metod utan att verkligen därmed uppnå
några nämnvärda resultat. Det får icke vara fråga om att avlyfta små
prishöjningar på en eller annan procent genom dylika åtgärder. Jag nämner det därför, att frågan varit föremål för diskussion just i sådana mindre
sammanhang. J-ag skulle också vilja understryka, att man nog, innan
man tillgriper ·något dylikt, bör göra klart för sig, att -man verkligen får
.valuta för de utlagda pengarna. Det är nämligen icke alltid lätt att kontrollera, att en sådan lättnad, som kommer ett industriföretag till godo,
också får göra sig gällande i dess kalkyler och sålunda kommer kunderna
till godo. Det fordras en oerhörd kontrollapparat för en sådan sak. Det
går bra, när det är fråga om sådana varor, för vilka det finns en gemensam
prissättning, men i sådana fall, när priset fastställes individuellt av de
olika företagen och varan undergår typväxlingar år från år, möter det
synnerligen stora svårigheter. I dylika fall riskerar man ,att utan vidare
förlora de pengar, som man offrar på en sådan politik.
Professor E.. Heckscher: Det behöver icke sägas :från ,min sida, i synnerhet efter direktör Hernods inledningsord, ,att jag är mycket tacksam
för de två inlägg' som vi n·u senast fått höra från det praktiska livets män.
Jag skulle gärna ha velat gå in på dem, men klockan har blivit så pass
mycket att jag måste fatta mig 'kort. Detsamma gäller också professor
Ohlins inledningsföredrag. Jag kan i det stora hela ansluta mig till vad
direktör Hernod på den punkten yttrade, d. v. s. jag är i stora drag ense
med professor Ohlin men skulle på nästan alla punkter vilja göra en del
erinringar. Även dessa erinringar måste jag emellertid för tillfället avstå
ifrån, därför att jag skull,e vilja t,aga upp några andra frågor, som icke
helt och hållet falla utanför professor Ohlins föredrag men som i någon
mån göra det. I ·hans föredrag intogo de en mera periferisk ställning än
jag skulle ha önskat. Det är mera faktiskt vidtagna eller planlagda åtgärder som jag skulle önska uppehålla mig vid. Jag har nämligen ett intryck av att man icke därvidlag har gripit sig an med de verkligt centrala frågorna Jutan försökt lösa problem som ha ·ett olösligt inbördes sammanhang genom att endast slå ned på den ena -eller andra ·punkten.
Jag skall först taga upp frågan om kolsubventionen. I verkligheten kan
jag icke säga vad denna proposition och det därpå grundade beslutet innebär. Uttolkarna ha uppfattat det på mycket olika sätt. I propositionen
börjar statsrådet med att tala om att det gäller att möta en tillfällig
prisstegring genom denna subventionsåtgärd, och man får närmast det
intryck.et att dIet icke längre skulle vara fråga om subvention, när man
kommer ned till ett pris som man skulle kunna kalla för ett jämviktspris, d. v. s. ett pris som svarar mot proportionen mellan utbud och efterfrågan. Utan att jag lyckats upptäcka ,hur det går till, kommer ;han emel-
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lertid sedan över just till denna senare situation. Det finns icke vad jag
kan se i propositionen någon garanti för att icke subventionen kommer
att fungera också i ett stabilt prisläge, om man anser priset vara för högt.
Jag 'kan nämna som ett stöd för den senare uttolkningen, att docent
Svennilson i en i och för sig intressant uppsats i senaste häftet av Ekonomisk tidskrift diskuterar problemet helt och hållet från den utgångspunkten, och eftersom han daterat sin uppsats samtidigt med propositionen, är det svårt :attföreställa sig att det icke finns ett samband mellan
de två. 1 Å andra sida.n 'har professor G. Åkerman i en artikel i Göteborgs
Handelstidning huvu·dsakligen fäst sig vid det första yttrandet i propositionen och sagt att det är den saken, alltså att komma över en tillfällig
prisstegring, som förslaget närmast gäller. Jag hoppas att vi genom blivande propositioner skola få bättre ledning.
Man förstår vidare icke varför det just skall gälla kol. Det finns så
·många varor om vilka detsamm:a gäller som för kolet. Vi :ha exempelvis
det flytande bränslet, som i många hänseenden intar en m·ed kol h,elt
parallell ställning, och vi veta icke varför icke detta bränsle skall behandlas på samma sätt. Eller vi få kanske räkna med att det kom;mer
att behandlas på samma sätt? I docenten Svennilsons uppsats uppdelas
konsumtionen i fyra delar, varvid den första hälften består av livsmedel och bostadsbränsle; och han gör gällande, att om denna del säkerställes, kan man mycket väl låta priserna stiga på den andra hälften.
I den förstnämnda gruppen ingår 'emellertid en mängd importerade råvaror, vilka, om 'man skall kunna hålla priserna stabila för denna grupp,
måste subventioneras på samma sätt som kol. Jag tänker härvid särskilt
på jordbrukets importerade råvaror, konstgödsel och kraftfoder. Om man
vill hålla jordbrukspriserna nere, måste man förfara på samma sätt med
dem som med kolet.
Jag kan därför icke neka till att jag ser 'med stor oro på det initiativ
som har tagits i kolfrågan. Det förefaller mig som om det skulle behövas
mycket kraftiga spärrar för att man icke här skall komma fram till 'ett
resultat som man absolut icke åsyftar. Det är många faktorer som inge
sådana betänkligheter. Professor O'hlin var inne på några av dem, men
vad jag närmast tänker på är de statsfinansiella konsekvenserna. Man
har beviljat ett förslagsanslag på 20 'miljoner kronor för ändamålet. Om
det kommer att räcka, eller räcka endast till en f.emtedel, kan ingen säga.
Har man en gå:ng kommit in på en sådan politik, utgör icke det :anvisade
beloppets storlek någon säkerhet.
Vad som gör mig betänksam är också att man 'haft så litet diskussion
av de konsekvenser för pris- och penningsystemet såsom ;helhet som detta
projekt medför. Jag känner en viss oro för att man här opererar på alltför
kort sikt. Om ,man frågar vad! som gjorts eller .föreslagits i fråga om det
centrala prissystemet eller penningpolitiken - det är i stort sett identiska
begrepp - känner åtminstone jag för min del endast till två åtgärder.
Den första åtgärden består däri, att vid rekvisition enligt fartygslagen
och en del andra lagar skola de som ha att tvångsvis avlämna de rekvirerade föremålen vara skyldiga att under viss tid ha ersättningsbeloppen
~nnestående å postgiro eller i riksbanken. Avsikten med d.etta är, att be1 Senare tillägg. Det har efteråt uppgivits för mig att detta antagande, vars sannolikhet
väl ej kan bestrida.s, icke motsvarar verkligheten.
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talningarna för rekvisitionerna icke skola kunna komma ut i marknaden
och där tillskapa ny köpkraft. Jag kan åtminstone icke förstå att det kan
finnas något annat motiv, och bankofullmäktige ha också motiverat åtgärden på detta sätt. Givetvis innebär denn'a ordning en allvarlig svårighet
för säljarna, och det kan hända att denna svårighet fortplantar sig till
staten, d-ärför att det blir svårare att få överta varor, om leverantörerna
äro -mindre villiga att lämna dem ifrån sig. De senare få ju utbyta ,en realtillgång mot en penningtillgång, och om de räkna ,med att priset på det
föremål som de avstå kommer att stiga, måste det för dem vara mycket
ovälkommet att icke få c;lisponera pengarna. Den naturliga konsekvensen
av bankof.ullmäktiges ståndpunkt vore att förbjuda vederbörande att
vare sig direkt eller indirekt disponera ,erhållna medel. Så långt har man
emellertid icke vågat gå, utan det finns ·möjlighet för vederbörande att
belåna tillgodohavandena eller att göra sig av med d·em på annat sätt. I
den mån detta sker blir den penningpolitiska v'erkan av de utfärdade föreskrifterna ingen alls, eftersom pengarna lika fullt komma ut, ehuru på ,en
omväg. Jag har med detta egentligen icke så mycket velat diskutera
själva saken som påpeka hur pass hjälplös en sådan åtgärd förefaller
mig vara för att bemästra de my~ket stora problem som 'här föreligga.
D·en andra åtgärd som jag känner till har för närvarande endast formen aven proposition som avlämnats till riksdagen. Denna innehåller
förslag om höjning av bankernas i riksbanken placerade kassareserver.
Meningen är att bankerna skola vara förhindrade disponera denna del av
sina reserver för en utlåning som i sin tur skulle komma att öka mängden av betalningsmedel på marknaden och därmed verka prisstegrande.
I det utlåtande som Sv·enska bankföreningen har avgivit göres det påpekandet, att riksbanken icke bör begagna dessa insättningar för att öka
sin egen utlåning mot ränta. Ur konkurrenssynpunkt är det ju ganska
naturligt att icke riksbanken tvångsvis skall taga dessa medel från privatbankerna för att göra sig vinst därpå. Ur allmän synpunkt måste emellertid samma krav göras gällande med än större styrka, ty om den utlåning från vilken m.an avskär privatbankerna i stället kommer till stånd
genom riksbanken~ förstår man icke att något skulle vara vunnet genom
åtgärden i fråga. Då skulle man nämligen få precis samma ökning av
mängden betalningsmedel som om man hade låtit dessa medel stå kvar
hos privatbankerna.
Vad jag här sagt leder mig över till - vilket för övrigt är tämligen
självklart från början - att frågan gäller, hur pass stor total ·köpkraft
man ämnar ställa till förfogande. Det är em·ellertid ett ämne som såvitt
jag kunnat upptäcka mycket litet diskuterats, vilket jag måste säga är rätt
överraskande. Jag vet väl att jag här anses representera en gammalmodig
ståndpunkt. Den är dock icke' äldre än att den var uppe så sent som
åren 1936 och 1937, när detta förslag om bankernas kassareserver just var
på tal och föranledde en lag, som emellertid var något annorlunda funtad än den som n'u skall komma till. Bankofullmäktige framhöllo då själva
starkt denna synpunkt och ·diskuterade också andra åtgärder som kunde
tillgripas, såsom diskontopolitik, försäljning av obligationer o. s. v. Nu
har det däremot varit fullständigt tyst om dessa frågor, i varje fall såvitt
jag kunnat finna. Det kan hända att ·det förekommit något i tidningarna
härom, men nog h'ar det åtminstone i offentliga handlingar varit ofantligt
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litet tal om saken. För min del kan jag emellertid icke låta bli att göra
mig den frågan: Vad tänker man i avs.eende å det centrala penningsystemet? Vilka äro de avsikter sonl de valutavårdande ,myndigheterna ha
på denna punkt? Därom vet jag ingenting. Jag hoppas, att någon annan
vet det.
Jag skall icke komma närmare in på de olika moment som det ihärvidlag är fråga om. Jag har redan antytt ett par av dem, diskontopolitiken och vad som kallas »open market operations». En tredje faktor,
växelkurserna, har professor Ohlin redan berört. Det var dock den pun'kt
där jag rent teoretiskt hade svårast att följa honom. Om jag förstår saken
rätt, betyder en försäljning av den svenska valutareserven alltid detsamma som en nedpressning av de utländska växelkurserna, d. v. s. en 'höjning av den egna valutanivån. Detta skulle alltså vara ett led i ,d·en politik sonl kan komma i fråga och som bestäms aven hel del olika faktorer.
Jag skall emellertid icke gå närmare in på saken utan nöja mig med
att på denna p'unkt efterlysa en politik.
Jag tror för min del icke det är lyckligt att .endast röra sig med de
delproblem som huvudsakligen hittills varit föremål för diskussion. Det
är klart att d:en starkaste anledningen till att man ,känner sig bekymrad
på denna punkt är statens väldiga ·utgiftsbehov. Professor Ohlin ·har redan
talat härom, och i det väsentliga kan jag ansluta mig till vad han har
sagt, ehuru kanske icke helt och hållet, därför att jag sk,ulle något starkare
vilja stryka under tre ytterligare moment, nämligen 1) de lutgifter för
kapitalökning som redan ha b,eslutats men som mig veterligt icke blivit
återkallade, 2) de löpande utgifter som tidigare beslutats och som icke
heller mig veterligt återkallats, samt 3) det subventionssystem som man
har slagit in på och om vars fortsatta öden man ingenting vet. Det förefaller som om här lurade ganska stora faror och som om påtryckningarna
på riksbanken att ställa betalningsmedel till förfogande skulle kunna bli så
starka att man ,egentligen icke har uppnått något väsentligt genom de
rätt små åtgärder som nu varit på tal.
Jag skall nöja mig med det n'u sagda såsoIn huvuddelen av mitt anförande. Att jag behandlat det så pass summariskt beror delvis ·därpå
att jag, särskilt under de senaste dagarna, har blivit allt mer ·undrande,
huruvida hela förutsättningen för våra diskussioner :kommer att 'hålla så
myck,et längre. Professor Ohlin lade från början upp de förutsättningar
som han gjorde. Det var teoretiska förutsättIlingar, !men om man diskuterar vilka förutsättningar som synas komIna att förverkligas, kan jag
icke neka till att jag j·ust nu finner dem vara mycket hotfulla. Jag hade
i våras och senast i maj månad tillfälle att linjera upp en del av pro'blemet, som jag kallade för »Sveriges ekonomi inför världsläget». Jag fick då
från alla håll höra, ,att jag icke hade lov att måla så svart som jag gjorde.
Min svartmålning har emellertid överträffats av verkligheten. Det är en
ny svartmålning som jag nu måste komma fram med. Man kan kalla det
för Kassandraspådomar, men det har ju sagts om Kassandra, att hennes
spådomar slogo in och att m,an alltså icke utan vidare hade rätt att avvisa dem. Vad jag menar att vi för närvarande ha att räkn'a med, visst
icke såsom ett nödvändigt men likväl som ett mycket möjligt resultat, är
ett isolerat Sverige, ett Sverige vars 'utrikeshandel blivit omöjliggjord.
Alla de föregående talarna ha som mer eller mindre självklart utgått ifrån
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att vår utrikeshandel skall fortgå. Jag behöver icke stryka under hur
livligt jag önskar detsamIna. Men jag är långt ifrån säker på att det kommer att lyckas. Det förefaller som om den senaste veckans händelser
sk'ulle innebära, att man har att räkna med, som en möjlighet och kanske
t. o. m. en mycket närliggande möjlighet, att vi 'helt enkelt få reda oss
med våra egna resurser. Fastän jag kommer en liten smula utanför ämnet
skulle jag vilja betona den oerhörda nödvändigheten av att man snarast
möjligt gör en ordentlig planläggning av hur ett isolerat Sverige skulle
reda sig, icke en planläggning på lång sikt - det vore tämligen meningslöst - men en planläggning som skulle ske på sådant sätt, att någon
energisk och duglig ung man finge i uppdrag att med största möjliga fart
sammanställa alla de fakta som behövas för att vi skola få klart för oss
hur det skall se ut om vi bli isolerade. Ett isolerat Sverige skulle betyda
en väldig omläggning av vårt lands ekonomiska liv; men att det här gäller en väldig och ovälkommen arbetsuppgift betyder icke att den är
överflö·dig.
När man som jag räknar med detta i varje fall som en möjlighet, blir
man en smula mindre intresserad för de åtgärder som förutsätta raka
motsatsen. Detta innebär naturligtvis icke, att man skall skjuta de senare
åt sidan; man hoppas ju att det skall bli möjligt att upprätthålla vår utrikeshandel. Man måste emellertid med största styrka stryka under, att
utredningar av det andra slaget snarast möjligt måste komma till stånd.
Givetvis kräver detta andra läge också snara åtgärder, i första hand ransonering och närmast livsmedelsransonering, eftersom det skulle gälla
att sträcka ut förråden öv·er en oerhört mycket läng~e tid än i det förra
fallet. Vår livsmedelsproduktion skulle ju i hög grad försvåras, för att
nu icke tala om att vi kanske icke få alldeles glömm'a bort våra grannländer. Det finns starka skäl, både känslomässiga och rent praktiskt materiella skäl, att tänka på att om vi alla och särskilt Östersjörnakterna
bli avskurna från utrikeshandel, äro vi i samma båt och måste i ganska
hög grad hjälpa varandra. Jag säger kanske för mycket, men jag skulle
vilja framhålla att vi borde tänka på något i den riktning som står i
Runebergs Bonden Paavo: »Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker». I så fall kommer också pris- och lönepolitiken i ett annat läg·e.
Överingenjör E.. A.. Fo·rsberg: Eftersom föregående talare på ett utomordentligt uttömmande sätt belyst de frågor, som skulle diskuteras i
kväll, har jag kanske icke så mycket att tillägga. Jag skulle dock med
ett par ord vilja beröra ett par frågor, som varit uppe, särskilt ur verkstadsindustriens och närliggande synpunkter.
Vad först lönefrågan beträffar, är det ganska klart, att inför de prishöjningar, som redan ha satt in och om vilkas vidare utveckling man icke
vet något, har en viss oro börjat göra sig gällande inom arbetarkretsar.
Jag kan därför också förstå, att vissa framstötar om lönereglering blivit
gjorda, men vad jag ·har svårare att förstå är, att såsom i vissa fall skett,
dessa framstötar låt vara mera tentativt tagit formen av krav på lön
efter index. Man 'lägger icke alltid den rätta och grundläggande synp'unkten på denna fråga rutan tycks diskutera indexlöner ungefär som om' det
vore en vanlig lämplighetsfråga. Man gör med andra ordicke klart för sig,
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att det härvidlag, icke gäller en monetär fråga utan helt enkelt ett fysiskt
problem. Vad är det nämligen arbetarna begära, när de vilja ha lön efter
index? Jo, de begära av arbetsgivaren, att han skall genom avtal garantera dem att få sin levnadsstandard oförändrad. Arbetarna skola sitta i
orubbat bo vad som eljest går ut över världen. Det är emellertid rent
fysiskt omöjligt att uppfylla en sådan begäran. Jag måste säga, att om
någon skulle komma till mig och be att få förhandla om ett avtal, i vilket
jag skulle förbinda mig att ta n·ed månen, skulle jag säga till honom, att
lnin tid tillåter mig icke att hålla på med slikt.
I anledning av vad som här yttrats om indexlöner ber jag att få skjuta
in inom parentes, att vad jag sagt gäller icke blott arbetare utan även
andra. Om vissa grupper, statstjänstemän och kommunala tjänstemän,
ha sin lön reglerad efter index och under nuvarande förhållanden insistera
på, att detta skall fortfara, så vin jag rekommendera indextilläggen till
krigskonjunkturbeskattningens benägna åtanke. Där höra de lhemma. Jag
hoppas också, att de belopp, som på detta sätt komma in i form av :krigsk.onjunkturskatt, skola bli använda för att lätta andra skatter och icke
för att finansiera nya utgifter.
Vad som för närvar·ande kan och bör ske i lönefrågan är ganska svårt
att säga. Inom verkstadsindustrien har ju uppsägningstiden blivit framskjuten. Man har trott, att om man finge mera tid på sig" skulle man
kanske kunna bedöma frågan bättre. Förhandsförhandlingar skola som
bekant tagas upp. Jag kan icke säga något om vad som kommer att ske
och vill icke föregripa förhandlingarna, men tydligt är, att m·an måste
vara utomordentligt försiktig. Jag skulle knappast tro, att man på allvar
inom verkstadsindustrien ämnar komma med framställning. om en indexreglering. Däremot ha mycket ,korta avtalsperioder varit på tal. Det måste
emellertid råda .stor tvekan om lämpligheten och möjligheten att göra
något sådant på grund av den enorma osäkerhet, som detta skapar, och
framför allt på grund av att d·et skulle k'unna ske avtalsuppsägningar och
nya avtalsförhandlingar på ur industriens synpunkt ytterst olämpliga tidpunkter. Jag vill emellertid som sagt icke föregripa förhandlingarna utan
nöjer mig med att nämna detta.
Vad gäller den andra och i detta sammanhang viktigaste frågan, nämligen prisregleringar och statens möjligheter till prisregleringsingripanden,
tror jag, att vi alla k1unna vara överens om att man bör gå så långt man
kan för att förhindra uppkomsten av krigskonjunkturvinster, d. v. s. att
folk får förtjäna pengar genom oförtjänt prisstegring på inneliggande lager
o. dyl. Man har talat om åtskilliga olika statsåtgärder, som kunna tänkas
ifrågakomma. Det finns naturligtvis flera, ty staten har många andra sätt
att göra sitt inflytande och sin vilja gällande inom industrien. Man måste
emellertid se till att ingripan·dena .ske på ett rättvist och förnuftigt sätt.
Det kan exempelvis icke vara riktigt att göra ingripanden så, att de verka
olika för olika industrier.
I fråga om kolet ha ju åtgärder vidtagits för att förhindra, att importörerna skola göra sig kristidsvinster på kolprisets stegring. Man har emellertid tänkt sig, att importörerna skola ha rätt att tillgodoräkna sig normal 'handelsvinst, detta även i sådana fall, då affären' som sådan egentligen icke kan gå med vinst. Detta är från statens sida ett uttryck för
en enligt min ;uppfattning fullkomligt riktig tanke, näIniigen att när sta-
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ten ingriper på 'ett område, bör den göra det på sådant sätt, .att man
visserligen utesluter oskäliga vinster men icke borttager möjligheten till
skälig förtjänst. Om vi äro överens :härom, böra vi vara så mycket mera
överens om att staten icke bör utöva sitt inflytande så, att den icke blott
utesluter skälig vinst utan rent av framtvingar direkt förlust. Staten bör
icke handha sin makt på det sättet, att den tvingar den ena eller andra
industrien till åtgärder, som med matem,atisk visshet måste verk-a ruinerande på industrien ifråga.
Jag kommer här in: på ett område, som redan förut delvis berörts, ehuru
endast flyktigt. Eftersom frågan har den största betydelse inom verkstadsindustrien men principiellt sträcker sig långt lutanför denna, anser jag mig
ha rätt att ägna den litet större uppmärksamhet. Jag syftar på frågan om
hur m,an skall förfara, när en industri har vad man kallar för gamla billiga lager. D-et har gjort sig gällande en tendens tatt säga, att en industri
får icke sätta upp sina priser förrän sådana billiga lager :ha blivit förbrukade. För frågans bedömande måste man -emellertid taga hänsyn till
att saken ställer sig olika för de olika slag av v-erkstäder, som man skulle
kunna kalla för beställningsverkstäder och lagerarbetande verkstäder.
Eh-uru dessa båda typer väl knappast i verkligheten förekomma absolut
renodlade utan i många olika övergångsformer, kunn'a de i en översikt
av detta slag i princip hållas skilda.
Enbeställningsverkstad är en sådan verkstad, som icke sätter i gång
ett arbete förrän en fast order till fixerat pris föreligger. När en sådan
verkstad får en förfrågan om leverans av låt mig säga en järnvägsbro,
