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NATIONALEKONOMISKA FÖRENING-ENS
sammanträde den 24 januari 1944

Ordförande: Fil. dr I var A n d e r s o n.

Statsrådet E. Wigforss inledde aftonens diskussion över ämnet:

Budgeten och penningvärdet.
Anledningen till att ·detta inledningsanfö,rande kallats »Budgeten och
penningvärdet» är att det måste ha ett anständigt namn och att det inte
bara skall behöva handla om själva budgeten, som väl alla nu äro ganska
trötta på. Jag vill nu inte heller påstå, att det finns så mycket utöver
vad som redan har kommit fram i den offentliga diskussionen att säga
om budgetens sammanhang med penningvärdet, ehuru jag på ett par
punkter skall komma in på den salren, men man kan ju ge uttrycket
»budgeten och penningvärdet» en sådan innebörd, att man kan få syssla
dels med budgeten och dels med penningvärdet överhuvudtaget, om
man vill.
Vad som möjligen kan ge den framlagda statsverkspropositionen ett
visst intresse är, om nian kan betrakta den - vilket ju också i många
fall har skett - såsom en konsolidering av krisläget. Den frågan hänger
samman med om man kan anse, att vi nu nått fram till en stabilisering av prisnivån och alltså av penningvärdet.
När man ser på utgift- och ännu mer på inkomstsiffrorna i årets statsverksproposition, får man kanske i första ögonblicket det intrycket att
stegringen fortsätter. Årets statsverksproposition uppvisar ju en utomordentligt stark ökning av inkomstsidan i jämförelse med den som framlades i fjol och den stat som då antogs, men var och en som sett närmare på siffrorna vet, att den inkomstegringen till alldeles övervägande
del faller på nu löpande budgetår, så att skillnaden mellan det nu löpande budgetårets inkomster och det nya budgetårets är mycket mindre än
det först kan synas. Den är upptagen till ungefär 100 miljoner kronor.
. l\lan kan säga, att hela den summan uppkommit genom den ökade avkastningen av inkomstskatten och värnskatten. Det betyder visserligen,
att folks inkomster beräknats vara högre under år 19~3 än de voro under
år 1942, och det kan ju sägas tyda på att prisstegringen inte har avstannat, men en icke oväsentlig del av den stegringen är säkerligen en följd
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av ökad sysselsättning och dessutom aven tidigare inkomstökning, som
inte förrän år 1943 kommit att ta sig uttryck i taxeringarna.
Även utgiftssidan har stigit - med 120 miljoner kronor - men den
ökningen består praktiskt taget endast av överflyttningar från bered-o
skapsstaten och av den automatiska utgiftsstegringen. För övrigt skulle
jag väl kunna .säga, att utgiftssidan inte har så stor betydelse för bedönlande av frågan, om vi ha nått en stabilisering eller ej; det är ju väsentligen på inkomstsidan som en fortsatt, låt mig kalla den, inkomstinflationistisk utveckling skulle göra sig märkbar.
Man har i år liksom förra året, för att ge en föreställning om hur
denna väldiga utgiftsstegring har kommit till, räknat samman vissa
stora, lätt överskådliga utgifter som alla känna till och som alla kunna
bedöma ur synpunkten, om man tycker om dem eller icke. D.enna samnlanräkning i statsverkspropositionen anknyter till utgifterna under
budgetåret 1942/43, därför att dessa äro de end:a som äro avslutade~
nlen fönnodligen skulle skillnaden, om man toge det följande året, inte
vara så stor, naturligtvis under förutsättning att ingenting inträffar, som
tvingar upp utgifterna nu på våren eller under nästa budgetår på ett
sätt som inte nu kan förutses. Man har kommit fram till att aven utgiftsökning från budgetåret 1938/39 till 1942/43 på närmare 2.700 miljoner kronor fördela sig åtskilligt mer än 2.600 miljoner på följande stora.
utgiftsposter: den militära och civila beredskapen, subventioner till jordbruk och konsumenter, rabatter o. s. v., höjningen av de rörliga tilläggen till statstjänarna, vissa tillägg på det sociala området för att kompensera prisstegringen, den mycket starka ökningen av förräntningen
av statssl{lllden och till slut anslag till arbetslöshetens bekämpande.