ett fartyg, 'ett lokomotivo. s. V., gör ,den upp en- kalkyl, som ligger till
grund för dess offert. Denna kalkyl grundar sig på dagens priser eller
- om det är osäkra tider - med viss extrapolering för framtiden på
morgondagens sannolika priser på materiel, arbete och omkostnader av
olika slag. Om verkstaden på ett dylikt arbete varken gjort vinst eller
förlust, så skall den efter f,ullgörandet av leveransen befinna sig i exakt
samma ekonomiska läge som före densamma. Har den kommit i ett
sämre läge, har den gjort förlust, och om den har kommit i ett bättre
läge, har den gjort vinst. Om verkst'aden har beställt råmateriel till de
beräknade priserna och utbetalat arbetslöner och andra omkostnader
till de beräknade beloppen, så är verkstaden, när den levererat och fått
betalt för sin tillverkning, i exakt sam'rna läge som förut. Den inköpta
materielen har gått åt och vad som fanns förut finns kvar, och i och
med att man levererat varan har man fått betalt för sina arbetslöner
och omkostnader.
En verkstad av den andra typen 'håller i allmänhet på med tillverkning av standardiserade massartiklar, som tillverk-as på lager utan att
avvakta inkommande order. Försäljningarna ske alltså från inneliggande lager. Vid en sådan v-erkstad måste naturligtvis av rent tillverkningstekniska skäl finnas ett lager av råmaterial och av halvfabrikat i olika
stadier av tillverkningsprocessen och slutligen även -ett lager av färdiga
produkter. Det är givetvis svårt att i detalj överblicka hur alla olika
delar gå från råmaterial genom olika operationer och slutligen i olika
kombinationer sammansättas till färdiga varor. Man kan därför förenkla problemet genom att tänka sig en verkstad, som 'arbetar med en
enda specialartikel, av vilken ett visst parti framkommer t. ex. varje
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månad och icke kontinuerligt i varje ögonblick. Genomen sådan förenkling har ju principen för tillverkningen icke förändrats. Jag har endast gjort samma approximation som en matematiker gör, när han i stället för en besvärlig differentialekvation utför en differensräkning. Jag ersätter oändligt små kontinuerliga förändringar med diskreta, ehuru tämligen 'Små sådana.
Låt 'oss nu förutsätta, att denna verkstad gör t. ex. separatorer och att
under en viss tidsperiod, -exempelvis en månad, framkomma 1.000 separatorer, vilka under normala förhållanden kosta 100 kronor per styck i tillverkning. Vid konstanta prisförhållanden säljer man dessa 1.000 separatorer för sammanlagt 100.000 kronor, och för dessa pengar köper man ny
materiel och betalar arbetslöner och andra omkostnader för nästa sats på
1.000 separatorer. Verkstaden befinner sig då efteråt i samma läge som
förut och gör alltså varken vinst eller förlust.
Antag emellertid, att priserna börja gå upp. Jag har då från början
1.000 separatorer, som bokfö,ringsmässigt ha kostat mig 100 ·kronor per
styck, men priserna ha nu gått lUpP så, att jag för att köpa materiel och
betala arbetslöner o. s. v. för 1.000 nya likadana separatorer måste räkna
med en kostnad av 125 kronor för varje separator. Det är sant,att de
separatorer, som jag just fått färdiga, icke ,ha kostat mig ·mer än 100
kronor, men för att -ersätta dem måste jag betala 125 kronor.
Om nu staten eller någon annan myndighet tvingar mig att sälja mitt
lager av färdiga separatorer för 100 kronor per styck, så blir jag av med
mina separatorer och får i stället 100.000 kronor. Det sistnämnda beloppet
räcker emellertid icke nu mer än till att tillverka 800 nya separatorer. Jag
kan då handla på två olika sätt.
Det ena sättet är att endast tillverka 800 nya separatorer, vilka sålunda ~kosta mig 125 kronor per styck; staten tvingar mig att sälja dem
för detta pris och jag tår åter 100.000 kronor. Om ·kostnaden per separator nlu har stigit till 150 kronor, kan jag för detta belopp icke tillverka
Uler än 667 separatorer. På detta sätt krymper min tillverkning undan för
undan ihop. Jag kommer att göra affärer på samma sätt som beskrives i
Andersens saga »vad far gör är alltid det bästa». Där beskrives ju, ~hur
en bonde for till staden för att sälja en ko och efter en serie bytestransaktioner kom tillbak-a med ett ruttet äpple. På samma sätt skulle det gå i
detta fall. Det skulle icke dröja länge förrän verkstaden vore ohjälpligt
ruinerad.
Den andra metoden skulle :bestå däri, att jag efter varje försäljning
lånar upp så mycket pengar, att jag kan fortsätta med att tillverka 1.000
·separatorer för varje gång. Jag får då oavbrutet allt högre skulder, och
affären blir allt sämre och sämre.
I vilketdera fallet som helst kommer jag alltså efter varje operation
icke i samma läge som förut utan i ett sämre läge, antingen därigenom att
affären blivit mindre eller därigenom att skulderna ha ökats. Det senare
leder också till fouin, i all synnerhet om det en gång i framtiden skulle
visa sig, att priserna gå ned igen. Vi kunna ju tänka på ·hur det var åren
1917-1918. Man kunde icke öppna 'en finanstidning eller en daglig tidning utan att finna, att det och det .företaget redovisade för det året en
vinst på så och så mycket, och »på grund av rörelsens ökade omfattning»
hade man beslutat en ny-emission. Rörelsens ökade omfattning var emel13 -
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lertid .icke alls någon ökad omfattning, utan det betydde helt e;nkelt,. att
man behövde mera pengar för att driva affären i sin gamla omfattning.
De behövliga medlen lånade man antingen i bankerna, i vilket fall- man
blev ruinerad, då de skulle betalas tillbaka, eller också gjorde man somsagt en nyemission, i vilket fall det blev aktieägarna och icke bolaget, som
,förlorade pengarna.
Skillnaden i nu berört avseende mellan det nu senast beskrivna företaget, den lagerarbetande verkstaden, och den förut omtalade beställningsverkstaden, skulle möjligen kunna uttryckas så, att den tförra själv finansierar sin produktion, under det att den senare finansieras av kundern.a.
J'ag har här hela tiden talat om pengar. Det är emellertid dumt att
tala om pengar, därför att, som vi alla veta, jämförelser. helst ·böra ske i
något så när likformiga måttenheter. Det är därför bättre att i ett fall
som detta eliminera pengarna och endast se efter vad man rent materiellt gör. Den lagerarbetande verkstaden har mot bättre vetande i själva
verket tvingats att byta ut 1.000 separatorer mot.SOO, sedan SOO separatorer.mot 667 o. s. v. Om jag tvingar en person att byta ut 1.000 hektar'
åkerjord mot SOO, har jag faktiskt bestulit honom, och :samma sak gäller,_
om jag tvingar en verkstad att byta 'ut en större kvantitet aven viss vara
mot en mindre. Jag menar, att denna synpunkt måste utomordentligt noga
b.eaktas, när det gäller att bedöma vilka ingripanden från statens sida,
som kunna vara berättigade för att hindra en oberättigad prishöjning.
Disponent B_ Carleson: Jag skall endast be att få yttra några ord om
de påtryckningar, som från statens sida gjorts på industrien i syfte att
hålla försäljningspriserna på industriprod.ukter nere. Eftersom detta bland
annat gällt handelsjärnverken och jag känner till dem, skall jag något
uppehålla nlig vid den uppgörelse, vilken som bekä.nt i dagarna träffats
om att priserna skola höjas med endast 6 öre per kilogram, d. v. s. med
20 il 25 %.
Alla voro vid denna uppgörelse medvetna om att prisförhöjningen icke
var tillräcklig för ått täcka de ökade kostnader, som uppstått för produktionen av järn, om man· ,utgår från dagens pris vid anskaffning av behövliga råvaror. Det skrot och tackjärn, som för närvaran,de kommer in
i landet, är jämnt 100 % dyrare, medan engelska kol likaledes stigit med
ungefär 100 0/0. Järnindustrien ville emellertid visa sin goda vilja att gå
statsmakterna till mötes i deras strävanden att förhindra, att prisrullningen skulle komma i gång. Det går bra, så länge råvarulagren räcka.
Man är emellertid här inne ju·st på den väg, som överingenjör Forsberg
talade om·. Det blir i själva verket en ren förlustkörning, därför att lagren
sedan måste fyllas till .avsevärt högre priser. Det värsta är emellertid, att
alla och även kunderna äro på det klara med att järnpriset är för lågt.
Det råder därför för närvarande en fullkomlig rusning efter järn. Alla
tycka fortfarande, att det är billigt. Man hamstrar järn, och man använder det för ändamål, för viilka det icke skulle användas, om det bleve
tillräckligt dyrt, d. v. s.om priset höjdes så, att det blev balans mellan
tillgång och efterfrågan. Uppgörelsen, som in skett i bästa syfte från
båda parters sida, har därför lett till att åtgången blivit mycket större än
den borde vara.
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Än värre är emellertid, att också produktionen häm.mas. Företagen ·ha i
huvudsak en orderstock, som räcker till årets slut, och äga också i allmänhet däremot svarande råvarulager. Nu känner' man sig emellert.id tveksam, om man skall våga fylla på lagren för att kunna leverera varor även
efter nyåret. Att nu köpa råvaror innebär ju att handla rakt emot statens syften, eftersom man därigenom skulle prej1udicera staten .till ett
förhöjt prisläge. Om man icke kan förmå staten att gå med på högre priser, skulle ju driften gå med klar fö,rIust. Situationen i dag är alltså ·den,
att man icke kan köpa råvaror, därför att man icke kan sälja de färdiga
produkterna till de nu avtalade priserna utan att göra förlust. A andra
sidan kan man icke sälja för framtida leverans, om man icke vågar köpa
råvaror.
. För min del kan jag icke se att nuvarande svårigheter kunna lösas' på
annat sätt än att antingen råvarupriserna måste anpassas efter den avtalade konstlade prissättningen, vilken, som jag nämnde, träffats i bästa
mening, vilket i så fall väl förutsätter en sådan uppgörelse med Tyskland, att vi därifrån k'unna få råvaror till lägre pris än från Amerika,
eller också priserna på de färdiga produkterna här i landet måste 'höjas
så, att affären går ihop och man åter kan våga köpa råvaror. Om man icke
i ett sådant läge handlar snabbt, kommer järnindustrien snart att stå
utan råvaror, ·bch i så fall kommer icke blott järnindustrien utan så småningom även verkstadsindustrien i ett sämre läge än i dag. Vi äro nämligen delvis avskurna från en järnimport, som tidigare motsvarat unge-o
fär hälften av den inhemska ·konsu,mtionen.
Jag har med det sagda velat framhålla risken av att alltför långt gå
till mötes de önskemål, som framkommit om att priserna skola hållas
nere. Vår varuförsörjning är dock viktigare än priserna. Särskilt viktigt
blir ju detta, om det skulle gå så, som professor Heckscher antydde vara
möjligt, nämligen om vi skulle bli än ,mera avspärrade. Vi måste då se
till att vi verkligen klunna producera så mycket varor som möjligt. I själva
verket hade det säkerligen varit bättre att direkt höja priserna till erforderlig nivå och hellre ta obehaget aven höjd prisindex, ty det kan icke
vara farligare än att bli utan varor.
Järnverken måste i dessa tider sälja innan ·de täcka in sig eller samtidigt.
Situationen är i det fallet omvänd mot tidigare. Förr köpte man råvarorna
när det passade och prisen voro förmånliga samt sålde sedan de färdiga
produkterna successive; n;u måste man göra i viS'smån tvärtom. Nu måste
man säkra sina riskabla råvaruinköp genom .att på förhand eller samtidigt
ha sålt till verkstäder och andra. På det sättet fördelas risken med dessa
vansinnigt dyra råva:vuköp. Priserna ligga ju 100 % över den normala nivån. Ingenting hindrar nämligen, att det kan bli ett fredsslut tidigare än
man tänkt, och då' skulle det kunna bli fråga om mycket stora förlustsum·mor för producenter, som bli sittande med .de dyra råvarorna.
Jag hade här tänkt tala j-ust om saJ.llma sak som öv.eringenjör Forsberg,
nämligen om risken' för bolagen att icke 'få räkna med de nya högre priserna
på råvaror, när de skola kalkylera n·ya försäljningar, och om det missvisande i det bestickande ordet, att »man icke skall få göra vinst på inneliggande billiga lager». Eftersom ;han emellertid så utförligt uppehållit sig
vid detta, skall' jag endast a~föra ett exempel för att visa vad det betyder.
Det bolag, för vilket jag är ch·ef, producerar ungefär 50.000 ton ha.ndels-
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järn per år. Bolagets omsättning är cirka 12 miljoner kronor, och dess normallager är i vanliga fall värt omkring 4 miljoner kronor. I omsättningssumman av 12 miljoner ingå cirka 8 miljoner kronor råvaror och förbrukningsartiklar. Om priset på la.gret stiger till det tredubbla, så måste man
efter krigets slut respektive då prisfallet kommer, skriva ned lagret från
12 till 4 miljoner kronor, d. v. s. med 8 miljoner kronor eller nästanl lika
mycket som· vårt aktiekapital. Bolaget skulle då på en gång bli insolvent.
Detta var ju också just vad som skedde med så många företag omkring år
1920. Jag skull·e tro att det blivit någon förändring i den allmänna uppfattningen under de gångna veckorna, men i bö,rjan av september sades
det från ledande håll, att »så länge ni ha billiga lager, äro ni skyldiga att
sälja till vad varorna verkligen kostat er».
Vad jag för min d,el särskilt vill stryka under är, att man ic:ke bör alltför mycket anse priset vara huv1udsaken, ty det är varuförsö'rjningen, som
är det viktigaste. I annat fall råkar man lätt in, i den situationen, ·att våra
järnverk måste stoppa.
Landsorganisationens ordförande herr A" Lindberg: Det skulle måhända
betraktas som en brist, om ingen från arbetarhåll skulle taga till orda, när
en för arbetarklassen så viktig fråga diskuteras. J ag skulle därför vilja yttra
några ord i anledning av det avsnitt av professor Ohlins anförande, som
rörde lönefrågan. Därvid skall jag dock icke ingå i några förhandlingar
med överingenjör Forsberg.
Jag hade fö·r några veckor sedan tillfälle att lyssna till ett föredrag av
professor Ohlin, i vilket han också behandlade vissa med krisen sammanhörande faktorer. Professor Ohlin yttrade därvid bland annat, att folk i allmänhet har benågenhet att diskutera krisföreteelserna med utgångspunkt
.från den förra krisen. Om man gör detta, ansåg professor Ohlin, kommer
man enlellertid till falska resultat, därför att det är ganska tydligt, att förloppet av innevarande kris icke kommer att bli detsamma som för den
föregående. Även om detta i stort sett kan vara riktigt, måste jag dock
säga, att det ju icke kan hjälpas, att man vid bedömningen ·av det nuvarande läget tänker på hur det var förra gången. Kriget bröt nu ·ut en månad
innan avtalen skulle sägas upp för en halv miljon arbetare och det kom
alltså mitt i avtalsdiskussionien. Det är ju helt naturligt, att när vi icke
haft mer än 25 år mellan världskrigen och många ha minne av ,hur det var
förra gången, så vädrar man sina minnen. Man erinrar sig, hurusom gulascheriet florerade, h·ur människor håvade in väldiga vinster på an·dras nöd
och hurusom icke blott gulaschen utan även legala affärsföretag, exportbolag och andra, togo ,hem stora vinster. Allt detta fick en våldsam utveckling, under d·et att arbetarnas läge blev allt svårare och svårare. Jag
skulle tro, att de flesta eller i varje fall många av de närvarande erinra
sig det dåvarande läget, så att det icke torde vara nödvändigt att utmåla
det ytterligar,e.
Under sådana förhållanden är det klart, att man inför vad som nu sker
måste säga sig, att man måste se till att vad som hände förra gången icke
skall få hända om igen lunder d,enna kris. Situationen och förutsättningarna
äro ju också numera helt annorlunda. Vi kunna väl vara tämligen överens
om att vi för närvarande ha en regering, som ser på dessa problem måhända på ett annat sätt än vad regeringarna gjorde under den förra krisen,
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och jag kan säga, att vi från arbetarhåll äro mycket tillfreds med alla de
åtgärder, som företagits från olika håll, såväl av regeringen som av de fria
näringS'organisationerna, i syfte att upprätthålla en stabil prisnivå. J ag
tror nämlig·en, att professor Ohlin har rätt, när ·han säger, att om prisnivån skulle starkt stiga i höjden, är det arbetarklassen, som först och
främst skulle drabbas härav. Så var det ·förut och så 'kommer det säkerligen att bli även denna gång. Vi hysa därför ett myc'ket starkt intresse
av att allt, som över huvud taget !kan göras, även göres i syfte att hålla
priserna så stabila som möjligt.
Emellertid finnas vissa företeelser, som äro ägnade att oroa. Jag kan
erinra om den debatt, som härom dagen fördes i riksdagen. Den är visserligen mycket knapphändigt refererad i tidningarna, men såvitt man
kan förstå var situationen den, att riksdagsmän, som väl få anses stå näringslivet ganska nära, varnade för åtgärder, som onödigtvis skulle förhindra en prisstegring. Man menade, såsom en talare också här nyss framhöll, att man bör föredraga stegrade priser framför varubrist. Om man
sätter nlaximipris för tidigt, kan man befara, att det uppstår varubrist.
Jag tänker i detta sammanhang också på den framstöt, som gjorts av
R. L. F. och som av oss uppmärksammats med största intresse.
Allt detta gör, att det råder en viss oro inom arbetarlägret. Vi känna
till att det redan ,har förekommit mycket starka prishöjningar, vilka väl
äro av sådan art, att de först och främst taga sig uttryck i partiprisindex
men som så småningo·m också komma att glida över och sätta sina spår
.
i vår levnadskostnadsindex.
Om icke denna kris skulle ha inträffat, förmodar jag, att vi i höst skulle
ha fått en ganska omfattande avtalsrörelse. Den skulle ha fö.rlupit ungefär
som vanligt, d. v. s. de rent konjunkturella förhållandena hade fått vara
avgörande liksom även i viss mån de levnadskostna~s'Stegringar, som inträtt sedan de nu tilländalupna avtalen träffades. Jag förmodar också, att
resultatet hade blivit en del justeringar uppåt, även om de blivit tämligen
blygsamma. Det kan ju över huv,ud taget icke bli annat än blygsamma
stegringar, därför att arbet.arna komma ju i regel med så blygsamma anspråk.
Nu har emellertid situationen blivit en annan, och det är klart, att vi
varit osäkra om hur vi skola handla. I denna oklara och osäkra situation
ansågo vi det vara bäst a'tt vänta och se, ,huruvida mani icke efter ett par
månader bättre skulle kunna bedöma situationen än ·man kan göra i dag.
Vi ha därför gått in för att skjuta på avtalsuppsägningarna, och så långt
jag känner till har man i varje fall inom Arbetsgivareföreningen icke på
något håll mot.satt sig en framflyttning av avtalens uppsägningstid. Förr
eller s-enare kommer emellertid den dag, då det gäller att träffa ett avgörande.
Jag är glad öv·er att professor Ohlin yttrade, att han väl förstår, att det
är tämligen omöjligt för arbetarparten att träffa uppgörelse på oförändrade
löner ett år framåt, och jag vill för min del starkt uttrycka, att det icke är
möjligt. Vi kunna ·under inga förhållanden göra det.
Frågan är vad man då skall göra. Det är i detta sammanhang, som tanken på indexlöner ko-mmit upp. Indexlöner ha blivit ut.satta för myck·et
stark kritik från olika håll och även här i kväll, och det är klart, att de ha
både fördelar och nackdelar. Det är möjligt, att indexlöner kunna genom-
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föras inom vissa näringsgrenar men icke inom andra, och det är' klart, att
de för närvarande ligga särfist till för exportindustrien.
Jag vill emellertid framhålla, att indexlöner ha vissa bestämda företräden. Först och främst skulle man på denna basis kunna träffa en överenskommelse över hela linjen och därigenom rädda arbetsfreden. Redan däri
ligger ju en mycket stor vinst framför allt under nuvarande förhållanden,
eftersom det är av vikt att produktionen hålles i gång i den utsträckning
som är möjlig med hänsyn till yttre omständigheter. I indexlönerna ligger
också, att ingen arbetargrupp skulle ha möjlighet att höja sin reallön, men
·däri ligger det givetvis också, att arbetarna skulle bibehålla sin reala lönestandard. På, den punkten ,har man· satt in kritik. Det är icke möjligt, säga
en del, det är icke rättvist, säg.a andra, att en så stor del av Sveriges löntagare, som representeras av L. O. - det torde väl röra sig om omkring
1.200.000 lö·ntagare, om jag räknar med alla, som finnas inom den sektor,
som L. O~ representerar, ehuru dess medlemsantal icke är lika högt skall behålla sin reallön under en tid, då landet befinner sig i svårigheter
och alla andra samhällsgrupper få vidkännas en reallönesänkning.
För min del har jag ingenting att erinra mot detta resonemang, så långt
det grundas på rent ekonomiska förhållanden, d. v. s. att vårt folkhushåll
helt enkelt icke orkar hålla reallönerna ,uppe för en så stor grupp medborgare. Ur rättvisesynpunkt kanske saken däremot ställer sig annorlunda.
Professor Ohlin anförde också, att det kan vara rimligt att en del av de
sämst ställda i samhället skulle k,unna få behålla sina reallöner, trots det
att övriga skulle få vidkännas en reallönesänkning. Mycket beror ju på var
g'ränsensältes och vilka som skola kallas för de sämst ställda. Skall gränsen gå vid dem', som få försörja sig själva och sina familjer på en inkomst
av 1.000 eller 1.500 kron.or om året, eller gå vid dem, som h,a 3.000 kronors
årsinkomst?
Jag vill tillägga, att jag i alla fall är glad över det tips~ som vi fingo
från professor Ohlin om en m·odifierad indexberäkning. Jag vet icke vilka
tekniska möjlig'heter man har att räkna ut ett sådant indextal, som ,han
talade om och som skulle vara ,befriat från de kostnadsstegringar, som bero
på de ökade prisen på importvaror. Säkert är det emellertid något att
tänka på att få en sakkunnigt utarbetad sådan index.
Man kan naturligtvis också, vilket professor Ohlin även var inne på,
tänka sig att framför allt vad gäller sådana näringar, som måhända på
gr.und av sakliga skäl icke kunna gå med på indexlöner, träffa överenskommelser för tre månader i taget. Det är icke någon tilltalande utväg,
eftersom det 'skapar oro inom näringslivet, vilket icke är nyttigt, men det
är klart, att finns det icke någon annan utväg, får man försöka det.
Jag har velat framföra dessa synpunkter, därför att jag ansett det vara
av vikt, att även en röst från arbetarhåll skulle göra sig hörd i denna
di'skussion.
Professor B.. Ohlin: Jag hoppas att bli ursaktad, om jag kommer att endast mycket kort ,uppehålla mig vid ett par olika punkter, som i och för