Skillnaden mellan 1938/39 års stat och den nu framlagda staten upp..
går till 2.750 miljoner l\:ronor på driftbudgeten, vartill nu kommer en
beräknad beredskaps- eller förskottsstat på 1.025 miljoner, således samnlanlagt 3.775 miljoner kronor. Det underskott som man räknar med i
den framlagda budgeten går visserligen inte upp till fullt 700 miljoner
!\:ronor, men det sammanhänger med vissa omständigheter, som göra
att man nog inte bör vänta sig att underskottet blir ~å mycket 'mindre
nu än föregående år.
I alla dessa avseenden kan man säga att budgeten är en stabiliserad
budget.
.
Den fråga som sedan uppställer sig är: hur har finansieringen av utgifterna ägt rum under de förflutna åren? Den som är intresserad av att
,reta, hur· mycket av utgifterna som har täckts av s. k. verkliga inkomster, d. v. s. skatter och därmed jämförliga inkomster, och hur mycket som täckts av lån, kan finna sådana uppgifter i bilagorna till statsverkspropositionen,. För .samtliga utgifter - däri inräknas ·då även de
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s. k. affärsverkens kapitalinvesteringar och investeringarna i lånefonder o. s. V., alltså statsutgifter som äro av låt mig kalla det kommersiell
karaktär - hade man under budgetåret 1939/40 en täckning av 65
procent med skatter, bu'dgetåret 1940/41 gick denna täckning ned till
. 53 procent, 1941/42 steg den till 56 procent och budgetåret 1942/43 är
den uppe i 61 procent. Av större intresse är kanske att se vilken fördelningen är, om man fäster sig endast vid driftbudgeten -lägg märke till
att driftbudgeten då omfattar alla utgifter som inte äro räntabla kapitalinvesteringar. Av dessa utgifter täcktes budgetåret 1939/40 74 procent av skatter, 1940/41 60 procent, 1941/42 63 procent och 1942/43
67 procent. Under de båda senaste åren har alltså skett en stadig förbättring, vilket emellertid inte har hindrat, att statsskulden under dessa
år vuxit så, att man vid mitten av detta år uppskattar den till 8.700
nliljoner kronor. Hur stor den kommer att vara vid mitten av år 1944
kan nu inte med säkerhet sägas, ännu mindre hur stor den blir vid slutet av det budgetår, som den nu framlagda statsverkspropositionen
gäller.
Frågan om hur statsutgifterna under dessa år ha täckts har ju sitt
intresse, därför att man åtminstone har brukat anse att på den saken
beror det, hur" man skall se förhållandet mellan budgetutgifterna och
budgetunderskotten å ella sidan och penningvärdet å den andra. Inom
finansdepartementet har gjorts en utredning rörande finansieringsmeto~
derna, vilken på något håll i pressen betraktats såsom mycket ingående,
tydligen aven författare som anser sig ha förstått den. På annat håll
ha.r den sagts vara så obegriplig,' att inte ens den mycket sakkunnige
kritikern ansåg sig våga ha något omdöme om den. Jag förstår inte riktigt den saken. När .jag studerade denna utredning, då den framlades
av de medarbetare i finansdepartementet, som arbetat med dell, blev
jag visserligen, det får jag säga, i allra högsta grad imponerad över det
arbete" som här hade nedlagts, ty jag erkänner'att jag inte vet, hur man
burit sig åt för att komma fram till dessa siffror. lVlen om siffrorna äro
rättmätigt åtkomna och de alltså representera riktiga uppgifter, förefaller det inte vara så svårt att förstå vad de innebära, nämligen· en
framställning av varifrån man har fått de olika inkomsterna: i hur stor
lltsträclming i finansieringen ingå långfristiga lån, i vilken utsträckning
man tagit i anspråk skattkammarväxlar och även .litet längre lån, i vil'ken utsträcIming man har förbrukat kassamedel, i vilken utsträckning
nIan hOar så att säga tagit i bruk andra statsverkets tillgångar, dels direkt~
dels via "riksbanken.
Det som säkerligen är utomordentligt" .svårt att avgör~ "är, hur dessa
olika finansieringsmetod"er påverka; vad man skulle kunna kalla för
penningtillgången, d. v. s. i·vad mån·dethar skett·en uppsamling av
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verkliga sparmedel och i vad mån man har tagit i anspråk pengar som
annars skulle ha legat oanvända, som man brukar säga.