sig förtjäna att närmare dryftas.
I anledning av direktör Hernods intressanta inlägg vill jag framhålla~
att jag tydligen ick'e uttryckte mig tillräckligt tydl~gt utan blivit missförstådd, eftersom han hade fått' den uppfattningen, att jag ville gå in föl'
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»poolande» såsom en principiell huvudpunkt i krispolitiken. Jag anser det
tvärtom vara en subJsidiär metod, som skall användas, då det finns gynn~
samma förutsättningar därför, men icke i andra fall.
_
Det vore synnerlig-en tacknämligt, om direktör Hernod skulle vilja närmare utarbeta \sina tankar om standardisering och rationalisering av distributionsapparaten och minskning av distributionsmarginalen. Detta år ett
problem, som ständigt kommer upp, när svårigheter möta, men resultatet
har dessvärre aldrig 'S-varat mot förväntningarna. När emellertid en det
praktiska livets man, som bör känna svårigh-eterna bättre än någon annan,
.ger uttryck åt sådan optimism, har man endast anledning att med 'Stor
tacksamhet mottaga detta ,uttalande och ö-nska -honom all framgång i dessa
strävanden.
.
Däremot kan jag icke följa direktör Hernod, när han säger, att frågan
DIn en höjning av svenska kronans värde icke får bli aktuell förrän ett
exportöverskott har framkommit. Jag vill emellertid betona, att jag betraktar frågan -om revision av kronans värde såsom en extrem åtgärd, som ick~
för dagen är aktuell och som icke bör tillgripas annat än under mycket
hårt tryck. Ett sådant tryck kan emellertid komma att föreligga, exempelvis om priserna stiga starkt i utlandet, även om vi icke ha något exportöverskott.
Direktör Hernod framhöll, att indexlönerna för tjänstemän i den mån
de .äro fotade på nuvarande indextal icke passa in i systemet. Jag håller
med honom på den punkten.
Jag måste rätta ett litet missförstånd, som direktör Hernod gjorde sig
skyldig till, när -han sade, att den nuvarande jordbrukspolitiken skulle
gå ut på att tillåta en prisstegring av intill 25 % öyer prisläget under
åren 1925-1929. Den prisstegring, so.m omtalas i riksdagens uttalande,
är i själva verket 150/0. Redan detta är dock ganska mycket. Därtill
kommer, att riksdagens uttalande enligt min mening icke är formulerat
på sådant sätt, att det sk,ulle ge jordbruket rätt att använda vilka metoder som 'helst, exempelvis ett världskrig, för att åstadkomma en sådan
prishöjning. Det är nog en öppen fråga under vilka förutsättningar en
sådan prisstegring_, som man talar om, skall få ske och med vilka metoder den skall få åstadkommas. N~gon carte blanch-e, att ingen skall
blanda sig i prisläget på jordbruksprodukter, så länge priserna icke 'Stiga
mer än 15 % över nivån 1925-1929, har riksdagen enligt min mening
icke givit.
Direktör Settergrens utomordentligt intressanta redogörelse saknar jag
här anledning att komma närmare in på. Jag har redan förut sagt, att
jag funnit det vara synnerligen Jglädjande, att detta arbete b-edrives med
sådan energi. Jag har tydligen uttryckt mig en smula otydligt på flera
punkter, eftersom direktör S-ettergren hade fått det intryck-et, att de stora
statsutgifterna 'huvudsakligen sk-ulle finansieras genom krigskonjunkturskatt. Det var ingalunda min mening. Jag tänkte mig tvärtom en sådan
skatt såsom en relativt ringa del i finansieringen av de stora statliga utgifterna, även om detta icke :hindrar, att den ,faktiskt och icke minst psykologiskt kan bli en viktig del.
Professor Heckscher hade av regeringens kolproposition fått det intrycket, att man avsåg, att kolsubventionen skulle kunna fortsätta även
efter det priset stabilis-erat sig och att ~ubventionssystemet dessutom
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skulle kunna svälla ut till andra viktiga varor, så att det hela skulle bli
en synnerligen dyrbar historia. När j3;g läste propositionen fick jag samma
intryck som han. Det hade icke där klart sagts ifrån, hur man egentligen
tänkte sig sak'en. Glädjande nog lämnade finansministern under riksdagsdebatten i frågan mycket lugnande upplysningar på den punkten, vilket
tydligen förbigått professor Heckscher. Finansministern uttalade bland annat, att det icke var tal om att kolsubventionen eller andra liknande subventioner skulle sammanlagt ·under budgetåret nå upp till ett så stort belopp som av storleksordningen 100 miljoner kronor. Det vore fråga om
väsentligt mindre belopp för samtliga subv·entionsåtgärder tillsammans.
Professor. Heckschers väsentliga tankegång gick ut på att man icke
hade gripit sig an 'med de centrala frågorna och att det hade förekommit
alltför litet disk,ussion om konsekvenserna av det nuvarande läget för prisoch penningsystemet i dess helhet. Man hade enligt hans uppfattning
endast sysslat med två saker, nämlig:en att binda vissa medel - ersättningar enligt förfogandelagarna - i riksbanken, vilket vore ganska fåfängt, och att binda bankernas kassareserver, vilket ick·e torde !Spela någon
större roll. Huvudfrågan vore, framhöll han, i stället hur stor total mängd
'köpkraft, som ställes till förfogande, om vilken fråga det emellertid rådde
fullkomlig tystnad. Åtminstone hade professor Heckscher icke i offentliga
handlingar sett något hårom.
Jag måste nog bekräfta professor Heckschers förmodan, att han Isynbarlig-en icke varit i tillfälle att taga del av allt det tryckta material, som
framkommit i dessa' frågor. Det har förekommit en h'el del därom i tidningspressen, varom jag gärna skall lämna närmare -upplysningar. Frågorna ha dessutom diskuterats icke blott i riksdagsutskotten, vilkas debatter ju icke äro offentliga, utan även i riksdagens kamrar. För att konkretisera kan jag nämna, att tyngdpunkten i det anförande, som jag 'höll
i riksdagen rörande kolsubventionen, låg på denna fråga.
Jag skulle också vilja framhålla, att .man nog måste förstå, att det har
sina skäl, att regeringen först tagit upp de praktiska frågor, i fråga om
vilka riksdagsbeslut måste fattas, och icke har startat en -allm'än diskussion av det penningpolitiska problemet. Hur viktig den än är, skulle den
tydligen bli en diskussion i viss lnån ins Blaue, eftersom man icke känner
de kvantiteter, som där äro avgörande, exempelvis hur .mycket svenska
folket kommer att spara under n.uvarande förhållanden o. dyl. Såvitt jag
kunnat finna, lämnade professor Heckscher icke heller något bidrag till
diskussionen på denna punkt, som skulle kunna konkretilsera den och
bring'a densamma ned till det stadium, där den ägnar sig fö·r praktiska
politiska förhandlingar. Att Sv,eriges riksbank icke heller funnit lämpligt
att avge någon deklaration, som skulle starta en debatt härom, är också
mycket- naturligt. Jag tror emellertid att jag" i den mån jag varit i -kontakt med d·e .människor, som syssla med dessa frågor, kan lugna professor
Heckscher. Det finns överallt det allra' största intresse j.ust för den problemställning, som ,han syftade på. Att detta sedan icke tagit sig så många
offentliga uttryck är en annan sak.
Professor Heckscher hävdade en annan uppfattning än jag hade fört
fram, när han sade, att en minskning av d·en utländska valutares·erven
»betyder en sänkning av de utländska valutakurserna», alltså en höjning
av den svenska kronans värde. Jag måste nog bekänna, att jag därvidlag
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har en annan mening. D'et är nämlig·en mycket väl möj1ligt för riksban!ken
att hålla en fast dollarkurs, även om vår betalningsbalans är sådan, att
valutareserven minskas. Jag menar, att frågan om en minskning av valutareserven och om därav följande lättnader på kapitalmarknaden äro
problem, som kunna och böra di"skuteras oberoende av frågan om ändring
av dollark,ursen.
Disponent Carlesans anförande inn·ehöl1 ju en g.anska allvarlig kriti,k
av situationen på järnmarknaden. Han ansåg, att produktionen visserligen icke hämmades för närvarande, men att man riskerade, att den på
grund av de b'eslutade åtgärderna kom'me att hämmas om några månader, därför att järnindustrien nu icke vågade köpa material från Förenta
staterna. Detta skulle nämligen föra .med sig, att priserna. måste höjas,
men man visste icke, om staten skulle vilja gå med på detta. Jag vill
genmäla, att hur rätt disponent Carleson än kan ha i vad han säger, vHket
jag icke våg,ar b·estrida, utelämnar han i varje fall en mycket viktig, för
att icke säga den viktigaste faktorn vid bedömningen av frågan varför
detta läge uppkommit. Om jag icke är felaktigt underrättad, har nämligen
järnindustrien avvisat olika anbud från regeringens sida att ordna saken
på annat sätt, så att den risk, so.m han talade om, icke skulle behöva föreligga. Det har exempelvis sagts, att det funnits möjlighet för järnindustrien att träffa överenskommelse med staten om ett kalkyleringskartellavtal, i vilket man icke skulle ha varit bunden vid fasta priser och fasta
kostnader utan vid en viss kalkyleringsmetod. Detta och även ett annat
anbud från regeringens sida lär ha avvisats. Om läget nu skulle vara så
sorgligt, som disponent Carleson ,uppgav, vill jag i all blygsamhet hemställa, att man försöker övergå till något av de andra systemen, så att
nuvarande risk 'kan elimineras. Disponent Carleson menade väl icke,att
enda möjligheten att undgå den risken vore att tillåta mycket stora prisstegringar?
Jag kan i stort sett underskriva vad herr Lindberg anförde, dock med
ett viktigt undantag. Han ifrågasatte, att man skulle kunna sätta gränsen
för de sämst ställda i samhället vid 3.000 kronors inkomlSt. Detta skulle
emellertid innebära, att ungefär 80 .% av svenska folket skulle kom'ma
att tillhöra den grupp, som icke sk'ulle behöva få någon sänkning av sin
realinkomst. I så fall finge nog de övriga 20 % ingen reallön alls. När
det gäller den sociala j.ustering, som enligt min mening är berättigad,
måste gränsen därför dess värre sättas mycket längre ned.
Och så till sist: professor Heckscher gjorde någ.ra mycket allvarliga reflexioner rörande nödvändigheten för oss att tänka oss in i den situation,
som skulle uppkomma, om Sverige bleve isolerat. Det är ju en problem'ställning, som i den ekonomiska teorien är mycket vanlig ·men som man
icke haft anledning att förut ta så särdeles på allvar i praktisk politik.
Professor Heckscher förklarade, att han under den sista veckan blivit
mindre intresserad av det nu aktuella läget och de problemställningar, som
bygga på detta. Jag hyser samma uppfattning som han, att man måste
räkna med möjligheten aven så ödesdig,er utveckling och därför också'
dis'kutera den', men jag kan icke följa honom, om det var hans mening
att göra gälland·e, att man icke också skulle ha anledning att uppehålla
sig vid de problem, som nu ha satts under debatt.
Professor Heckscher antydde, att han hade fått kritik i våras och att
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man hade sagt, att man icke hade lov att måla så svart, som han då
gjorde. Jag tror, att detta hans uttalande måste bero på ett missförstånd.
Det var icke fråga om att måla mer 'eller mindre svart eller att utgå från
mer eller mindre pessimistiska framtidsbedömningar. Tvärtom inbjödo vi
med entusiasm professor Heckscher just att behandla en sådan pessimistisk frågeställning, och jag tror, att vi alla voro tacksamma för att han
ville göra det. Men man måste säga, att. hur berättigat det än är att låta
pessimistisk'a förutsättningar rörande framtiden ligga till grund för bearbetningen av hithörande problem, så får detta icke avhålla oss från att
till behandling taga upp dagens och morgondagens aktuella problem även
från mera optimistiska förutsättningar. Man bör det ena göra och det
andra icke låta.
Professor E.. Heckscher: I fråga om ett isolerat Sverige vill jag framhålla, att vad jag efterlyste och vad jag tycker att profes'sor Ohlin kunde
h'a tagit ställning till var om vi icke skulle behöva en snabbinventering
av de faktor·er som påverka en dylik situation. Det är vad saken gäll·er. Jag
har icke gjort några invändningar emot att vi skulle diskutera även det
~ktuella läget. Frågan OIn vad vi skola göra om Sverige blir isolerat är
~mellertid ieke något lekverk, utan en fråga av den mest vitala betydelse, som bör tagas upp till behandling hellre i morgon än i övermorgon.
Jag tycker att det kunde ·ha lönat sig 'att stryka under detta.
Prof·essor Ohlin opponerade sig emot att jag skulle ha sagt, att innebörden aven höjning av den svenska valutans värde skulle vara en försäljning av utländska valutor. Jag medger, att uttrycket icke är bra. Men
det är faktiskt fråga om vad man menar med en höjning av kronans värde.
Det måste väl betyda, att man skapar ett ann·at värde på den sven'ska
valutan än som dessförutan skulle uppstå. Jag tror icke att det egentligen finns möjlighet till någon meningsskiljaktighet m'ellan oss på den
punkten.
Vad beträffar frågan om huruvida det har förekommit diskussion av den
allmänn,a penningpolitiken, vill jag medge, att j-ag icke haft tillfälle att
sitta på riksdagsläktarna och höra på debatterna och att jag haft synnerligen svårt att få någon klarhet i vad 'Som h'ar yttrats av de korta tidningsreferaten. De tryckta protokollen kom.ma j,u som bekant mycket sent.
Jag skall emellertid nöja mig med att säga, att varken i propositioner eller
motioner eller utskottsutlåtanden eller i inlägg fr.ån riksbanken eller från
likartade myndigheter har man berört d·enna sak. Det är för mig tillräckligt. I verkligheten gjorde professor Ohlin en hel del ,medgivanden, när han
sade att det var lätt förklarligt, om denna fråga icke blivit föremål för
off.entlig diskussion, vilk·et i verkligheten inniebär ett stöd för mitt påstående. Jag kan emellertid också ställa frågan så: Varför har professor
Ohlin icke berört denna fr.åga i dag? Varför har han j ·dag icke tagit upp
det problem som i verkligheten är det centrala?
Professor B.. Ohlin: Jag vill endast göra d·et korta påpekandet, att i mitt
inledningsanförande uppehöll jag ,mig rätt utförligt vid möjligheten att
un,dgå en kreditinflation, vilket j.ust är det problem, som professor Heckscher önskar få behandlat. Jag har alltså icke på något sätt förbigått
denna 'sak. Men jag håll·er före, att även andra sidor av saken förtjäna
att debatteras, icke minst i denna förs'amling.
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Amerikansk konjunkturpolitik.
För att förstå den konjunkturpolitik, som bedrivits i Förenta staterna under de sista 6 a 7 åren, måste man se den mot bakgrunden
av de synnerligen goda tider, som landet åtnjöt under åren 19261929. Det var den Coolidge'ska reran, då Förenta staterna kunde
glädja sig åt kanske den högsta grad av välstånd, som något land
någonsin haft på deI}na jOJ;d, med praktisl{t taget ingen arbetslöshet,
en hög och stigande produktion och en livlig affärsverl{samhet.
Man trodde då, att man hade fått receptet till »prosperity ror ever» ,
och Irving Fisher och andra nationalel{onomer förklarade rör den
amerikanska publiken, att nu skulle det ständigt bli goda tider. Sir
Arthur Salter - min dåvarande chef iGeneve - yttrade vid ett tillfälle, att orsakerna till detta välstånd icke vore att söka däri, att
Förenta staternas medborgare och regering ägde någon högre grad av
vishet, utan rastmer däri att detta stora land omfattade världens
största frihandelsområde och att de enskilda staterna icke rustade
mot varandra. Förenta staterna voro icke såsom länderna i Europa
besvärade av tullmurar och tunga militärbudgeter.
Ett intressant element i denna situation var, att högkonjunkturen
skänkte välstånd åt alla. Affärslivet gjorde stora vinster och företagen
betalade icke desto mindre höga löner (» tlle economy of high wages»).
Välståndet var näringslivets egen skapelse; i det stora hela var också
affärsvärlden obesvärad av statsingripanden. »No Government in
business but business in Government». Det enda »management», som
man tillät sig, förefanns på det monetära området genom Federal
Reserve-systemet, vilket ännu i stor utsträckning utgjorde en bankväsendets och näringslivets egen institution. Genom »open marl{et
operations» och liknande åtgärder sökte man bibehålla sunda kreditvillkor (»maintenance of sound credit conditions»). Formuleringen
var försiktig; men vad man egentligen syrtade till var att hålla stabila priser; och fram till 1929 trodde man nog också, att man var på
god väg att lösa den svåra frågan om ett stabilt penningvärde.
14 -
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Som vi ,alla veta, var emellertid detta lyckotilIstånd dömt att försvinna i och med den depression, som började med börsfallet på hösten
1929 och som så smånin.gom sträckte sina verkningar till alla världens
länder. Ju mer jag begrundat orsakerna till den svåra depression, som
sedan 1929 rått i Förenta staterna och i så många andra länder, desto
mer h,ar jag blivit övertygad om att denna depression till sitt ursprung
var en genuint amerikansk företeelse. ]\tIan kan t. ex. se på byggnadsverksamheten i olika länder. I Förenta staterna hade man haft en
avmattning redan år 1927, därefter följde åter en uppgång, men så
kom det stora fallet år 1929. I europeiska länder såsom England,
Frankrike, Sverige, Holland och Schweiz återfinnes däremot icke en
liknande nedgång i byggnadsverksamheten omedelbart efter 1929,
utan denna verksamhet fortsatte nästan utan någon sammankrympning i samtliga dessa länder ännu åtskilliga år, i Schweiz märkvärdigt
nog ända fram till 1933-1934, fastän detta land efter 1931 stod kvar
på guldmyntfoten. Jag skulle kunna lägga fram en mängd kurvor
inom olika ·ekonomiska verl(salnhetsgrenar, som visa, att till att börja
med praktiskt taget hela fallet i världskurvan härrörde från nedgången
i Förenta staterna.
I själva verl{et förhåller det sig så, att på Förenta staternas andel
faller ungefär 40 % av världens industri och 40 % av världens råvarukonsumtion. Om man räknar tillsammans nationalinkomsten för
världens alla länder - det blir ett något egendomligt begrepp - finn~r man, att Förenta staterna år 1929 också hade ungefär 40 % av
världens nationalinkomst i pengar räknat. Därför får en nedgång i
Förenta staterna en så oerhört mycket större betydelse än en nedgång
i något annat land, och detta gäller speciellt för råvarupriserna. Verkningarna av det amerikanska konjunkturomslaget sträckte sig mycket
långt. Det hade bl. a. stor betydelse för pundets yttre värde. De råvaruproducerande länderna, Englands kolonier och dominions och
Sydamerikas stater, hade i flertalet fall sina centralbanksreserver i
London, och när priserna på råvaror föllo, måste dessa länder begagna
sig av sina samlade reserver för utländska betalningar. Under åren
1930-1931 togo dessa länder ut från London ett belopp på över 100
miljoner pund för att utjämna den löpande bristen i sina respektive
betalningsbalanser. Det sålunda uppkomna trycket på pundet, som
kom före krisen 1931, var en indirekt följd av nedgången i Förenta staterna, ett sammanhang som icke alltid är tillräckligt uppmärksammat. Man skulle kunna fullfölja samma tankegång med många andra
exempel, men det torde knappast vara behövligt i denna krets.
Orsal(erna till omslaget i Förenta staterna äro icke så lätta att klarlägga. Efteråt har man emellertid kunnat se, hur ytterligt prekärt i
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många hänseenden det läge var som rådde i landet, och hur mycket
det var, som icke gärna kunde förbli permanent: spekulationen på
börsen, den stigande utlåningen för avbetalningsaffärer och den stora
utländska långivningen, som i stor omfattning bedrevs med synnerligen litet förstånd, vilket gäller såväl de korta som de långa lånen.
Professor Davidson framhöll i Ekonomisk Tidskrift år 1934, att den
monetära politiken råkat in i ett dilemma. Federal Reserve-systemet
kunde antingen under åren 1928-1929 ha fört en mera liberal penningpolitik för att hålla priserna uppe, men i så fall hade luan ytterligare stimulerat spekulationen och hade säkerligen också fått ett
bakslag, eller kunde systemet ha fört en mera restriktiv penningpolitik
för att hejda spekulationen, men i så fall hade det nog inträtt en ännu
kraftigare sänkning av varupriserna och, SOlU professor Davidson påpekar, »en fortgående sänl{ning av prisnivån är under nuvarande förhållanden ägnad att framkalla deflation». Professor Davidson har
blivit alltmera skeptisk med åren och förklarar, att det monetära problemet sådant det tedde sig i Förenta staterna vid den ifrågavarande
tiden, ännu är ett olöst problem.
För min del tror jag, att man kunde möjligen tällka sig en kombination av direkta åtgärder mot spekulationen (ty spekulation, en
gång den kommit i gång, kan nog icke hindras enbart genom ränteeller annan monetär politik) och en direkt inpumpning av köpkraft
på andra vägar än genom kreditgivning. Speciellt torde detta gälla
för ett land, som icke får mottaga guld; och under högkonjunkturen
1923/24-1929 erhöll Förenta staterna praktiskt taget intet guld från
den övriga världen, vilket för resten är raka motsatsen till vad man
ofta ser uppgivas. Jag måste emellertid lämna denna fråga och gå
vidare.
Den depression, som började göra sig allt mera kännbar år 1930,
föranledde till att börja med icke mycken reaktion. Mr Hoover förklarade, att »prosperity is round the corner». De korta räntorna
sjönko, och kongressen tillgrep det vanliga medlet, när landet råkat
ut för ekonomiska svårigheter, nämligen att höja tullarna. De amerikanska natiollalekonomerna förklarade tämligen enstänlmigt, att en
tullhöjning skulle medföra mycket svåra följder för världen i övrigt
och säkerligen försvåra depressionen, men Hoover skrev likväl under
den av kongressen antagna tullbillen. Litet sellare fick Hoover mera
l{urage ocll ingrep förtjänstfullt på det internationella området genom
det s. k. Hoovermoratoriet, som åsyftade att ge ett års respit på alla
skadeståndsbetalningar och andra betalningar för internationella skulder. Hoover tillsatte också en särskild kommission, Reconstruction finance corporation, som skulle hjälpa till med kreditgivningen.
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Vad som efteråt särskilt intresserar är.valstriden år 1932, då Roosevelt utsågs till president. Nästan alla länder bytte vid denna tid regering. Så' skedde exempelvis i England, Frankrike, Förenta staterna,