Nu är det emellertid mycket möjligt att hela den frågan har fått en
överdriven betydelse i diskussiollen. Vi ha ju härvidlag en tradition, som
det är ytterligt svårt att frigöra sig ifrån, och man är i alla händelser
mycket rädd för att uttala några tvivel på riktighetell av den uppfattningen, att ett budgetunderskott Ilar en farlig inverkan på penningvärdet, särskilt om detta budgetunderskott kommit till stånd under användande av vad som anses inte vara riktiga metoder. Det skulle vara
intressant att här i kväll få i gång ett meningsutbyte om frågan vilken
roll man överhuvudtaget tror sig behöva tillskriva budgetunderskotten,
när det gäller den penningvärdesförsämring som vi ha upplevat under
krisåren.
Jag kan ställa frågan så: om vi varje år hade haft en fullt balanserad
budget, hur hade det då gått med vårt penningvärde? Frågan är kanske
inte riktigt ställd, och jag förmodar att den skulle framl{alla sidofrågor.
l\1an skulle t. ex. fråga, på vad sätt denna balans åstadkommits. Den
kan ju åstadkommas genom att staten i stället för att låna tar ut så
lnycket högre skatter. Om det råder penningö'verflöd - d. v. s. finns
pengar som folk faktiskt inte kan använda - på grund av ransoneringar,
priskontroll o. s. v. och dessa pengar sålunda inte kommit till användning, borde det ju teoretiskt ha varit möjligt för statsverket att håva.
in dessa pengar på något ortodoxt sätt. Skulle en på den vägen balanserad budget ha förhindrat den prisstegring som vi fal{tiskt ha upplevat? Jag vågar inte ge svaret. Frågan är dunl(el, men jag skulle snarast tro, att även om vi haft på det sättet bala.nserade budgeter varje
år, hade det blivit ungefär samma prisstegring, d. v. s. ungefär samma
försämring av penningvärdet.
Men det finns en annan metod att åstadkomma balans i budgeten
än genom att öka inkomsterna. l\:ian kan i stället minska utgifterna.
Om vi hade kunnat slå in på den vägen, om vi levat under sådana förhållanden, att statsutgifterna inte behövt öka så våldsamt som nu skett,
utan vi kunnat hålla vår budget på en mycket lägre nivå, men förhållandena för övrigt hade varit desamma som nu, är det sannolikt att
vi då hade haft en annan prisnivå än vi nu ha? Här förutsättes sålunda
inte avsevärt höjda skatter, utan balansen uppnås i en budget på en
lägre nivå. Ja, om man inte med säkerhet vågar svara på den frågan
heller och inte vågar säga, att vi med en på det sättet balanserad budget
hade haft en lägre prisnivå, måste ju slutsatsen bli, att hela frågan om
lInderskotten i budgeten och deras inflytande på prisutveclclingen har
fått en överdriven betydelse i de allmänna föreställningarna.
Om budgeten sålunda inte har. en sådan avgörande betydelse i detta
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avseende, är det å andra sidan klart att andra delar av den ekonomiska
politiken inte kunna fritagas ifrån inflytan-de p-å vad som har skett. Ty
att den nuvarande prisnivån inte är oberoende av den inkomstutveckling som ägt rum i samhället, kunna vi kanske alla vara överens om,
och att denna inkomstutveckling åtminstone delvis är beroende av den
:ekonomiska politik som har förts inte enbart av statsmakterna, utan av
olika medborgargrupper, får man väl ocl{så gå ut ifrån. Det är svårt att
säga, var ansvaret bör läggas, om man nu anser att det finns ett ansvar
att utkräva. Det är ju ändå inte statsmakterna som i vårt land ensamma
bestämma över inkomstutvecklingen. Det finns mycket stora områden i
samllället där det, även under den s. k. statsreglerade ekonomi som man
a,r någon anledning påstår nu vara rådande, står de kontraherande parterna fullständigt fritt att avgöra, vad de skola betala för varor och
tjänster. Och även om det är sant, att statsmakterna åtminstone formellt haft ett mycket stort inflytande på en m~7cket betydande post i
denna utveckling, nämligen jordbrukets inl{omster, förmodar jag att

ingen skulle vilja påstå att det är rent godtyckligt, som statsmakterna
ha fört en sådan politik i fråga om jordbrukspriserna. Under sådana fö,rhållanden få nog de olika folkgrupperna gemensamt bära ansvaret för
den utveckling av priserna och därmed den förändring av penningvärdet
som har ägt rum.