Sverige, :Tyskland o. s. v. Överallt fick den sittande regeringen ansvaret för den inträdda depressionen. Roosevelt gick in i valstriden
med ett program, som följde mycket ortodoxa linjer. Han förde bl. a.
en »economy campaign». Han lovade sålunda, att om han bleve vald,
skul~e han balansera budgeten. Märkligt nog sänktes de ordinarie utgifterna i den federala budgeten ganska ordentligt hösten 1933. Roosevelt .hade tydligen ingen tanke på att ett .deficit i budgeten sk:ulle
kunna hjälpa till att skapa välstånd i Förenta staterna. Han satte sin
lit till helt andra åtgärder: till depreciering av dollarn genom en höjning av det amerikanska guldpriset; till åtgärder ägnade att få bankverksamheten i gång (åtgärder vars berättigande i stort sett erkännes
inom vida kretsar i Förenta staterna ännu i dag); och vidare till spridning av köpkraft genom höjning av löner och varupriser. Det var 1933,
som the Nati9nal Recovery Administration (NRA) kom till; och det
bör. ihågkommas, att de åtgärder som togos i kraft av denna lag i
.lnycket stor utsträck:ning genomfördes med det privata näringslivets
gillande. De olika industrierna hade lidit mycket av den hårda konkurrensen under depressionen; en stegring av priserna och en minskning i l{onkurrensen vann nog förståelse i mycket vida kretsar. Sedermera förklarade ju Supreme Court NRA olaglig; och det nyuppbyggda
systemet måste avskrivas efter ett par års tillämpning men hade då
redan visat sin oduglighet. Det inträdde ett rätt. så hastigt uppsving
år 1933, men mycket snart kom ett ordentligt bakslag.
Roosevelt var tvullgen att ge ut mycket pengar för understöd åt
arbetslösa. En del av hans reformer kostade också vackra slantar, och
det uppstod därför en ganska stor brist i budgeten. Då svängde Roosevelt plötsligt om efter svenskt mönster och måhända även under inverkan av svenska ideer, som framförts vid Londonkonferensen 1933
och därvid tillvunnit sig stort intresse från amerikansk sida. Underskottet i budgeten uppfattades plötsligt' icke såsom något ont, vilket
enligt gamla ortodoxa regler borde snarast möjligt undanröjas, utan
såsom något i högsta grad konjunkturbefr.ämjande. Det riktiga i en
depression vore att föra en jämviktspolitik på lång sikt. Delvis gjorde
den amerikanska regeringen i detta fall nog en dygd av nödvändigheten, men jag är villig att tro, att vederbörande voro uppriktigt övertygade om att de här hade funnit en ny och framkomlig väg för att
övervinna den svåra depressionen.
Teorierna om budgetbalansering på lång sikt äro ju så välkända i
detta land, att jag icke här behöver utförligt redogöra för dem. En
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depression innebär ju först och frärnst en stockning i -investeringsverk~
samheten, arbetslöshet och därmed minskade inko"msi'er.' När 'på grund
av de minskade inkomsterna efterfrågan från konsumenternas sida
avmattas, inverkar detta i sin tur åter på investeringsverksa~heten,
som går ytterligare ned, och så uppkommer den mycket 'omskrivna
kUlTIulativa depressiva processen. I ett sådant läge anser man, att
statsutgifter, som täckas med 'lånemedel och som äro förenade' ~ed
en expansiv penningpolitik, kunna ha följande goda verkningar: primärt ge dessa statsutgifter köpkraft åt dem, till vilka de utbetalas, och
dessa personer bli sålunda i. tillfälle att ,öka sina inköp. Sekundärt ökas
därigenom köpkraften hos dem, från vilka de i första hand gynnade
göra sina inköp. I(öpkraften sprides på detta sätt i allt vidare kretsar,
och man får vad nationalekonomerna kalla en multiplikatoreffekt.
I(öpkraften ökas icke blott med vad staten direkt ger ut, utan den
.ökas även därutöver. Man brukar anse att 'om det vill sig väl totalökningen i köpkraft blir två, eller tre gånger så stor som de ursprungliga statsutgifterJ.?-a.
Totaleffekten anses emellertid icke stanna vid detta. En ökning av
konsumenternas inköp bör, säger man, leda till ökad investering i de
industrier, som tillfredsställa konsumenternas behov, och när' denna
investeringsverksamhet kommer till stånd, har man fått näringslivet
i gång på egen bog. Amerikanarna kalla den här beskrivna utgiftspolitiken för »pump priming policy». Man måste först slå vatten i en
pump för att den skall kunna' arbeta. ,Statsutgifterna skulle motsvara
det vatten, som slås i pumpen, för att den skall bli verkningsduglig.
När med den givna stimulansen näringslivet kommit i gång, bör det
bli möjligt icke blott att upphöra med de deficitära statsutgifterna
utan även att överbalansera budgeten och återbetala de upptagna
lånen.
Under hösten 1936 och våren 1937 inträdde en markerad uppgångsperiod i Förenta staterna. Produktionsindex steg från 106 i augusti
1936 till 122 andra kvartalet 1937. Inom parentes sagt är det rätt egendomligt att finna, hur man i Förenta staterna icke bara bland ekonomer utan även bland den stora allmänheten talar om konjunkturen
'med utgångspunkt från Fed'eral Reserve-systemets produktionsindex.
,Lite var vet vad produktionsindexens siffra för tillfället är. Om 'någon
frågar vad man tror, att det skall bli för konjunktur på hösten, och
man svarar, att »jag tror index kommer att stiga till 105»;så veta de
flesta genast, att detta betyd'er en förbättring, om, som var fallet i juni
1939, indexen för tillfället stod vid '98. Denna index har blivit en mätare på »prosperitY». I själva verket är det 'uträknade indextalet ett
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ganska dåligt medeltal, ty vissa industrigrenar, främst stålindustrien,
ha ett alldeles för högt vägningstal.
Anhängarna av »pump priming policy» voro vid årsskiftet 1936-37
högst belåtna. Man hade, menade de, lyckats omsätta teorierna i praktiken, högkonjunkturen hade verkligen kOlnmit; i enlighet med utjämningspolitikens normer måste man därför börja bromsa upp. På
det monetära onlrådet införde man snävare täck:ningsbestämmelser.
Man nedbringade bankernas överskott på kassareserver, och steriliserade det guld, som kom in till landet. I budgeten åstadkolns också
en kassamässig balansering, även om detta resultat berodde mer på en
slump än, på en avsiktlig politik. Underskottet sjönk kraftigt från över
4 miljarder dollars år 1936 till ungefär 330 nliljoner dollars år 1937.
Detta resultat var emellertid som sagt i stort sett oavsiktligt. År 1936
hade de stora bonusutbetalningarna till krigsveteranerna ägt rum (beslutade av kongressen mot presidentens veto), och följande år inflöto
mycket stora inkomster i form av sociala avgifter, vilka pålagts allmänheten och insamlades i fonder, som de facto ställdes till Tre~sury's
förfogande genom placering i nyutgivna statspapper.
Professor Myrdal, som ju f. n. är i Förenta staterna och som jag
talade med om dessa problem, hade den uppfattningen, att budgeten
sålunda kassamässigt balanserats för abrupt, vilket förmodligen också
var fallet. Han hade fått den upplysningen i Treasury Department,
att ingen i Washington hade räknat med att dessa sociala avgifter
skulle få en så kraftig inverkan på det kassarnässiga underskottet.
Dessa avgifter hade beslutats på förslag av andra departement än
Treasury Department och hade kommit in så att säga finansdepartementet ovetande. Detta exempel visar, hurusom man ofta måste räkna
med mindre planmässighet och förutseende än som skulle vara önskligt, och att en utjämningspolitik på lång sikt alltid är underkastad
vissa risker genom beslut av den ena eller andra karaktären, vilka
fattas alldeles vid sidan av de av nationalekonomerna, förordade
planerna.
Man var som sagt vid årsskiftet 1936-37 mycket lycklig över att
den deficitära utjämningspolitiken hade lyckats, men så kom det
fruktansvärda bakslaget hösten 1937, då produktionsindex sjönk lika
kraftigt som i början av- den föregående svåra depressionen. Inom
loppet av åtta månader ramlade index ned från 122 till 77, alltså med
llngefär en tredjedel.
Först sökte man bagatellisera detta bakslag. Man talade om en vilopaus, '»recession». När utvecklingen fortsatte, upptäckte man emellertid, att man råkat in i en verklig depression, och elaka människor
började tala :om att det icke blott var en depression utan en stagna-
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tion, ty år 1937 håde man ännu icke kommit upp i 1929 års produktionssiffror och arbetslösheten hade minskats endast obetydligt. Ordet
stagnation har nu helt och hållet vunnit burskap i den ekonomiska
diskussionen. Professor Hanson, som står New Deal-kretsarna mycket
nära, gav titeln »Recovery or Stagnation» åt sin senaste bok. Att tala
om depression i Förenta staterna är fullkomligt oriktigt, sade också
professor Myrdal till mig, ty rätta ordet är stagnation.
Man kan få en uppskattning av den oerhörda förändring, som ägt
rum, genom en jämförelse med nationalinkomstens utvecklin'g i Förenta staterna och England. År 1929 hade Förenta staterna en nationalinkomst, som per capita låg nära 50 % över den engelska. År 1938
var j pengar räkllat den engelska nationalinkomsten per capita nästan
densamma som Förenta staternas. Då det säkert är något billigare att
leva i England, är nog f. n. nationalinkomsten per capita i England
realt lika hög som i Förenta staterna. Amerikanarna bli ofta irriterade,
om man gör denna jämförelse med England, vilket inte är svårt att
förstå: på 1920-talet hade det blivit ett mod i Förenta staterna att
tala litet överlägset om det stackars England och dess stora svårigheter, både de politiska och de ekonomiska. Att under sådana förhållanden England skulle lyckas att med en balanserad budget övervinna
depressionen så relativt väl var icke blott förvånansvärt utan också
i någon mån irriterande.
Man kan förstå, att det i regeringskretsar i Washington uppstod
en nästan panikartad stämning inför nedgången i produktionen hösten
1937 och början av 1938. Hela regimens prestige stod nästan på spel.
Vad skulle man göra? Två olika förslag framställdes:
Å ena sidan - den mera konservativa sidan, om man så vill påyrkades, att de reala problemen nu måste lösas OCll att särskilt de
hinder måste undanröjas, som stodo i vägen för ett uppsvin.g av investeringsverksamheten. Man måste noga undersöka vad det var, som
hindrade en uppgång i byggnadsverksamheten, i »public utilities» och
inom järnvägsdriften; man måste också modifiera eller rent av avskaffa vissa skatter, som tvivelsutan voro mycket tyngande för näringslivet och hinderliga för investeringsverksamhetell såsom t. ex.
skatten på outdelade bolagsvinster. Flera av dessa problem voro givetvis allt annat än lättlösta. När de diskuterades i Washington, blev det
snart klart, att man icke skulle kunna bemästra de svårigheter, som
förefulillos utan att taga upp en strid med mäktiga arbetarorganisationer och, andra starka monopolintressen. V.ar det säkert, undrade
man, att man genom ett fullföljande av denna linje skulle lyckas lösa
de föreliggande specialproblemen, och var det säkert, att om man verk-
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ligen löste d-essa problem, man därigenom också skulle övervinna
depressionen?
Den andra sidan - den mera radikala - hade ett mycket enklare
recept: »Spend more» - större statsutgifter. Dess talesmän menade,
att det ,rar budgetens kassarnässiga balansering år 1937, som hade försvagat köpkraften inom landet, och vad var då naturligare än att
ersätta och utöka köpkraften genom nya statsutgifter, alltså med en
ny underbalansering av budgeten.
Det blev den senare utvägen, som valdes, och våren 1938 kon1. presidenten med ett nytt -program innefattande- stora statsutgifter, vilka
skulle leda till en brist i budgeten på över 3 miljarder dollars per år.
Nu var det emellertid icke längre möjligt att begagna den gamla motiveringen om nyttan av »pump priming>~, avseende en utjämning på
lång sikt, ty man hade ju nu slagit in på en väg, som innebar, att det
skulle behövas ett permanent deficit i den amerikanska budgeten för
att hålla näringslivet i gång.. För denna nya politik måste man ha en
ny teoretisk grundval, och den skaffade man sig också. Denna nya
grulldval innebar väl delvis en rationalisering av ett tvångsläge men
återspeglade nog också en uppriktig överty·gelse under inverkan av
Keynes' sista bok »The general theory of employment interest and
money» . Tankegången var följande:
I det moderna Amerika finns det, menade man,. mera sparande än
som kan investeras i det privata näringslivet. Befolkningen ökas ej i
samma takt som förr och immigrationen har stoppats; det behövs icke
så mycket kapital för den numera långsamt tillväxande befolkningen.
»The frontier has been reached», säger man. Förut hade man möjlighet att flytta odlingsgränsen västerut, att plöja upp ny jord och bygga
nya samhällen, vilket allt krävde stora investeringar. Numera finns
i Amerika tillräckligt med järnvägar, gasverk och andra mera kapitalkrävande inrättningar. Slutligen framhåller man, att moderna uppfinningar ofta äro kapitalbesparande i stället för kapitalkrävande, och
att de dessutom kunna i stor utsträckning finansieras genom de avskrivningsfonder, till vilka de olika företagen göra regelbundna avsättningar, varför dessa företag icke längre behöva gå ut på kapitalmarknaden för att skaffa de erforderliga medlen.
Om emellertid, säger man, sparande icke investeras, går köpkraft
till spillo. Den, som spar, använder icke all den köpkraft, som hans
inkomster ger honom; och när det icke är någon annan, som lånar
besparingarna för att bygga hus eller skaffa maskiner o. s. v., så förintas denna köpkraft och i stället för att vara till välsignelse blir sparandet en orsak till depression. I Förenta staterna citeras höga belopp
på 24 miljarder dollars utgörande de årliga bruttoinvesteringarna un-
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der tiden 1926-29. Häri inneslutas visserligen· inköp av bilar och
dammsu·gare och andra varaktiga konsumtionsföremål i konsumenternas ägo, men summan är onekligen imponerande, och man menar, att
så höga belopp kan man aldrig återigen komma upp till. Ett gott år
borde nettosparandet stiga till 10 a 12 miljarder dollars, men var i
Förenta staterna, frågar man sig, finnas investeringsmöjligheter för så
höga belopp?
Dessa tanl{egångar äro mycket vitt spridda i Förenta staterna. Man
finner dem först och främst i New Deal-kretsarna i Washington. När
jag var där i juni, sände Roosevelt kongressen ett förslag på 3,8 miljarder dollars av »self liquidating expendit~re», d. v. s. utgifter utanför budgeten, som presidenten skulle ha· rätt att använda allt efter
konjunkturläget.
I Washington sitter f. n. en monopolkommitte lydande under justitiedepartementet som bär namnet. »The temporary national economy
committee» (T. N. E. C.). På anglo-sachsiskt vis hör denna kommitte
en mängd vittnen, vilka få tillfälle yttra sig om näringslivets svårigheter. Som vittnen kallades cheferna för stora industrier, U. S. Steel och
andra. De tillfrågades om sina investeringsmöjligheter och vilka fonder
de hade samlat genom avskrivningar och hur mycket eller rättare sagt
hur litet medel de dessutom behövde.låna i.marknaden för att kunna
utföra planerade investeringar. Intrycket blev så småningom, 'att det
i Amerika fanns relativt. begränsade investeringsmöjligheter. De dokument, som kommo till allmänhetens kännedom, gingo alla ungefär på
den linjen.
Vidare får man nog säga, att också Federal Reserve-systemets Board
of governors i Washington är i hög grad dominerad av samma syn.punkter. Chefen, Mr. Eccles, har upprepade gånger givit uttryck åt
dem. Han är förmodligen den ende centralbankschef i världen, som
principiellt yrkar på högre statsutgifter.
De här refererade åsikterna äro också mycket spridda vid universiteten. Vid Harvard University har professor Hanson gett sitt gillande
åt hela denna tankegång om brist på privata investeringsmöjligheter,
och han är nog för närvarande den mest kände nationalekonomen 'i
Förenta staterna. Sju unga nationalekonomer vid Harvard University
publicerade för ett år sedan en bok under titeln »An economic program for American democracy»',vilken helt och hållet följer dessa
linjer. Den har kommit ut i flera upplagor.
Från den motsatta sidan hörs icke mycket. Jag gick in i flera boklådor och frågade, om de hade någon publikation, som" kritiserade de
av New Deal-männen framförda tankegångarna, men ingen kunde ge
mig nagon anvisning på någon sådan publikation. Det är visserligen
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sant, att de månadsrapporter, som utges aven del banker i New York
- de bästa kanske av National City Bank - innehålla mycken kritik
av dessa tankegångar, men dylika rapporter nå knappast en större allmänhet och äro naturligtvis misstänkta på grund av sitt ursprung.
Jag frågade en nationalekonom anställd i National City Banl(, om det
icke fanns någon professor, som skrev kritiskt om dessa problem i tidningarna och som hade allmänhetens öra, och han nämnde då en professor Carruthers från en universitetsstad i Västern. Han lovade också
att leta fram några av denne professors artiklar från bankens arkiv,
men kunde tyvärr icke finna någon, som var från ett senare år än 1935,
vilket han själv blev något förvånad över.
Om man nu frågar sig, huruvida dessa llya teorier om nödvändigheten av ett permanent budgetdeficit för att supplera den förmenta
bristen i de privata investeringsmöjligheterna verkligen äro riktiga,
så skulle jag för min del vilja besvara denna fråga med ett bestämt
nej. Delvis te sig dessa teorier ytterligt kuriösa för en besökare från
Europa. Argumentet att »the frontier is gone» verkar sålunda icke
särskilt övertygande. Här i Europa ha vi icke haft någon sådan »frontier» på 50 år, och dock torde länder som Sverige, vilka ökat sitt sparande högst väsentligt i senare år, leva i dell föreställningen, att de
alltjämt kunna investera vad de spara. Uppenbarligen har allt tillgängligt sparande fast det ökat från år till år blivit investerat i Sverige
och England och andra europeiska länder. Visserligen har det inträtt
en förskjutning i fråga om investeringarnas art. I stället för mer och
mer maskiner, bygges mer bostadshus. I värnskattepropositionen uppges, att investeringarna i den svenska industrien under ett gott år
kunna uppgå till 300 miljoner kronor, vilket är ett ganska anständigt
belopp, men i byggnadsverksamheten till en lniljard kronor (brutto).
Vi tyckas alltså ha lyckats, fastän vi icke på länge haft någon sådan
»frontier» , varom man talar så mycket i Amerika.
Icl(e heller är stagnationen i Förenta staternas folkökning så stor,
som man ofta ser uppgivas. Sedan' år 1929 har folkmängden i Förenta
staterna stigit med 9 miljoner, och man skulle ju tycka, att när betolkningen ökats så pa.ss mycket man borde kUllna komma upp i
samma produktion, som man nått år 1929. Någon sådan produktionsvolym har man l(nappast ännu åstadkommit absolut räknat, och per
capita har givetvis en avsevärd nedgång ägt rum. Även om man antager, att befolkningen i Förenta staterna i framtiden kommer att ökas
i något långsammare tempo än förut, blir det likväl icke på många år
någon minskning i ökningen av antalet hushåll, ty denna ökning beror
ju på antalet födda och unga invandrare för 20-30 år sedan. En
mycket dugande nationalekonom i Federal Reserve Board i Washing-
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ton, Mr. Terborgh, har räknat ut, att någon egentlig minskning i
familjebildningen icke kommer att uppstå förrän år 1960; man har
därför att räkna med 20 år av stark tillväxt i antalet hushåll (med
omkring 4 miljoner nya familjer per decennium).
Vad talet om de moderna uppfinningarnas karaktär beträffar, har
jag redan framhållit, att vi i Europa i alla fall lyckats utvidga vår
industri. Vi ha också fått bevittna en mycket stark ökning av byggnadsverksamheten. En höjning av levnadsstandarden medför i själva
-verket en stark ökning av anspråken på kapital. Lyckas man icke höja
levnadsstandarden, och det har lnan icke gjort i Förenta staterna per capita har den snarast minskats under de sista tio åren - är det
emellertid klart, att man icke på samma sätt erhåller en ökning i den
indirekta efterfrågan på kapitalföremål.
Om man alltså utmönstrar tankegången om nödvändigheten av ett
permanent deficit i budgeten för att supplera en otillräcklig privat
investerillgsverksamhet, måste man givetvis fråga sig vad orsaken kan
vara till den långvariga stagnationen. Det är icke fråga om annat än
att detta är ett verkligt egenartat problem. Den amerikansk:a prisnivån i augusti 1939, alltså månaden före krigsutbrottet, var nästan
precis densamina som medeltalet för år 1934; produktionsindex hade
under samma tid undergått endast en ringa ökning och låg fortfarande
ungefär 17 % under medeltalet för år 1929. Därvid bör man betänka,
att under de sista 8 il 9 åren budgetdeficiten sammanlagt uppgått till
25 miljarder dollars, med vilket belopp statsskulden ökats. Genom den
federala budgeten har sålunda köpkraft fördelats till ett belopp av
100.000 miljoner svenska kronor under dessa 8 il 9 år. Samtidigt har
det förts en så expansiv penningpolitik, som man gärna kan tänka sig.
Förenta staterna har sedan år 1934 erhållit 10 miljarder dollars i guld
och därmed mer än fördubblat sin guldkassa; privatbankernas överskottsreserver och de enskildas depositioner ha stigit i höjden. Men
trots allt detta har resultatet icke blivit en högre prisnivå, ej heller
en stegring i produktionen och icke någon nedgång i arbetslösheten.
Denlla utveckling ter sig i sanning synnerligen egendomlig. »There
is no increase in employment outside Washington» som någon belackare av New Deal-politiken uttryckte sig.
Orsakerna till denna utveckling äro säkerligen både psykologiska
och tekniska. En gräns dem emellan är kanske icke så lätt att draga,
men jag tror, att man dock bör söka göra denna distinktion.
Vad först de tekniska orsakerna beträffar, lägger jag personligen stor
vikt därvid, att man aldrig fått någon jämvikt i kostnads- och prisstrukturen. När jag här i Sverige talat om behovet av jämvikt i kostnads- och prisstrukturen, ställa sig stundom de yngre nationalekono-
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merna något skeptiska och säga, att detta är dock en -i någon mån
förlegad åtsikt.De påpeka, att varje rörelse i det ekonomiska livet