När nu denna utveckling av penningvärdet ägt rum och den nuvarande prisnivån kommit till stånd, uppställer sig frågan, hur det skall gå
nled pennil!gvärdet framdeles, och den frågan kan man ju resonera om
ä'7en under rubriken »Budgeten och penningvärdet», om man nu inte
begränsar ämnet till att gälla endast problemet om budgetens inverkan
IJå penningvärdet.
Att den frågan inte har kunnat diskuteras i ståtsverkspropositionen
är väl ganska självklart. Man har från något håll antytt att det är oriktigt att i detta sammanhang taga upp till diskussion frågor som inte
kunnat behandlas i budgetförslaget. Jag tror att en sådan anmärkning
bygger på ett missförstånd. Det är ju inte möjligt för enskilda, vare sig
de sitta i regeringen eller ej, att begränsa området för sin diskussion
till det, varom de kunna i alla möjliga hänseenden företräda en gemensam uppfattning inom en regering.
Frågan om hur penningvä.rdet kommer att utveckla sig är en mycket
vilrtig fråga, och på den punkten har jag inte någonting att tillägga till
det som tidigare offentligen har sagts, nämligen att här gäller det uppenbarligen en avvägning mellan olika intressen. Jag menar då rent omedelbara intressen, d. v. s. att de som ha penningiordringar ha ett intresse
och de som ha penningskulder ett annat. Var inkomsttagare som ha lön
egentligen stå, kan förefalla tvivelaktigt, men det anses ju i regel att de
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ha intressen som, inte' överensstämma med d'eras, som ha penningfordringar. Det finns' ett intresse som är' gemensamt för alla, fastän kanske
först i sista hand för dem som ha penningfordringar,näm1igen hur det
går med hela.näringslivet. Så länge näringslivet bara kan betala ränta
på sina obligationer, kunna nämligen penningägarna säga, att de inte
ha något större intresse av hur stora inkomsterna sedan kunna bli för
aktieägare och löntagare. Men så brukar man ju i allmänhet inte resonera, utan 'det brukar åtminstone när man skall officiellt företräda en
mening anses att näringslivets välfärd, d. v. s. alla de arbetande männisl{ornas intresse av att ha inkomster, av att det hela. skall hållas i gång
o. s. V., är det som får väga tyngst.
Det är riktigt, såsom någon yttrade i remissdebatten, att den ekonon1iska politik som förts, på olika punkter har varit färgad av föreställningen att 'man inte skulle acceptera de prishöjningar, som ha .inträtt,
såsom definitiva.' Man skulle inte så att säga låsa fast en prisnivå som
var föranle'dd av extraordinära omständigheter. Det är nog alldeles riktigt att så länge man - det var särskilt under de första krigsåren framför allt hade i sikte de höjningar av priserna, som åstadkommas av
det försämrade försörjningsläget, när hela tyngden av importprissteg~
ringen gjorde sig gällande och man inriktade alla krafter på att hindra
att prisstegringen skulle övergå i inflation, som man 'ju var rädd för,
sökte man slå fast att denna prisstegring var eri. knapphetsprisstegring,
som naturligtvis skulle gå tillbaka, då normala förhållanden åter inträdde. Sedan inträffade en hel rad av de omständigheter jag nyss nämnde,
som ha åstadkommit' en inflation av inkomsterna, varigenom svensl{a
foll{ets pennulginkömster blivit så mycket högre än de vora förut. Här
har uppstått ett nytt problem, som man från början inte så klart fattat
i sikte, nämligen vad man skall- göra med 'den 'prisstegring, som är en
följd av in1{omststegringen.
Alla tyckas vara överens om att den prisstegring, som är en följd av
knappheten, bör' gå tillbaka sedan knappheten upphört. Men om frågan, huruvida man skall därutöver eftersträva en deflation av inkomsterna och i samband därmed en ytterligare deflation av priserna, tyckas
meningarna gå isär. Jag har givit uttryck åt den uppfattningen, att även
om olika intressen härvidlag kunna brytas mot varandra, skulle man
'Tälja den för näringslivet minst, riskabla vägen, om man nöjde sig med
den p,rissän~g, som följer av ett förbättrat försörjningsläge och inte
ytterligare tillgrep en medveten deflation, även om detta naturligtvis
nlåste gå ut över tidigare sparmedel.