förutsätter en viss brist på jämvikt. Annars blir det ingen rörelse. Jag
går gärna med härpå, men jag vill ha den rätta bristen på jämvikt och
icke en felaktig, och man får en felaktig brist på jämvikt, när priserna äro lägre än kostnaderna i stället för tvärtom.
Jag skall börja med räntefoten. Vi veta, att på den korta marknaden
mycket billiga pengar kunnat upplånas i Förenta staterna. Dessa
låga räntor trängde emellertid icke igenom alla delar av kreditsystemet. Ännu år 1934 ansågs det nog, att man fick ett, billigt hypotekslån
i New Yorks förstäder, om man icke behövde betala mer än 6 %.
Detta innebar, att på det område, där,räntefotens höjd verkligen betydde något för investeringsverksamheten, en relativt 'hög räntefot
fortfarande var rådande. Det är först på 'de sista 3 il 4 å'ren, som-nian
har försökt åstadkomma lägre räntor i hela det amerikanska kredit~
systemet.. Härvidlag har nog Washington genom 'de åtgärder, som
vidtagits på hypoteksmarknaden, i mycket hög grad hjälpt fram utvecklingen.
Vad lönerna beträffar vill jag erinra därom, att de amerikanska
arbetslönerna 'sattesned med ungefär 20 % från år 19HO till år 1932.
Det var-en stark nedgång och. den blev liksom i Frankrike farlig icke
,minst genom den reaktion, som den framkallade. När Roosevelt kom'mit till makten och dollarn deprecierats år 1933, franlkommo starka
krav på högre löner, och höjningen blev lika stark som den föregående
sänkningen~ Därigenom gick man utöver vad som i förhållande till
engelska eller svenska lönerörelser representerade ett jämviktsläge. Jag
har redan en gång förut citerat -Sir Arthur Salter och skall be att få
göra det igen. Jag råkade träffa honom i London 1933 vid den tidpunkt, då dollarn deprecierades och då N. I. R. A. kom till. Jag frågade honom, om han trodde, att det skulle lyckas amerikanarna att
med program få till stånd ett uppsving inom näringslivet. Han ruskade på huvudet och sade: »Nej, min tro är, att de komma att sl{juta
över målet och därför icke nå någon jämvikt». Det har för övrigt
intresserat mig att finna, hurusom även i ganska vänsterbetonade kretsar i England jämviktspolitiken så att säga ligger i blodet. De äro
misstrogna gentemot hastiga rörelser (jerky movements) vare sig det
gäller kostnader eller priser, vilken politisk åsikt de än omfatta.
Under det starka uppsvinget 1936-37 stego arbetslönerna åter,
med 15 % under en tid av sju månader, vilket innebar en mycket
stark -kostnadsstegring. Det var under denna tid, som de många »sit
down strikes» förekommo och de nya arbetarorganisationerna försöl{te
göra sig gällande. Sir Otto Niemeyer var i New York våren .1937, och
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vad som förvånade honom mest var det ringa motstånd, som industrien satte in gentemot de kraftiga löneförhöjningarna. Industriidkarna hade fått för sig, att .man stode inför en stark prisstegring.
Tillverkare och handlande köpte på lager, och under sju, åtta månader
gick det bra; men när så plötsligt priserna höjdes med 15 % för de
varor, för vilka lönerna hade höjts, räckte icke konsumenternas köpkraft till. Föreställningen att när arbetslönerna ökas, nationalinkomsten också omedelbart stiger och därmed den allmänna köpkraften,
är icke riktig, och detta erkännes nog också av New Deal-männen
själva såsonl t. ex. av Eccles, Currie och Hanson. Tjänstemän, jordbrukare och många andra kategorier -medborgare få icke omedelbart
någon ökad köpkraft; när priserna plötsligt stiga, hinna deras inkomster icke med, utan följden blir en stockning i detaljhandelns försäljning. 1937 på hösten började handlande och företagare bli liggande
med sina lager, en viss pessimism började göra sig gällande och så
kom det skarpa bakslaget.
Om både löner och priser plötsligt stiga, är det i själva verket
ganska klart, att det skall bli svårt att sälja lika mycket sonl förut,
och därmed uppkommer en stockning i efterfrågan efter varor och
indirekt i efterfrågan efter arbetskraft. Vidare leder stegringen av arbetslönerna förmodligen till en substitution av lnaskiner för arbetskraft.
Det stora problemet i Förenta staterna representeras av den väldiga
arbetslösheten. Det finns låt oss säga 9 IniIjoner arbetslösa. Märl{ligt
är, att man i Amerika har tämligen exakta siffror för nästan allting
utom för det, -som man mest talar om, nämligen arbetslöshetens storlek. Om man skall lyckas lösa arbetslöshetens problem måste de arbetslösa absorberas av de industrier, som gå bra, och arbetskraft
också överföras till industrien från jordbruket, i den mån det finnes en
överproduktion å jordbruksvaror. Om nu, när en möjlighet till överföring av arbetskraft yppar sig därigenom att en industri blir vinstgivande och utvecklingskraftig, i stället för att nya arbetare antagas,
lönerna plötsligt ökas och därigenom efterfrågall efter arbetare minskas, så har givetvis lönehöjningen motverkat den önskvärda överföringen av arbetskraft och därmed också en minskning av arbetslösheten.
Det innebär naturligtvis icke någon arbetarfientlighet att yrka på
en viss moderation i fråga om lönestegringar, ty för arbetarklassen i
dess helhet ger en ökad efterfrågan efter arbetskraft större möjligheter till arbetstillfällen och inkomst. Det visar sig ocl{så, att i de
länder, där en mera moderat lönepolitik förts, såsom t. ex. i England
och Sverige, arbetarklassen har uppnått en stegrad levnadsstandard,
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vilket däremot icke varit fallet i de länder, som fört en motsatt politik.
Från 1923 till 1937 stego reallönerna för Sveriges industriarbetare med
ungefär 25 procent. Viktigt är att i Sverige en utjämning ägt rum
sedan 1929-30 mellan arbetslönerna i de av utlandskonkurrens drabbade industrierna OCll i de skyddade hemmamarknadsindustrierna.
Enligt den i Förenta staterna förda politiken ha tvärtom- skillnadell
i löneavseende mellan olika arbetargrupper accentuerats under de
senaste åren.
För min del har jag med styrka betonat denna skillnad mellan den
svenska och den amerikanska lönepolitiken, bland annat därför att
man från svenskt håll talat så litet därom. Svenska nationalekonomer
ha ofta endast framhållit vad som i den svenska konjunkturpolitiken
var lätt och lustigt, nämligen att ge ut mera pengar och att bedriva
en expansiv penningpolitik; men vad som varit svårt och betytt att
man måst hålla igen, däroll1 har mall icke talat mycket. Jag tror knappast, att detta betyder, att man i Sverige underskattat betydelsen av
en riktig lönepolitik. Här som annars gäller väl den gamla satsen, att
var plåga har sitt skri för sig men hälsan tiger still. Eftersom i Sverige
arbetslönernas utveckling varit sådan, att jämvikt åstadkommits, har
lnan glömt att tala därom när man vänt sig till utlandet. Jag misstänker emellertid, att denna tystnad varit mycket skadlig för vissa
främmande länder, då de på detta sätt kommit att förbise ett väsentligt element i den svenska konjunkturpolitiken.
Råvaruprisernas förändringar ha knappast under högkonjunkturen
1936-37 spelat någon större roll såsom orsak till en bristande jämvikt i kostnads- och prisstrukturen. Råvarupriserna stego visserligen
luycket kraftigt 1936-37, men jämfört med lönerna ha priserna
den fördelen, att en justering nedåt är ganska lätt att åstadkomma
så snart konjunkturläget förändrats, medan lönerna lätt bli kvar på
den höga nivåll.
Jag har redan förut vidrört de problem, som enligt min mening
borde tagits upp till en mera ingående behandling, nämligen frågan
om järnvägarnas sanering, om en större säkerhet för public utilities
och Oln beskattningens omläggning. Jag skulle endast inom parentes
vilj a anmärka, att bankkretsarna i N ew York nog tala alltför ensidigt
om skattepolitiken. Jag medger \Tisserligen, att vissa av de pålagda
skatterna varit synnerligen olämpliga, men skattepolitiken representerar endast en del av det problem, som man har att lösa. De mest
skadliga skatteformerna ha för övrigt redan modifierats. New York
Ilar nog också sin mycket ensidiga syn på saker och ting.
Den stegring av löner och andra kostnader, som ägde rum 1933-34
och återigen 1936-37, har spelat en utomordentligt stor roll bland
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annat för byggnadsindustrien. År 1926 var för denna industri ett
lysande år med möjlighet att betala högre löner än någonsin förut
förekommit. Fr. o. m. 1927 gick emellertid byggnadsverksamhetens
omfattning först sakta och sedan mycket hastigt tillbaka och sjönk
1932 till mindre än 10 % av vad den varit 1926. När byggnadsverksamheten åter började komma i gång 1936-37, inträdde plötsligt
en höjning med ungefär 15 % i byggnadskostnaderna, varav ungefär
11 % berodde på lönehöjllingar. Trots det bakslag som inträdde ha
lönerna inom byggnadsfacket fortfarit att ligga mycket över 1926 års
nivå, medan den allmänna prisnivån är lägre än den var 1926.
Om det icke lyckas att få i gång byggnadsverksamheten, medför
detta den nackdelen, att det samhälleliga sparandet icke kommer till
tillräcklig användning inom den gren av det ekonomiska livet, som
ger de största möjligheterna för investering. I Förenta staterna spelar
detta för ögonblicket en mycket stor roll. I de stora städerna finns ett
överskott på skyskrapor och man har också ett överskott på hus för
rika personer, men lnan har icke tillräckligt med hus för folk med
lner moderata inkomster, för de 9 miljoner invånare, varmed landets
folkmängd har ökats. Ett UppSvillg i byggnadsverksamheten skulle
innebära att en grupp av arbetare byggde hus för andra arbetare. Om
eIneIlertid lö·nerna för den grupp som bygger äro högt uppdrivna,
måste den efterfrågan efter hus, som kommer från andra arbetare,
minskas. Detta sakförhållande har numera verkligen börjat diskuteras i Förenta staterna. Det finns fackföreningar, som ha gått med
på att sänka lönerna med 20 %, när de hus som byggas icke kosta
mer än 3.000 eller 4.000 dollars. På denna punkt har man alltså nu
börjat få till stånd en viss utjämning.
Är nu denna brist på jämvikt i kostnads- och prisstrukturen verkligen det väsentliga i de senare årens amerikanska konjunkturutveckling och förklaringen till den långvariga stagnationen, som hållit i sig
trots all spridning av köpkraft och trots den expa,nsiva penningpolitiken? För min del tror jag, att bristen på jämvikt varit det väsentliga momentet. Jag skulle därvidlag i någon mån vilja anknyta till
den erfarenhet, som gjorts i Frankrike. Francen var länge övervärderad; att denna övervärdering hade sitt inflytande även inom landet
visas bl. a. i en bilaga till London Economist av år 1934, vari författaren, Sir Henry Stra~osch, framhåller, att som en följd av övervärderingen kostnaderna tenderat att bli för höga och varupriserna
för låga och att detta missförhållande hämmade företagsamheten
också inom landet och ej bara var menligt för exporten.
En god vän till mig, en jesuit i Paris - Pere Dillard - SOln är
expert på lnonetära frågor, framhöll en gång för mig vid en middag
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i Basel, att det icke fanns något, som var mera fördärvligt för ett land
än att ha en övervärderad valuta, för när kostnaderna bli högre än
priserna och ingenting kan hållas i gång med normal vinst, uppstå
alla möjliga svårigheter och bedrövligheter inom näringslivet både av
ekonomisk och moralisk art.
Om man ser på de kurvor, som kunna ritas upp på grundval av den
officiella franska statistiken över utvecklingen från år 1933 fram till
hösten 1938, då Daladier och Reynaud kommo till makten, skall man
finna, att i det ögonblick, då enligt dessa kurvor jämvikt hade uppkommit gentemot andra länder och inom den inhemska kostnads- och
prisstrukturen, franskt kapital började repatrieras, och detta i trots
av att 1938 pi: hösten den utrikespolitiska spänningen i Europa i
högsta grad skärpts. I själva verket är det ju ganska egendomligt, att
fransmännen sedan ett år tillbaka trots den växande utrikespolitiska
spänningen i så stor utsträckning tagit hem kapital främst för att
användas i industriell och kommersiell verksamhet. Det var icke rentierer, som i första hand toga hem sitt kapital, utan företagare, som
behövde pengarna för sin rörelse, och sedan följde de andra efter.
I ett så stort land som Förenta staterna kan en brist på jämvikt
inträda utan att den behöver hänföra sig till någon övervärdering av
dollarn.
När nationalekonomerna tala om deficitära statsutgifters multiplikatorefiekt, d. v. s. att med 100 kronor, som ges ut av staten, köpkraften
ökas med 200 eller 300 kronor, så är jag personligen villig att medge,
att en sådan effekt kan inträda, men jag är viss om, att den endast
kan förväntas under vissa bestämda förutsättningar. Till dessa förutsättningar hör bland annat, att det måste finnas en viss jämvikt i
kostnads- och prisstrukturen; jag finner, att denna förutsättning börjar mer och mer betonas av yngre engelska nationalekonomer såsom
t. ex. av Mr Meade, utgivarell av Nationernas förbunds World Economic Survey.
Emellertid får man icke stanna enbart vid dessa tekniska orsaker,
ty i Förenta staterna föreligga nog vissa djupgående psykologiska
orsaker till den stagnation, som utmärkt de tio senaste åren. Amerikanarna ha ända till 1929 varit relativt förskonade från ekonomiska
svårigheter. Den dynamiska kraften inom det amerikanska näringslivet har varit så stor, att även en svår depression inom några år tämligen lätt övervunnits utan att det behövts några mera betydande åtgärder. »Prosperity» har i det förgångna alltid varit »round the
corner». Vi europeer ha däremot varit vana vid svårigheter av olika
slag och bli icke så förvånade, när de komma, utan göra vårt bästa
för att bemästra dem. Samtidigt som Förenta staterna drabbades av
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1929 års ekonomiska kris, stod landet inför nödvändigheten att bygga
ut sin sociallagstiftning, att ge understöd åt arbetslösa och införa
folkpensionering i stor skala samt vidtaga andra åtgärder på det
sociala området, vilka i Europa hade tillkommit under en lång följd
av år. Plötsligt stegrades behovet hos de amerikanska arbetarna att
stärka sina organisationer, och allt detta skedde vid en tidpunkt, då
näringslivet brottades med de största svårigheter.
Man kan icke ha besökt Förenta staterna under de senaste åren
utan att ha blivit slagen av den villrådighet och den pessimism, som
råder i detta land. Vi äro vana vid att betrakta Förenta staterna såsom de stora möjligheternas land i väster, där det finns anställningsmöjligheter för alla, »jobs for all». När man kommer dit finner man
emellertid, vare sig man talar med »New Deal people» i Washington
eller med Roosevelts bittraste vedersakare i N e\v York, att varken
de ena eller de andra ha någon klar uppfattning om den väg, som bör
väljas för att få bukt med näringslivets svårigheter.
Det har sagts mig att pessimismen är spridd över hela landet. En
av 'de bästa amerikanska journalisterna, Mr. Walter Lippman, skrev
i somras i den bekanta mycket spridda veckotidskriften Life en artikel
under titeln: »The American destiny» . I denna artikel påpekade han
den nervösa oro, som bemäktigat sig hela landet, samt dell villrådighet och obeslutsamhet, som utmärkte alla kretsar. Det fanns, sade
Lippman, enligt mångas mening för mycket sparande, för mycket
bomull (och därför fick man plöja ned den), för mycket vete (och
därför fick veteodlingen begränsas); man fick också inskränka arbetstiden och fördela det arbete, som f~nns, eftersom man tydligen inte
räknade med en ökning i arbetstillfällena. Det är svårt att föreställa
sig en mera pessimistisk artikel.
Jag skulle också kunna citera andra sagesmän. Jag kan sålunda
nämna en av de mest kända ledarna av Public utilities i Förenta staterna, Willis L. Wilkie, president i The Common,vealth and Southern
Corporation. Man har t. o. m. ta~at om honom såsom presidentkandidat, men eftersom han är chef för en stor korporation och sköter den
mycket väl, är det nog uteslutet att man skulle kunna anförtro honom
.det viktiga v·ärvet att sköta hela landets angelägenheter. Han publicerade i somras en arikel i American Monthly under titeln »Brace up
America», som delvis ger uttryck åt samma allmänna inställning som
Lippmans artikel i Life. Resurser finnas i det stora amerikanska.landet, men man vet icke, hur man skall kunna utnyttja dem. Man har
prövat på »spending policy» i så hög grad som detta över huvud taget
varit möjligt och man har samtidigt fört en synnerligen expansiv penni;ngpolitik, men intet har hjälpt. Undra på om man är villrådig!
15 -
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Jag måste emellertid omedelbart påpeka, att man börjar märka en
tendens till begynnande självrannsakan. En reaktion har redan satt in.
J ag träffade i New Yorl( en journalist, som länge bott i Europa,
Clarens Streit. Han har nyligen publicerat en bok om samverkan mellan demokratiska stater (»Union No,v»), som jag tror också kommit
ut på svenska språket. Han hade rest omkring i Förenta staterna ej
minst i The West och The Middle West, för att hålla föredrag onl
sina ideer. Han hade funnit det n1ycket intressant att efter flera års
bortovaro igen komma i kontakt med sina landsmän. J ag frågade
honom, om han hade iakttagit någon ändring i uppfattllingen under
den tid han varit borta. Ja, svarade han, nu var det två frågor, som
alltid ställdes till mig. Den ena gällde tillståndet i Europa. Intresset
Ilade stegrats oerhört för utrikespolitiska spörsmål och var nu nästan
lika starkt i the Middle West som i de östliga staterna. Den andra frågan var: »What do you think about the deficit?» Denna senare fråga
vittnade om den oro, som folk i allmänhet kände inför statens växande
skuldbörda, en oro, som icl<:e så mycket berodde på rädsla för ökad
beskattning SOlTI därpå att det icke syntes möjligt att nå någon verklig
lösning av de svåra ekonon1iska problemen på den inslagna vägen utan
föreföll, som om man behövde fortsätta med den statliga upplåningen
i all framtid med ringa hopp om en förbättring i läget.
Jag träffade ell svensk-amerikansl<: handlande på utställningen i New
York, och honom frågade jag bl. a. 'vad han tänkte om »the spending
policy» . Ja, svarade han, när dessa underskott i budgeten började, så
visste vi ju, att de i längden skulle leda till högre skatter, men vi trodde, att vi skulle få igen den högre sl(atten genom ökad affärsverksamhet, men nu ha \Ti fått de höjda skatterna utan att det blivit någon
öl{ad affärsverksamhet, och då bli vi ju undrande.
Jag tror, att denna självrannsakan ute i bygderna börjat återverka
på Washington. En av de märkligaste händelserna förra sommaren var,
att presidentens förslag om ökade utgifter, s. k. »self liquidating
spending», på 3,8 miljarder dollars avslogs av kongressen.
Den monopolkommitte, som jag förut talat om och som i sina »hearings» och sina till allmänheten utsläppta dokument genomgående gett
uttryck åt de tanl(egångar, som ligga ullder hela föreställningen om
nödvändigheten av permanenta budgetunderskott, har likväl i sitt
arbete också tagit upp kostnadsfrågan. Frågar man New Deal-ekonomer, hur de verl(ligen bedöma verkIlingarna av den kostnadsökning,
som ägde rum först under N. I. R. A. år 1933 och sedan 1936-1937,
medge de numera ganska allmänt, att den starka kostnadsökningen
bidragit att fördröja konjunkturupps,rillget. En ökad insil(t har alltså
vunnits om den rätta politiken, men det är icke lätt att taga upp
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striden lued stora och mäktiga intresseorganisationer. Jag har emellertid sett i tidningarna, att den ifrågavarande monopolkommitten
lagt fram ett utlåtande, som kritiskt behandlar kostnadsutvecklingen
inom byggnadsindustrien och som, tror jag, kan åtminstone delvis
betraktas som ett uttryck för den sinnesförändring, som ägt rum.
Vad jag hittills talat om, hänför sig till läget förra sommaren. När
kriget bröt ut, låg det nära till hands att tro, att stora beställningar
från Europa skulle helt och hållet föränidra konjunl(turutsikterna och
att bl. a. amerikanarna sk'ulle kunna befria sig från sin pessimistiska
inställning. Stämningen i Förenta staterna brukar ju ha lätt för att
slå om. Emellertid har erfarenheten under de sista två månaderna
varit, att» business sentiment improved less than business itself». Efter
att ha stigit i september ha kurserna på börsen tid efter annan visat
en viss tendens att falla, och detta betyder mer i Förenta staterna än
i något annat land. Det finns nämligen ett betydande antal amerikanare, som faktiskt rätta sina dagliga utgifter efter kursrörelserna på
New York-börsen. Hitintills har produktionen stigit mest inom stålindustrien, där den nu kommit upp i 1929 års nivå. Inom cement- och
bilindustrierna ligger pro,duktionen alltjämt under 1929 års siffror.
Här har alltså på tio år icke skett någon förbättring. Många äro rädda
för en alltför ensidig utveckling av krigsindustrien, som skulle komma
att följas av ett svårt bakslag när vi åter få fred i världen; och detta
verkar redan nu återhållande.
När jag i somras var i Ne,v York, var jag nog mindre pessimistiskt inställd än de flesta amerikanare jag mötte. Jag tror för min
del, att illusionernas tid är förbi. Även New Deal-ekonomerna ha
börjat lära sig att man icke med patentmediciner kan bota den sjuka
samhällskroppen, att man icke med framgång kan föra en Peer Gyntpolitil( som går »udenom» svårigheterna.
Jag var som sagt optimistis~, i varje fall i jämförelse med de flesta
jag träffade i New York. När jag vid en lunch i en Nevv York-bank
yttrade, att jag trodde det skulle bli en avgjord förbättring i det
ekonomiska läget frampå hösten, var det nog åtskilliga närvarande,
som undrade, om jag verkligen menade, att en förbättring kunde
inträda så länge den amerikanske presidenten bar namnet Franklin
Delane Roosevelt. Det är utan vidare l(lart, att man icl(e kan disl{utera den amerikanska konjunkturpolitiken titan att också tala om
Roosevelts person. Ett mycket stort antal amerikanare anse nog f. n.
att det personliga är det högsta i landets konjunkturhistoria. Inställningen till Roosevelt spelar för visso en roll, men jag skulle för min
del tro, att han nog också kommit till insikt om nödvändigheten av
en meta försiktig politik. Jag skulle också vilja nämna, att flera av