Därmed har jag egentligen sagt vad jag har att yttra om budgeten
och ävenledes om penningvärdet. Men jag har inte hållit på i mer än
en halvtimme, och det anses kanske vara alldeles för Irort tid. Jag skulle
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kunna fortsätta litet till, eftersom jag har-gjort ytterligare några antecknmgar.
Dessa anteclmingar har jag emellertid egentligen inte gjort såsom
talesman för budgeten. Det finns ju en möjlighet för litet var att ställa
sig vid sidan av diskussionen och försöka se på den utifrån för att få
ett grepp öm ,rad diskussionen egentligen rör sig om. Om jag gör det,
får jag ett mycket starkt intryck av att hela kritiken av budgeten och
argumentationen fram och tillbaka är en art av skuggboxning. Det· är
en strid som egentligen inte når fram till vad människorna i själva verket äro intresserade av och vad de äro oroliga för.
Jag skulle vilja uttrycka saken på följande sätt. Om jag försöker se
problemet utifrån, finner ja.g för min del att våra finanser, så som de
utvecklat' sig under dessa krigsår, i så väsentlig grad äro bestämda av
förhållanden över vilka vi inte ha någon makt, att det är en alldeles
oriktig· framställning, om man påstår att denna utveckling ä.r bestämd
av några enskilda personer. Vilka människor som än hade. haft hand om
de finansiella' frågorna och den ekonomiska politiken i vårt land under
dessa år, måste ha handlat på ungefär samma sätt. Jag vill inte' överdriva den ståndpunkten och säga, att inga olikheter skulle ha uppstått.
Det är mycket möjligt, att om det som man brukar kalla för maktbalansen i det politiska livet hade varit en anna.n än den är, hade det på olika
punkter ·kanske sett något annorlunda ut än nu. Om den jordbrukande
befolkningen hade haft en starkare ställning än den har, hade antagligen
jordbrukspriserna va.rit ett stycke högre än de för närvarande äro. Om
de grupper, som äro mycket rädda för verkan aven hård beskattning
av större inkomster, hade haft större inflytande än- de ha nu, är det väl
sannolikt, att skattebördan hade varit fördelad i någon mån annorlunda.
!\fen när det gäller hur mycket som skulle ha tagits ut i fonn av skatt
och hur mycket staten skulle ha lånat, kanske olikheten inte hade varit
väsentlig. Vad utgiftsidan beträffar är jag inte heller säker på att den
i någon större utsträckning skulle ha skilt sig ifrån den nuvarande. Om
jag ser på hela vårt näringslivs ställning, skulle jag knappast tro att
vår industri hade fått arbeta under mera gynnsamma. villkor än nu är
fallet, om vad jag kallar den rent politiska maktbalansen i vårt samhälle hade varit en annan än den just för ögonblicket är. Jag tror nämligen, att det ligger en sanning i vad som säges från det enskilda l1äringslivets sida, nämligen att man går framtiden till mötes med ganska goda
förhoppningar på grund av den konsolidering av företagen som har ägt
rum. Jag. tror inte att man därvidlag kunde ha väntat sig en gynnsammare behandling av industrien vare sig i fråga om den vanliga beskattningen eller beträffande krigskonjunkturskatten. Jag tror att de som
känna till saken ocl{så erkänna~ att den svellska krigskonjunkturbeskatt-
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llingen kanske i större utsträckning än på andra håll har tagit hänsyn
till berättigade önskemål, och jag tror att våra avskrivningsregler och
ä'ven höjden av vår bolagsbeskattning för närvarande är sådan, att det
lllte är säkert att man inom det svenska näringslivet skulle önska att
man hade sina företag förlagda till något annat land.
D'etta är så att säga den yttersida som man ser. Man frågar sig då
varpå den, såsom det åtminstone förefaller, uppriktiga oro beror, vilken
tar sig uttryck p·å så många håll och som ju gärna anknytes till diskussionen av budgeten, helt enkelt därför att det i det sammanhanget finns
tillfälle att uttala sig om vårt ekonomiska läge i allmänhet.
Dessa bekymmer kunna inte bero på att läget i vårt land är på något
sätt mera oroande än det är i andra länder. Om vi tänka på övergången
till fredstiden och överhuvudtaget på den framtid, som väntar folken
både i Europa och i .an·dra världsdelar, förefaller det inte heller som om
det skulle finnas någon särskild anledning för oss här i Sverige att tro
att vi ha det så.rsl{ilt illa ställt, i alla händelser inte att vi ha större anledning än andra att se emot framtiden med oro. Men såvitt jag förstår finns det ändå en sådan oro på många håll i vårt land, och den tar
sig uttryck just när man med anledning av budgeten talar om allt det,
som inte står i budgeten. Det förefaller som om man i vårt land i många
fall såg emot framtiden med större oro än man gör även i de krigförande länderna, som ju borde ha det värre. Jag kan inte förstå att det
beror på annat än att man hyser vissa farhågor för framtiden.
Om jag åter ställer mig utanför och betraktar problemet, kan jag
förstå denna inställning. Ty om jag bortser ifrån de länder som ha undergått verkliga omvälvningar i hela sitt ekonomiska liv och där hela
den grundval, på vilken näringslivet och de enskilda människorna arbeta därför är annorlunda än hos oss, finns det väl intet land där den historiska process, som har pågått mycket länge och som' innebär att nya
folkgrupper komma till först politiskt och sedän ekonomiskt inflytande,
har gått längre än i vårt land. Det är oron för vad som skall följa av
en fortsatt utvecl{ling av detta inflytande för breda folklager, som ligger
bakom farhågorna för det som kallas vårt näringslivs framtid. Det är
detta som ligger bakom diskussionen på ytan.
Det skil{t i diskussionen om budgeten som så att säga ligger närmast
under ytan, gäller utvecklingen av vår skattepolitik. Det är klart, att de
breda lagrens framträngande till elronomiskt inflytande i sanlhället tar
sig uttryck i anspråk på vad jag vill kalla en ekonomisk utjämning, som
llaturligtvis kan ha verkningar, vilka i olika hänseenden äro oberäkneliga.
N ågonting som inte hör till skuggboxningen i budgetdiskussionen är därför frågan om hur våra skatter i framtiden komma att utveckla sig. Att
det inte sägs någonting om den saken i budgeten är väl alldeles själv-
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klart. Men även när man bortser från budgeten och mera allmänt disku~
terar vad som kommer att hända, är det - det förefaller mig vara lika
uppenbart - omöjligt för någon att svara på frågan vad som kommer
att hända. Det är inte några undanflykter, om man säger att det inte
är möjligt att i detta ögonblick avgöra, hur våra skatter komma att utveckla sig efter kriget. Vi veta inte, hur det kommer att bli med vår
nationalinkomst överhuvudtaget. Om vi inte skulle få i gång våra
exportindustrier i tillräcklig utsträckning, om vi därför naturligtvis .
skulle ha så mycket större svårigheter att skaffa sysselsättning åt folk
efter kriget, om på den grund som sagt hela vår nationalinkomst skulle
bli lägre än den nu är, så tror jag att det är mycket svårt att tänka sig,
att de skatter som för närvarande utgå sklllle kunna sänkas. Ty det
skulle ju såvitt jag förstår i grund och botten innebära nödvändigheten
att skära bort en del av de utjämnande åtgärder, som redan äro vidtagna.
~Ien även under förutsättning att förhållandena inte utvecklas på ett
sådant ogynnsamt sätt, utan man kan räkna med en rimlig uppblomstring av vår exportindustri och äv·en av produktionen på hemmamarknaden, skulle jag tro, att de krafter, som här verka och som göra sig gällande alldeles oberoende av enskilda människo'rs önskningar, äro sådana
att de inte komma att tillåta. åtminstone någon egentlig minskning av
de skatter som utkrävas av medborgarna i bättre ekonomisk ställning.
Jag ber mina åhörare att här försöka helt och hållet bortse ifrån sina
önskningar och endast tänka på va.d de själva veta om utvecklingen i
\"ärlden under de senaste decennierna och om den utveckling som de nu
se runt omkring sig även i vårt eget land, för att försöka därav draga en
slutsats om hur man ka.n tänl\:a sig att framtiden skall 'gestalta sig.