194

NATIONALEKONOMISKA

FÖRENINGEN DEN 1 DFjCEMBEU 1939

den Rooseveltska regeringens bästa rådgivare, som ganska förtvivlade
lämnade Washillgton för tre eller fyra år sedan eller ännu så sent som
1938, nu kommit tillbaka för att hjälpa till med l{:rigsproblemen.
Den uppsättning, som står till förfogande för regeringen i Washington,
har ·därigenom förbättrats. Min relativa optimism beträffande den
amerikanska konjunkturen är grundad därpå, att jag tycker mig
spåra en stigande benägenhet hos de maktägande att komma tillbaka
till gamla, mera ortodoxa föreställningar, och reagera nlot ytliga åsikter om fördelen av »köpkraftsspridning» och annat dylikt.
Vad har man nu att lära av den amerikanska l(onjunkturutvecklingen? Jag skall i några korta satser försöka sammanfatta det väsentligaste.
Man har, som vi sett, i Förenta staterna haft oerhört stora statsutgifter, vilka föranlett en ökning av statsskulden med 25 miljarder
dollars inom loppet av tio år, och mall har också fört en expansiv
penningpolitik, men trots detta har stagnationen fortsatt. Man bör
enligt min melling kunna draga den nästan självl{:lara slutsatsen, att
en underbalansering av budgeten icke är något universalmedel som
alltid kan anvälldas för att övervinna en depression. Därom ha vi nu
vittnesbörd nog från Förenta staterna, Frankrike och många andra
länder. Ett underskott i budgeten kan ge ett rådrum, varunder en
nödvändig anpassning kan genomföras, men en underbalansering kan
aldrig bli en ersättning för en sådan anpassning. Man brukar ofta
fråga mig, om man snabbast övervinner en depression genom deflations- elle1" expansionspolitik. Jag brukar alltid svara, att det bästa
medlet är en kombination av dem båda; å ena sidan en sänl(ning av
kostnaderna, å andra sidan en expansiv penningpolitik och också ett
visst underskott i budgeten. ·Oln räntesatser och arbetslöner nedsättas,
inträder icke bara en sänkning av kostnaderna utan i viss mån också
en minskning av köpl(raften. Ett undersl(ott i budgeten kan då så
att säga ge ersättning för denna minskning av l{:öpkraften och därigenom bidraga till ett övervinnande av depressionen.
l\{en, skulle jag vilja tillägga, om underskottet blir för stort, är
detta ett tecken på att något fundamentalt i det ekonomiska maskineriet är i olag. Den politik, som föres, får icke gå ut på att bara ge
ut mer och mer pengar och därigenom godtaga ett större och större
underskott, ty då blir den sista villan värre än den första, och i längden blir det mycket svårare att komnla ur träsket, såsom det amerikanska exemplet nogsamt visat.
För min del är jag mycket tilltalad av tanken på statliga utjäm'ningsfonder exempelvis för bestridande av utgifter för arbetslöshetsunderstöd. Sådana fonder skola byggas upp under goda tider och
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komnla till användning under dåliga, d. v. s. just då det behövs en
stärkning av köpkraften. Ett system med utjämningsfonder tillämpades inom järnvägsväsendet långt före 1914. De Preussiskt-Hessiska
statsbanorna började därmed redan 1906-1907. Franska regeringen
sände i början av detta århundrade ut ett cirkulär om en mera jänln
fördelning av allnlänna arbeten mellan goda och dåliga tider. Här har
lllan alltså gamla erfarenheter att bygga på. Genom ett system med
utjämningsfonder får man en garanti för en viss måtta i fråga om de
underskott, som kunna uppkomma. l'y särskilt på detta område gäller
nog sanningen i Goethes ord: »In der Beschränkung zeigt sich erst der
Meister».
Härefter yttrade sig:
Riksbankschef I.. Rooth: Jag ämnar icke konlnla med någon kritik. Det är
tyvärr så sällan, som vi få se dr Jacobsson här i Stockholm, att jag skulle
vilja passa på tillfället att be honom tala icke blott om hur det var i somras
i Amerika utan även om hur han ser på den ekonomiska situationen just nu
och vad han tror om den närmaste framtiden. För mig personligen vore
det av allra största intresse att kunna få del av hans uppfattning exempelvis om prisutvecklingen under de närmaste månaderna.
Dr Per Jacobsson: Den utjänlningspolitik, varom jag nyss talade, bygger
ju på tillvaron av pendelsvängningar mellan goda och dåliga tider. Ett krig
kan emellertid avbryta denna pendelsvängning, vilket alltså betyder, att
man förlorar grundvalen för hela utjämningspolitiken. Det uppstår då en
egendomlig situation, i vilken de vanliga principerna för penningpolitiken
icke i någon högre grad kunna tillämpas. Detta framgår ju bland annat av
värnskattepropositionen. I finansministerns eget uttalande liksom i den
till propositionen fogade promemorian framhålles, att man i den nuvarande situationen har att räkna med vissa expansiva faktorer, såsonl de
ökade statsutgifterna och den tilltagande knappheten, vilken ju enligt
professor Wicksell kan skapa sin egen monetära köpkraft och som dessutom ger möjlighet att inom landet sätta i gång vissa substitutionsindustrier. Sa.nltidigt har man emellerti'd oekså att räkna med visS'a ·depressiva
fa;ktorer, såsom att exportindustrien fått det svårare, att byggnadsverksamheten avstannar o. s. v. I en sådan situation är det i viss mån svårt att
avgöra, om det skall bli de expansiva eller depressiva faktorerna, som få
överhand; författarna till promemorian begränsa sig i det stora hela till
att ange problemet utan att våga sig på någon direkt gissning.
I Förenta staterna förhåller det sig för närvarande på samma sätt. Där
föreligga vissa depressiva och vissa expansiva faktorer. När kriget bröt ut,
trodde man, att det skulle bli ungefär samma utveckling, som under de
sista två åren av världskrig.et: stora uppköp från Englands och Frankrikes sida och betalning av dessa uppköp med i främsta rummet de depositioner och det guld, som redan samlats i Förenta staterna. Den nya köpkraften skulle, trodde man, snabbt ge uPP'hov till bättre tider.
l\fan har emellertid redan märkt, att de engelska och franska uppköpen
kanske icke komma att bli lika stora SOln förra gången. Frankrike har
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icke denna gång förlorat de industri- och jordbruksdistrikt, som Tyskland
erövrade redan i augusti och september 1914, och Frankrike skulle naturligtvis aldrig under förra kriget ha behövt köpa så mycket varor från utlandet, om det hade haft dessa områden i behåll. Det är därför troligt, att
de franska inköpen nu komma att bli mindre. Vad England beträffar, tog
det under förra kriget i stor utsträckning upp lån i Förenta staterna bl. a.
för att hjälpa sina allierade. Upplåning är nu utesluten, men behovet av
lån bör också bli mindre. Minskade skeppningsmöjligheter begränsa också
mängden av de varor, som kunna sändas till västmakterna. Man hör vidare komma ihåg, att den engelska industriens produktionskapacitet för
närvarande är 40 a 50 % större än 1914, varför England nu bör ha möjlighet
att inom egna gränser tillgodose en större del av sina behov. Samtidigt ha
emellertid också kostnaderna ökats. Ett aeroplan kostar nu tre gånger så
mycket Isom under förra kriget o. s. v. Givetvis är det mycket svårt att
bedöma hur stora de engelska och franska uppköpen komma att bli,men
mycket tyder som sagt på att de icke skola bli så stora som under åren
1914-1918.

" I tidningarna ha förekommit uppgifter om beställningar för 300 miljoner
dollars. Det låter ju mycket, men det är dock icke mer än 10 % av vad
som varit det normala underskottet i den amerikanska budgeten under de
sista åtta åren. Man har nog också ganska snart fått klart för sig i Förenta
staterna, att man till en början överskattade den stimulans, som .skulle bli
följden av- inköp från Europa. Bankernas månatliga översikter och artiklar
i den dagliga pressen äro fulla av varningar mot en förhastad optimism;
avmattningen på börsen efter den första uppgången har också varit en
reflex av iinsikten om att de överspända förväntninga;rna knappast kunna
komma att infrias.
Man påpekar i Förenta staterna, att den europeiska efterfrågan tyvärr
kommer att sammanfalla med landets egen. England och Frankrike köpa
aeroplan, -lastbilar, verktygsmaskiner o. s. v., men amerikanska regeringens
egna beställningar avse i hög grad samma militära ändamål, och dessa
beställningar ha kommit i stället för de vanliga »public works», vilka nagot
minskats i omfattning. Den inhemska efterfrågan kommer alltså att sätta
in på samma områden som den utländska. Man fruktar, att om det blir
ett relativt kort krig, bakslaget kommer att bli mycket starkt, för då kommer det plötsligt att visa sig att världens kapacitet i vissa branscher, såsom järn och stål, betydligt överstiger vad som kan behövas i fredstid.
Man har därför i Förenta staterna börjat fästa ökat avseende vid de
alltjämt kvardröjande depressiva faktorerna. Arbetarsvårigheterna ha återigen ökats. Chryslerfirman har haft att utkämpa en långdragen konflikt
med sina arbetare.
För min del tror jag emellertid, att de mera pessimistiska förbise ett
par viktiga om'ständigheter. Den ena är, att kriget denna gång bröt ut
just som man i Förenta staterna stod vid början av en högkonjunktur,
under det att kriget 1914 utbröt i en begynnande lågkonjun.ktur. Den
andra omständigheten är, att den ökade insikt, som man så småningom
i Förenta staterna förvärvat sig om nödvändigheten aven viss jämvikt i
kostnads- och prisstrukturen, också kommer att spela en roll. Washington
ger icke längre ·samma ensidiga stöd åt arbetarsidan, som gavs 1936 eller
1937, utan ansatser ha funnits till en motsatt hållning.
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Varför kommer jag tillbaka till dessa synpunkter? Jo, därför att jag
tror, att det inte blir den okade efterfrågan från Europa, som blir bestämmande för den amerikanska prisutvecklingen, utan att prisutvecklingen kommer att bli beroende på i vad mån det amerikanska näringslivet självt kan komma i gång, och då främst genom en ökad investeringsverksamhet, som har till förutisättning, att en viss jämvikt uppnås i kostnads- och prisstrukturen. Eftersom jag är relativt optimistisk på den punkten, tror jag; att man i fomsättningen kan räkna med relativt goda tider
i Förenta staterna. Givetvis kan det komma ett bakslag bl. a. av politiska
skäl, men om ingenting alldeles oförutsett inträffar, ställer jag mig personligen rätt så skeptisk till tron på ett bakslag fram på våren, varom
man talat så mycket i den amerikanska finanspressen. Om det ameri:kanska
näringslivet skulle komma i gång, ges tvivelsutan ett starkt stöd åt varuprisen. Jag tror emellertid icke på någon inflationsartad konjunktur, ty
produktionskapaciteten är så hög både beträffande råvaruförsörjningen
och inom industrien, a~t mot den ökade köpkraften också kommer att
svara en ö.kad varuförsörjning.
.
Jag är medveten om att denna framställning är jämförelsevis optimistisk, men jag skulle vilja påpeka, att efter tio års relativ stagnation i
Förenta staterna, under vilken tid folknlängden stigit med 9 miljoner
och en bättre insikt förvärvats om de väsentliga ekonomiska sammanhangen, utrymme bör finnas för ett uppsving inom näringslivet.
Professor A" Montgomery: Jag begärde egentligen icke ordet för att
opponera mig mot dr Jacobssons 'synpunkter. Jag delar dem i huvudsak,
men jag skulle dock vilja reservera mig något i fråga om ett par enstaka
punkter.
Först skall jag be att få tacka för den sista expose, som dr Jacobsson
gav över det nuvarande läget i Förenta staterna. D-et synes mig föreligga
goda skäl för den uppfattning, 'Som han med sin stora sakkunskap därvidlag framlade. När man jämför det nuvarande konjunkturuppsvinget
i Förenta staterna med förhållandena i andra länder, kan man ju icke
undgå att lägga märke till att det, såsom dr Jacobsson också antydde,
finns ett mycket stort utrymme för ett uppsv,ing. Förenta staternas industriella produktion är för närvarande uppe i ungefär samma nivå som
år 1929, och det kan ju icke sägas vara särskilt lysande, när man jämför
med den utveckling, som under samma tid har försiggått i en del andra
länder. Det bör därför finnas ganska stort utrymme för en expansion, innan
några mycket inflationsartade fenomen framträda.
. Dr Jaoobssons huvudtes var, att den egentliga orsaken till stagnationen
i Förenta staterna och väl också i en del europ'eiska länder har varit, att
relationen -mellan kostnader och priser har gestaltat sig ogynnsamt, d. v. s.
att kostnaderna ha tenderat att stiga över priserna. Denna allmänna synpunkt tror även jag är alldeles riktig. Jag skulle emellertid vilja ge en
något annan förklaring till att denna situation har up-pstått. Dr Jacobsson 'betonade särskilt löneutvecklingens betydelse och framhöll samtidigt,
att de yngre nationalekonomerna i Sverige icke helt delade denna uppfattning. Jag kan ju icke räkna mig till denna kategori, och jag måste
säga, att också på denna punkt förefaller det mig, som om det funnes
mycket att säga för den uppfattning, som dr Jacobsson har företrätt. Jag
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tycker emellertid, att det skulle ligga ännu närmare till hands att peka
på en annan omständighet, som har varit i hög grad verksam för att
framkalla stagnationen, nämligen den utomordentligt stora ekonomiska
och politiska osäkerheten, som ytterst menligt återverkat på prisutvecklingen och företagsamheten.
Om lnan studerar Europas och Amerikas ekonomiska historia under de
sista 20 åren, är det i själva verket förvånande vilken oerhört stor motståndskraft näringslivet trots allt har visat gentemot alla de svåra påfrestningar, som ha inträffat. Dessa påfrestningar började med den stora
deflationskrisen efter det förra krigets slut, och sedan har den ena stöten
kommit efter den andra. Den depression, SOIU satte in år 1929, var icke
i och för sig särskilt svårartad. Det blev snart ansatser till en återhämtning, och tidvis såg det ganska lovande ut, men nya politiska svårigheter
i Europa och 'annorstädes medverkade i hög grad till att stämningen åter
försämrades. På våren 1931 visade sig ånyo vissa svaga ansatser till förbättring, men då kom den stora bankkraschen på kontinenten. På det
sättet "har det fortgått hela tiden.
I Förenta staterna har osäkerheten som bekant haft särskild karaktär.
Det har rått osäkerhet även om de mål, SalU den ekonomiska politiken har
uppställt för sig. Det är klart, att om företagarna icke ha någon säker
grundval fö,r sina kalkylationer, undanryekes därigenom i ;hög grad grunden för ett konjunkturuppsving.
Det är denna allmänna osäkerhet, som såvitt jag fö'rstår i mycket hög
grad har satt sin prägel på efterkrigstiden. Den egendomliga situation,
som uppkommit på grund av politiska och ekonomiska osäkerhetslnolnent,
har givit upphov till en del underliga teorier, som dr Jacobsson berörde,
fraluför allt Keynes' teorier, i vilka efterkrigstidens erfarenheter generaliserats till något så att säga oundvikligt i den ekonomisk'a utvecklingen.
Man har det dilemma, som Keynes målar upp, då vinstutsikterna med nödvändighet sjunka, under det att kapitalräntan icke på grund av alleha.nda
institutionella faktorer kan sjunka i samma grad. I den situation, SOln
därigenom uppkommer, blir det omöjligt att på ett tillfredsställande sätt
hålla i gång produktionen, och sparandet blir för stort i förhållande till
efterfrågan på kapital.
Att sparandet verkligen tidvis under efterkrigstiden varit för stort i
förhållande till efterfrågan är jag böjd för att nledge, ·men detta beror i
hög grad just på de omständigheter, som jag nyss har berört. Sparandet
blir för stort, när det icke finns tillräcklig stimulans till investeringar, därför att vinstutsikterna rubbats på ena eller andra sättet.
Jag skulle sålunda vilja sätta denna osäkerhet i första rummet. Vad
den speciella lönepolitiken beträffar, tycker jag sannolikheten talar för
att den faktorn har haft mycket olika 'betydelse i olika länder. För Sveriges del tror jag icke man kan tillskriva denna faktor så avgörande betydelse, varn1ed jag dock naturligtvis icke vill ha sagt, att luan skulle
kunna hålla lönerna hur höga som helst utan att detta skulle medföra
luenliga verkningaT för produktionen. Vad jag härvid tänker på är, att
den svenska konjunkturen i så oerhört hög grad bestämmes av exportmöjligheterna och har gjort det även under de allra sista åren. Man är alltför ofta benägen att glömma bort detta, därför att det ligger så nära till
hands att göra det, när man sysslar med konjunkturexperiment, som endast
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taga hänsyn till hemmamarknaden. Det är mycket lärorikt att se, att även
under de allra sista åren .före krigsutbrottet har konjunkturen i Sverige i
stort sett varierat m,ed exportrörelserna. Det är emellertid givet, att exportchanserna i allra högsta grad bestämmas av läget på världsmarknaden och endast i andra hand av sådana förhållanden som lönenivån.
Jag har tidigare haft tillfälle att göra jämförelser mellan Finland och
Sverige i detta avseende. Man kan därvidlag konstatera, att den lönejustering, som företogs i Finland i samband med depressionen i början av
1930-talet, var vida mer omfattande än i Sverige. I stort sett var lönenedsättningen minst dubbelt så stor. Detta ledde emellertid icke till att Finland
fick något stort försprång före Sverige vid konjunkturuppgången. Det
rådde i stället en förvånansvärd parallellism mellan de båda länderna i
detta avseende. På båda hållen kom konjunkturuppsvinget, när läget på
de stora marknaderna, framför allt i England, hade förbättrats på ett
avgörande sätt. Jag medger emellertid, att situationen kan te sig annorlunda i ett land som Förenta staterna, där exporten spelar så förhållandevis
liten roll.
Under alla omständigheter vill jag dock än en gång understryka den
konklusion, som åtminston,e för en ekonomisk historiker ligger närmast
till hands, nämligen att efterkrigstiden skilt sig från förkrigstiden i så
enormt hög grad just genom den politiska och ekonomiska osäkerheten.
Det är denna osäkerhet, som har omöjliggjort en något så när regelbunden
konjunkturutveckling enligt förkrigstidens mönster. Det är den, som gjort
det så alldeles särskilt svårt att nu för tiden svara på frågor rörande utsikterna för konjunkturutv'ecklingen. D~l1na osäkerhet ledde t. o. m. på
sin tid därhän, att ett mycket ryktbart amerikanskt konjunkturinstitut
tvingades att inställa sin verksamhet.
Dr Per Jacobsson: Jag ber först att få tacka professor Montgomery för
det instämmande, som han gav de allmänna teserna i mitt föredrag. I det
stora hela är jag också ense med honom, särskilt i fråga om den roll, som
exporten har 'spelat för den svenska återhämtningen 1932~37. Eftersom
konjunkturförhållandena i Sverige i så hög grad bero på exporten, är vårt
land säkerligen mindre känsligt för en underbalansering av budgeten än
många andra länder. Förenta staterna borde över huvud taget aldrig taga
Sverige såsom exempel. Sverige är i själva verket, när det gäller frågan
Oln en budgetär utjämningspolitik, nästan det sämsta exempel man kan
välja. Varför har man då hört så mycket om Sveriges politik i detta av.
seende? Jag tror förklaringen är följande:
Det finns i vår tid många nationalekonomer, som tro på Keynes' teorier
om nyttan aven underbalansering av budgeten. När dessa nationalekonomer studerat utvecklingen i Frankrike och Förenta staterna, ha de
blivit ganska ledsna, .för re.sultatet i båda dessa länder har ju varit allt
annat än tillfredsställande. Men då ha de lyckligtvis haft d·etta välskötta
land Sverige, som man väl icke visste så mycket om ute i världen, utan
som kunde framhå.llas såsom ett exempel på riktigheten aven konsekvent
tillämpning av de nya teorierna. Försöker man visa dessa nationalekonomer vad som varit det väsentliga i den svenska utvecklingen genom alt
ge dem professor Montgomerys förträffliga skrift om hur Sverige övervann
depressionen, bli de uppenbarligen besvikna. Därigenom förlora de nästan
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det enda stöd som de hade för sina teorier. Män känner det, som om man
toge en leksak .från ett barn eller berövade någon hans barndoms tro.
Vad beträffar lönepolitiken är jag ense med _professor Montgomery om
att en sänkning ~v lönerna med 4-10 % kanske icke spelar så stor roll.
Jag vill dock göra en reservation för byggnadsindustrien. Vad som spelar
en roll är emellertid, att löneutvecklingen icke går i orätt riktning, såsom
skett i många länder, d. v. s. man får i depression-en icke höja lönerna
utöver den föregående nivån. Detta var faktiskt vad som skedde i Amerika
på hösten 1933. Genom N. l. R. A. höjdes lönerna utöver 1929 års nivå,
fastän priserna lågo 20 % lägre än 1929. Därigenom uppstod bristande
jämvikt. Det vore lätt att visa genom utdrag ur Hansons och Curries
skrifter att även New Deal-män numera erkänna att såväl hösten 1933
som sedermera 1936-1937 den starka höjningen av lönerna var en utveckling i fel riktning.
Jag är nog icke riktigt ense med professor Montgomery vad beträffar
den roll, som osäkerheten i ekonomiskt och politiskt hänseende spelat under
senare år. Jag tror, att själva osäkerhetsmomentet betytt lnindre för den
amerikanska utvecklingen än man i allmänhet föreställer sig. För nedgången 1929 tror jag att detta moment icke betydde något alls. Det var
ju i Förenta staterna, som 1929 års kris utbröt, medan den politiska osäkerheten var till finnandes i Europa. Hoover, en republikan, var fortfarande
president. Fram till 1933 hade man ännu »business in Government».
D-et finns dock givetvis mer än ett salnband mellan förhållandena i
Förenta staterna och i Europa. När priserna föllo i Amerika, särskilt råvarupriserna, betydde detta för länder som England och Sverige, att de
under åren 1930 och 1931 kunde köpa sina råvaror billigare än förut.
Det uppstod för d-em en fördelaktigare relation mellan priserna på importoch exportvaror (»improved terms of tra'de»); de -hade avgj.ord fördel därav under hela krisen. Trots att England och Sverige deprecierade sina -valutor år 1931, kunde d-e behålla samma goda handelsvillkor. Delvis berodde
detta på sterlinggrupp'ens omfattning nlen delvis också på den fortsatta
depressionen i Förenta staterna. Ett land, som däremot blev lidande, var
Tyskland. Eftersom detta land hade att fullgöra stora" skadeståndsbetalllingar ooh hade sIvaga valutareserver, -,nlåste det inom landet följa med
prisnedgången på världsmarknaden för att kunna exportera. Broning
inaugurerade en priss-änkningspolitik, vilken egentligen icke hiade något
direkt samband med den politiSlk,a osäker.heten 'utan med den mera tekniska frågan att skapa möjlighet för fortsatt överskottsexport. Såsom
professor Montgomery väl vet har professor Davidson analyserat dessa
samband i Ekonomisk tidskrift.
'Ännu i början av maj 1931, alltså fem månader före punddeprecieringen,
rådde ett relativt lugn i världens penningväsen. Bank of England sänkte
diskontot till 2,5 0/0, och börserna började tro på bättre tider som en följd
av ,billiga pengar. Då kom emellertid den internationella finanskrisen, som
jag tror i rätt stor ut.sträckning föranleddes av prisfallet i Förenta staterna,
ett prisfall, som ut.satte gäldenärsländerna för ett olidligt tryck.
Vad den fortsatta utvecklingen beträffar vill jag erinra om, att Roosevelt
höll sina skarpaste tal mot industrimagnaterna under åren 1936 och 1937,
just under uppgångstiden. Han höll bland annat under valstriden hösten
1936 ett tal i Madison Square Garden, i vilket han yttrade, att »during
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the last two years business has found its match, but in the next two years
it will .find its master». Det talades härom i ~"!" ew York, men likväl stego
priserna, och »sit down»-strejkerna oroade icke h·eller så mycket, så länge
man trodde, att priserna skulle stiga.
Även efter att omsvängningen i konjunkturläget börjat göra sig märkbar under sommaren 1937, vidmakthöllo nog de amerikanska industrimännen sitt förtroende ganska långt in på hösten; de arbetade till en
tid på lager. Jag minns mycket väl hurusom de amerikanska finansmän,
som besökte Basel under s.omma!ren 1937 strax innan b'akslaget ägde rum,
voro mycket optimistiska och de höllo modet uppe ä ven sedan börskurserna börjat sjunka. De trodde alltjämt endast på en »recession», trodde
att avmattningen i affärerna skulle visa sig vara övergående. Det var
först sent på hösten, SOln pessimismen spred -sig, och den ·blev då så mycket
starkare som en motsats till den föregående optimiSlIllen.
Jag tror som professor Montgomery, att näringslivet har en underlig
förmåga att fortsätta med sin v·erksamhet, så länge det har norlnala vinstmöjligh-eter. Ibland brukar jag säga, att »businessmen are like bees». Ger
man blommor till bin, så samla de honung. Ger man industriInännen vinstmöjligheter, så samla de vinst. Sedan kan man beskatta honung-en resp.
vinsten ganska mycket utan att samlandet i nämnvärd grad störes. Ordnar man det däremot så, att det icke finns några vinstmöjligheter, så tar
man bort förutsättningen för den industriella v·erksamheten och en avmattning måste då inträda. Detta menar jag är faktiskt det avgörande.
Försäkringsdirektör I.. Sjögren: Jag ber att få tacka dr Jacobsson. Jag
har redan nämnt, att vår förenings styrelse under minst ett år längtat
efter det ögonblick, då vi skulle få se dr Jacobsson här i katedern. När
kvällens överläggningsälnne fastställdes för en vecka sedan, ställde vi
stora .förhoppningar på detta sammanträde. De sista dagarnas händelser
ha emellertid tryckt våra sinnen och skapat en orosstämning, som säkerligen förtagit lusten för många att komma hit. Men vi, som äro här församlade - jag tror jag vågar tala å allas vägnar - ha fått våra förhoppningar tillfullo infriade. '7j äro tacksamma oeh glada över att ha
fått del av dr Jacobssons stora sakkunskap. Genom Edert klara och medryckande anförande har Ni haft förmåga att helt fängsla vår uppmärksamhet på ett sätt, som vi sent skola glömma. Jag hoppas, att det icke
skall dröja alltför länge, innan vi åter få se Eder här i vår krets.
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ENSTROM:, A. F., kommerserad.
ERICSON, E. C., f. d. byradirektor.
ERICSSON, Y., byrachef.
ERIKSON, A., revisor.
ERIKSSON, B., fondchef.
ERIKSSON, H., statsrad.
ERIKSSON, J. A., f. d. bankokommissarie.
ERIKSSON, J. B., landshovding, Falun.
ERIKSSON, R., forsakringsdirektor.
ERLANDER, T., statssekreterare.
ERNMARK, G., direktor.
EWERLOF, K., direktor.
EWERS, E., disponent.
FAGERLUND, A.., direktor, Djursholm.
FALCK, B., forsakringstjansteman.
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FALK, A., ingenjor;
FAJ..lK, S., revisor.
FALKl\IAN, 0., ingenjor.
FANT, G. M. F., borgmastare.
FINNEY, F. 0., sekreterare, Stocksnnd.
FISCHERSTROl\I, H., forsakringstj.·man.
FISCHERSTRO:M, S., a vdelningschef.
FITGER, E., redaktor.
.
FITGER, P., fil. dokt.or.
FLODIN, T., advokat.
FORs, J., direktor.
FORSBERG; U., direktor, Goteborg.
FORSGREN, B., direktor.
FORSSl\IAN, E., forsakringsdirektor.
FRANCKE, H., ingenjor.
FRANCKE, N., ryttmastare.
FREDELIUS) HJ., t. f. forste aktuarie.
FREDEN, K., direktor.
FREDRIKSSON, V., forsakringsdirektor.
FRIBERG, N. M., direktor.
FRICK, B. R., bankdirektor.
FRIES, C., bankdirektor, Vanersborg.
FRISELL, E., civilingenjor.
FRISELL, E., direktor.
FR.ISK, C., v. haradshovding, f. d. bankdirektor.
FRYDEN, E., overstelojtnant.
FRANCKEL, C., direktor.
GABRIELSSON, A., direktor, Goteborg.
GEIJER, E., assessor.
GENTELE, G., revisor.
GERDEN, 0., apotekare.
GERNANDT, S., lojtnant.
GIBSON, J., revisor.
GILLBERG, K. E., direktor.
GIJ..lLQVIST, A" direktor.
GJORES, A., t. f. generaldirektor.
GRANQVIST, B., fil. Inagister.
GRANQVIST, M., domankamrer.
GRENHOLl\I, A., fil. doktor.
GRUNDSTROM:, H.
GRONDAL, E., bankdirektor.
GUINCHARD, P., fil. licentiat.
GUSTAFSSON, A.
GUSTAFSSON, E., kapten.
GUSTAFSSON, G., kamrer.
GUSTAVSSON, J., amanuens.
GYLLENHAl\iMAR, B., civilingenjor.
GYLLENRAM, B. R., direktor.
GARDIN, S. A., civilingenjor.
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GORANSSON, G. S., ingenjor.
GORANSSON, 'V., direktor.
RABBE, T., revisor.
HAGMAN, 0., byrAchef.
HAGSTR(EM, IC.-G., fil. doktor, Saltsjobaden.
HAGSTROM, S., revisor.
HAHN, B., bankdirektor, Djursholm.
HALLENBORG, M., bynlchef.
HALLSTROM, 0., civilingenjor.
HAMILTON, A., greve, advokat.
HAl\IMARSKIOLD, S., hovrattsrad.
HAMMARSKJOLD, B., landshovding,
Nykoping.
HAMMARSKJOLD, D., statssekreterare)

ledamot av styrelsen.
HANSEN, F., revisor.
HANSON, L., direktor, Djursholm.
HANSSON, J., bokforlaggare.
HANSSON, S., generaldirektor, ledamot

av styrelsen.
HANSTROM, T., byrainspektor.
HAUPT, 0., direktor, Saltsjobaden.
HEDBERG, A., direktor.
HEIMBURGER, H., sekreterare.
HELGER, B., forste aktuarie.
HELLMAN, G., direktor, Helsingfors.
HELLSTEDT, F., direktor.
HELLSTEDT, L., civilingenjor.
HELLSTEDT, S., charge d'affaires, Tallinn.
HELLSTENIUS, G., civilingenjor.
HELLSTROM, C., kapten.
HELLSTROM, N. E., kapten.
HELJ..STROM, 0., disponent, Striberg.
HELLSTROM, T., direktor.
HEMBERG, W., f. d. revisionssekreterare.
HENNING, E., byn\chef.
HERLIN, OL. direktor. .
HERNOD, T., direktor.
HESSLER, A., sekreterare.
HEYMAN, B., direktor.
HEYMAN, G., direktor.
HEYMAN, INGRID, fru.
HIJ..DEBRAND, K., fil. doktor, riksgaldsfullmaktig.
HINTZE, H., direktor.
HIRSCH, A., direktor.
HIRSCH, 0., direktor.
HOLGERSSON, S. E., disponent, .lby.
HOLl\IBLAD, D., grosshandlare.
HOLMQUIST, G., direktor.

HOLMSTEDT, G., e. o. notarie.
HORN, K. VON, t. f. andre kanslisekreterare.
HULTEN, B.
HULTHEN, MARGARETA, froken.
HULTMAN, G., direktor.
Huss, E., fil. doktor.
Huss, G., f. d. generaldirektor.
HlcKNER, Y., advokat.
HAGER, B., civilingenjor.
HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare;
Djursholm.
HAGGLUND, M., direktor.
HXVERMARK, G. J:SON, aktuarie.
HOGBOM, 1., professor.
HOGFELDT, M., direktor.
HOGLUND, H., direktor.
HOGLUND, K. J., kopman.
HOJER, K., t. f. generaldirektor,
Stocksund.
HORLIN, H., revisor.
,IHRFORs, A., forsakringsdirektor.
JACOBI, N. A.} e. o. byradirektor.
JACOBSON, G., fondmaklare.
JAKOBSON, N., direktor.
JAKOBSSON, G., bokforare.
JANSSON, E. T., fil. doktor, f. d. byrachet
JANSSON, M., fil. doktor, f. d. kommerserad.
JELF, 0., revisor.
JERNEMAN, T., e. o. byradirektor.
JOCHNICK, J. G. A. AF, f. d. general ..
direktor.
JOHANSSON, A., fil. doktor, e. o. byrachef,
Stocksund.
JOHNSSON, W., bruksdisponent.
JONSSON, A. V., stadsmaklare.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JOSEPHSON, P., fondkommissionar.
JOSEPHSON, W., direktor.
JOSEPHSSON, H., direktor.
JOSEPHSSON, 0., fil. licentiate
JOSEPHY, B., doktor.
JUHLIN-DANNFELT, C. G., direktor.
JONSSON, T.} redaktor.
KALDEREN, G., direktor, Saltsjo-Duvnas.
KALLERMAN, N., lojtnant, Lidingo.
KARLSSON, HJ., olnbudsman.
KEMPE, S., bruksagare.
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KJELLBERG, E., bankdirektor, Saltsjo..
baden.
KJELLBERG, J., f. d. bankdirektor.
KJELLSTROM, W., advokat.
KLEMAN, C., civilingenjor.
KOCH, 0., sekreterare.
KOCK, B., civilingenjor.
KOCK, P., direktor.
KOERSNER, S., kamrer.
KOJ~I. BERG) B., e. o. hovrattsnotarie.
KnUSENSTJERNA, F. VON, f. d. bankinspektor.
KUGELBERG, B., direktor.
KULLING, E., direktor.
KUYLENSTIERNA, C. W. D., juris doktor,
kanlmarrattsrad.
KVARNSTROM, N., advokat.
KALLQVIST, 0., forste byrainspektor.
,KALLSTROM, V., forste aktuarie.
KARNEKULL, 0., overingenjor.
LAGERBJELKE, E., greve, e. o. hovrattsnotarie, Al vsjo.
LAGERCRANTZ, C., bankdirektor.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor, ledamot av styrelsen, Djursholm.
LAGERCRANTZ, 1., ad vokat.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAGERGREN, S., revisor.
LAGERMAN, C. G., revisor.
LAMBERTH, C., t. f. sekreterare.
LAMBERT-l\{EULLER, F., direktor.
LAMl\I, 0., generalkonsul.
LANDBERG, C. E., komnlerserad.
LANDEN, O. W., f. d. landskamrer.
LANGE, G., aktuarie.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarrad.
LAURIN,!., direktor.
LAURITZEN, H., f. d. bankdirekWr.
LEFFLER, H., ingenjor, Goteborg.
LEFFLER, 0., sekreterare.
LEFFLER, S. H" revisor.
LEIJONHUFVUD, C. G., friherre, aktuarie.·
LEIJONMARCK, G., f. d. taxeringsintendent.
LIEDSTRAND, E., aktuarie, Saltsjobaden.
I.JIJ.lIENBERG, A., fil. doktor, kornmerserad.
LILIENBERG, A., stadsplanedirektor.
LILJA, C. B., bankdirektor, Djursholm.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.
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LINDAHL, A., advokat, Djursholm.
LINDAHL, C., bankdirektor.
LINDAHL, E., professor, Lund.
LINDBERG, J., forlagschef.
LINDBERG, K. A., ordforande
Landsorgani~ationen.

LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBLAD, A., fil. doktor, Dj ursholm.
LINDEBERG, E., overdirektor.
LINDEBERG, S., bankinspektor.
LINDER, TYRA, amanuens.
LINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, W., direktor, Saltsjobaden.
LINDH, E., forate aktuarie.
LINDH, S., fil. licentiat.
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, A., f. d. president.
LINDSTEDT, ANDREA, fiI. kandidat.
LINDSTROM, O. W., bankdirektor.
LINDSTROl\I, Z., bankdirektor.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor, Goteborg.
LJUNGDAHL, CL., major, Stocksund.
LJUNGGREN, A. A., revisor.
LJUNGGREN, H., direktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
LJUNGSTROM, G. P., civilingenjor,
Malmo.
LOKRANTZ, J., direktor.
LoosTRoM, B., andre kanslisekreterare.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDBERG, E., docent.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor.
LUNDBERG, J., tjansteman.
LUNDBERG, T., major.
LUNDELL, T., civilingenjor.
LUNDEN, Y., direktor.
LUNDGREN, TH., konsul.
LUND QVIST, E., bankdirektor.
LUNDVIK,V., handelsrad.
LYBERG, E., f. d. radman.
LOFBERG, T. H., direktor.
LOFGREN, S., jure kandidat.
MAGNUSSON, H., bankrad.
MALMFORS, N" statssekreterare.
MAI.. MFORS, S., f. d. kraft.verksdirektor,
Falun.
MALMKVIST, E. V., byrachef.
MALMSTltOM, B., ·sekreterare.
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S., bankdirektor, Djurs-,

holm.
G., bankdirektor.
fi1. doktor.
MARM.oLIN, F., kalurer.
MATTON-SJOBERG, N., advokat.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor,
Domnarvet.
MATZ, S., juris doktor, kommerserad.'
MEIJLING) J.', civilingenjor.
MELIN, H., forste byrainspektor.
MODIG, E., envoye, Ankara.
MOLANDER, S., bankrevisor.
MOLIN, R., direktor.
MONTGOMERY, A., ,professor.
MUNCK AF ROSENSCHOLD, H., bankombudsnlan.
MURRAY,' C., byr~direktor.
MYRDAL,' G., professor.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, E., kamrer.'
MOLLER, .H., direktor, SOderhamn.
MOLLER, ,IC., direktor.
MORNER,' G., greve, jur. kandidat.
MORNER, K. A. G., greve, f. d. lands-'
hovding, Orebro.
MANNHEIMER,
MARCUS, M.,

NACHM~NSON"

H., bankdi~ektor.
L., professor, Uppsala.
NERELL, A., direktor.
NILSS..QN,· K. G., forste aktuarie.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORBERG, P. G., redaktor.
NORDENQ-REN, N., direktor.
N ORDENSON, H., fil. doktor, direktor,
ledarn,ot av styrelsen.
NORDIN, J., chef for arbetsradet.
NORDMARK, H., advokat, Djursholm.
NORDSTROM, A.; ingenjor.
N ORDW AL~, . B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., f. d. kamrer.
NORMAN, A., direktor.
NORSTROl\f, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROl\f, B., fil. 'doktor, byrachef.
NYSTROM, E., stadsdirektor, Gavle.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NYSTROM, 0., direktor.
NALSEN, F., bankdirektor, Goteborg.
NXsGARD, B., statssekreterare.
NANNESON,

F., advokat.
T., redaktor.
OHLIN, B., professor, joreningens vice
ordfo'rande.
OHLIN, H., direktor.
OHLSON, O. E., bankdirektor..
OLSON, K., e. o. forste kanslisekreterare,
Stocksund.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E., direktor.
OLSSON} 1., bergsingenjor.
OJ~SSON, N., revisor.
OTTERSTROl\f, N., kamrer.
OBERGER,

ODHE,

P ALANDER, T., docent.
froken.
S., sekreterare.
P ALMQVIST, G. R., til. doktor, aktuarie~
P ARMENT, G., stadskalurer, Goteborg.
PAUES, E. W., direktor.
PAUES, W. jUl'. kandidat.
PEHRSSON-BRAMSTORP, A., statsrad.
PEHRZON, V., direktor.
PERSLOW, D., e. o. hovrattsnotarie.
PERSSON, E., direktor.
PETREN, V., hovrattsrad.
PETTERSON, E. K., korrespondent,
Goteborg.
PETTERSON, H., professor.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PONSBACH, E., fondmaklare.
PONTIN, M., jUl'. kandidat.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, G., juris doktor, byradirektor,
Tullinge station.
PRAWITZ, H., byrachef.
PRIPP, J..J., v. haradshovding.
PRYDZ, P., ekonomichef.
P ALl\-IE, INGEGERD,

PALMI,

S.} friherre, direktorsassistent.'
B., revisor.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, G., bankdirektor.
RAUSING, R., direktor, Lund.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirektor.
REHNRY, H., direktor.
REUTERS\VARD, G., direktor.
RICHERT, A., envoye, Berlin.
RICHERT, S., bankolubudsman.
RIEMER, S., dr. phil.
RISBERG, W., disponent, Hasselfors.
RAAB,

RAASCHOU,
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.c.

G., direktor.
E., direktor.
ROBTLIEB, C., juris doktor, kanslirad.'
RONGE, E., jagmastare.
ROOTH, 1., riksbankschef, ledamot av
RISING,

ROD LING,

styrelsen.

G., direktor.
B., direktor.
RUNEl\fARK, P. S., byrachef.
RYDBECK, 0., f. d. bankdirektor, Djnrs..
holm.
'
ROSSEL, J., fil. kandidat.
RUDENSTAM,

RUDLING,

C. H.", f. d. pankdirektor.
T., revisor.
SKIOLD;' A., advokat.
SKOGR, S., byrainspektor.
SKOGLUND, A., banktjanstem'an.
SOHLMAN, R., f. d. kommers~rad.
SO:Ml\IARIN, E. F. K., professor emeritus,
Lund.
SJOSTEDT,

SJOAKER,

STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,

advokat.
STAMSO,

'

K. K., direktor.,

STEDIKGK,

E.

VON,

friherre, bank-

direktor.

SACHS, J.,' f. d. generalkonsul.
SACHS, R." direktor.

STEFFENBURG,

redaktor.
G., direktor.
SANDBERG, F., riksgaldsdirektor.
SANDBERG, MARGARETA, advokat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDEBORG, G., assessor.
SANDLER, R., overdirektor.
SANTESSON, R., hankkamrer.
SCHELE, S., direktor.
SCHENKE, N ~~ undervisningsrad.
Sf'HNEIDLER, E·, lojtnant.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SEDERHOLl\I, G., f. d. landshovding Alberga gard.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redak~
tor, Goteborg.
SELM,ER, ~., direktor.
SETTERGREN, G., direktor.
SETTERWALL, A., f. d. kapten.
SETTER"rALL, C., direktor.
SE\ERIN, F., t. f. statssekreterare.
SIDENVALL, 'K., kommerserad.
SIDVALL, S. R., byradirektor.
SiEt!RIN, E., overing-enjor, Djursholm.
SILFVERSTOLPE, G., advokat, Lidingo.'
SIIJLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. professor.
SIMONSSON, K. G., bankokommissarie.
SJOGREN, E., lantbruksskolforestandare,
Uppsala.
SJOGREN, G. W., til. Iicentiat, forste
kans lisekreterare.
SJOGREN, 1., forsakringsdirektor, for- ,
enin,qens orrljorande.
SJOGREN, l.W., jUl'. doktor" professor,
Lund.
SJOGREN, P. A., ingenjor.

H., bankdirektor.
H., advokat.
STEND'AHL, 0.; civilingenjor.
STERRY, C. E., f. d. krigsrad.
STERNER, B., kapten.,
STERNER, R., amanuens.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktor~
STJERNBE'RG, N. F.,' professor...
STOCKMAN, S. !{. forste aktuarie,
Stocksund.
STREYFFE~T; TH., protessor.
STRIDSBERG, E., f. d. byrachef.:
STRIDSBERG, E., generaldirek~or.
STYRl\IAN, G. A., direktor. , .
SUNDBLO~t, R., e. o. hovrattsno6i:de.
SUNDELIN, C., civilingenjor~
SUNDEN" R., jur: kandidat."
SUNDIN, J. A., sekreterare~
SUNDIN, 0.) banktjanstem~n.,
SVANTESSON, N., fil. doktor,' (Jverlantmatare, Kristianstad.'
"
SWARTLING" C., advokat.
SWART,LING, J., f. d. bankdire~t9r.
SVENNILSON, I., docent.
SVENSSON, N., direktor.
SVENSSON, S., revisor.
.
SVARDSTROM, K. F., t.f. ,by~adire~tor..
SYDOW, ORR. von, direktor, Norrkoping.
SYDOW, F. VON, advokat, Got~bo~g.
SALLFORS, T., overingenjor.
SODERBERG, C., grosshandlare..
SODERBERG, E., direktor, Upp~ala.
SODERBERG, G..W., bank~irektor.
SODERBERG, K." sekreter,are.
SODERBERG, K., G., til. doktor~~ .l;)alaro.
SODERBACK, F., ~irektor.
SODERLUND, G., direkt~r.

SACHS, T.,
SAHLI'N,

R., bankdirektor,:-·

Vanersbor~.

STEN,

STENBECK,

t
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SODERQUtST, T.~ major.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., direktorsassistent.
TAUVON, G., advokat.
TENGBERG, J., direktorsassistent,
Stocksund.
THOMSON, A., landshovding, Malmo.
THOREN,. S., overste.
THORNANDER, T., direktor.
THORSTENSON, AXIANNE, byrafore·
standarinna.
THRONE-HoJ.. ST, H., disponent, Djursholm.
THULIN, C. A.
THUNE, R., ingenjor.
TONDEN, A., byrachef.
TORNBERG, E. A. G., sekreterare.
TRANCHELL, c. F~, ingenjor, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm.
TRYGGER, C., chefredaktor.
TRYGGER, C. E., bankrad.
TRAGARDH, R. O. E.,f. d. bankdirektor,
Halsingborg.
TUNHAMMAR, E., direktor.
TORNEBLADH, C., f. d. bankrad.
TORNQVIST, G., professor.
UGGLA, A., overste.
ULLMAN, S., banktjansteman.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
URELL, T., kontorschef, Uppsala.
URVARN, H., kamrer.
W&RN, F., direktor, Djursholm.
WAHLBER'G, G., kamrar.
WAHLGREN, H. R., bankrad.
WAHLIN" C. A., f. d. kanslirad.
WAHREN, E., disponent, Saltsjobaden.
WALDENSTROM, M., direktor.
WALL, S., f. d. professor.
WALLANDER, S., arkitekt.
W ALLBER~, F., vice rik8bankschef.
WALLENBERG, B.
WALLENBERG, J., bankdirektor, ledamot
av styrelsen.
WALLENBERG, M., V. haradshovding.
WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLNER, J., aktuarie.
WELINDER, C., jure dr., docent, Lund.
WERNER, CR., direktor, Djursholm.
WESSMAN, K., kamrer.
WESTER, D. V., kamrer.

WESTERBERG, S., civilingenjor.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTLUND, T., kamrer.
WIBERG, O. A., overingenjor, Borggard.
WICKMAN, 0., advokat, Malmo.
WICKMAN, A., ryttmastare.
WIDJJUND, S., riksgaldskommissarie.
'VIEDESHEIM-PAUL, G., amanuens.
WIGFORSS, E., statsrad.
WIJKANDER, T., direktor, Goteborg.
WIKSTRAND, Y., kamrer.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILLGREN, C. G., taxeringsiptendent.
WILLNERS, H., overingenjor, Hallefors.
WIMAN, H., jure kandidat.
WINKLER, N., grosshandlare, Malmo.
WINSLER, P. G., fiI. doktor, docent,
Uppsala.
WISTRAND, K., f. d. direktor.
WOLD, H., docent.
WOLONTIS, J., fiI. doktor.
WRANCKE, G., revisor.
WREDE, F.) friherre.
WAHLIN, P., bankdirektor.
WASTFELT, A., direktor.
YLLNER, OHR., kamrer.
YTTERBORN, G., byrachef.
ZETHELIUS, E. G., f. d. kanslisekreterare..
AHLUND, N., disponent.
.AKERHIELM, C. 0., friherre, jure kan·
didat.
..A.KERLINDH, G., direktor.
.AKERMAN) G. R. J., generallojtnant.
.AKERMAN, J. G., professor, Goteborg.
.AKERMAN, J. H., docent, Lund.
.AKEssoN, O. A., fiI. doktor, overdirektor.
.ALANDER, M., kamrer.
.AMARK, K., fiI. doktor, kanslichef.
.AQVIST, T., direktor, Orehro.
.ASTRAND, 1., rektor, Y stade
.A.STROM, A. M., bankomhudsman, Saltsjohaden.
OBERG, A., kamrer.
ODMARK, S., bankdirektor, Saltsjobaden.
ORNE, A., generaldirektor.
OSTERBERG,' S. E., kommerserad.
OSTMAN, C. G., avdelningschef.
OSTRAND, D., byrachef, Stocksund.