Det är först ganska långsamt som de breda folklagrens intressen ha
gjort sig gällande inom beskattningen. Det är säkerligen åtslcilliga här
som någon gång ha studerat de utredningar som gjorts rörande utvecl\:lingen av det engelska beskattningssystemet från slutet av 1800-talet
och fram till det förra världskrigets utbrott. Såvitt jag minns var ånnu
omkring år 1900 hela det engelska skattesystemet, om man tar det så..
som en enhet med alla skatter medräknade, sna.rast regressivt i den betydelsen, att mindre inkomsttagare hade högre skatter än de bättre
ställda. Jag tror inte ·det var förrän vid tiden för det första världskrigets
lIt brott som man hade kommit fram till en genomsnittlig beskattning i
England, som innebar ungefär proportionell beskattning.Uncler det
,rärldskriget och åren därefter skedde omvälvningen, så att man på 1920talet kunde beteckna det engelska skattesystemet såsom väsentligen
progressivt, och den utvecklingen Ilar fortsatt och det är naturligtvis nu
i mycket hög grad progressivt. Denna utveckling speglar, såsom var och
en förstår, inte några enskilda mä.nniskors strävan åt ett visst håll, utan
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den ger uttryck åt att samtidigt som den stora mängden av människor
har fått alltmer att säga till om, har på alla olika vägar en omsvängning
i balansen sakta men säkert ägt rum. Det är väl inte troligt att den utvecklingen kommer att upphöra. Jag skall nu inte tala om vad som har
skett i Östeuropa och om vad som möjligen kommer att hända i Centraleuropa efter detta krig, men om vi förutsätta, att utvecklingen' i
vårt land och sådana västerländska nationer som England och Förenta
staterna kommer att fortgå på samma sätt som hittills, är det väl ganska svårt att tänka sig, att det skulle ske en återgång i detta avseende.
Hela det framträngande till inflytande som jag här endast erinrat om
ur skattepolitisIr synpunkt har ju gjolrt sig gällande inom näringslivet
genom arbetarnas organisationer. Så småningom har det nu börjat göra
sig gällande också genom de stora jordbrul{arorganisationerna, och överallt visar det sig, även om det till en början är mindre grupper, som
skaffa sig inflytande, att det blir de breda massorna som till sist göra
sina instinktivt kända intressen gällande.
Mot detta kan det uppstå reaktioner. Sådana ha alltid förekommit i
smått. En kraftig reaktion får n01g sägas ha legat i utvecklingen av de
fascistiska och nationalsocialistiska diktaturerna. De ha många rötter,
ingen är mera medveten om det än jag, men att en av rötterna har varit
oron inom vissa mycket betydande och inflytelserika kretsar inför vad
som skulle hända, om denna s. k. demokratiska utveckling finge fortsätta, är nog säkert. Fråga är, om inte den metoden att komma till rätta
nled denna historiska process nu är diskrediterad på många håll, där man
till en början kanske inte såg den med så stor ovilja. Kanske man nu
har fu~nit att det var att driva ut djävulen med Belsebub, och då föredrar man andra, fastän kanske på annat sätt otrevliga metoder.
Om ni ha läst alla de motioner som väckts vid detta års riksdag och
därvid betraktat dem inte blott såsom uttryck för vad motionärerna
tycka, utan såsom uttryck'för vad motionärerna tro att väljarna i september kunde vara tilltala.de av, ha ni sett att allesamman gå i den
riktningen att de, som tycka att de inte ha fått tillräckligt, vilja ha något
mer med av den kaka., som de tro är tillräckligt stor för att de skola
kunna få mer.
. Det är inte att undra på att stora grupper av arbetarna vilja ha mer
ined av uppfostran, utbildning o. s. v. D'et kostar pengar, men de pengarna få vi väl skaffa på något sätt, menar man. Man tror inom alla
dessa kretsar att vårt näringsliv - och därmed avser jag då inte några
enskilda företagare, utan hela vårt produktiva liv - har sådana krafter
att det inte är omöjligt att tillfredsställa dessa krav.
Det är en vida spridd uppfattning att man bör, såsom det heter, utjämna de ekonomiska olikheterna mellan familjer och ensamstående ge-
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nom·mycket betydande bidrag till familjerna. Såvitt jag vet har' det
väckts motioner från åtminstone två av riksdagens partier i den frågan,
och därvid förutsättes att penga~ nog s.kola kunna skaffas.
. Det finns en tredje punkt. Alla partier säga, dels - jag tror att det
är så - på grund av allvarlig övertygelse, dels på grund av den all.:.
männa konkurrensen om jordbrukarröster, att vi måste föra en sådan
politik, att vi jämna ut de ekonomiska skiljaktigheterna mellan jordbrukarklassen och andra samhällsklasser. Säkert är att detta kan sI{e delvis'
genom förbättringar av produktionen, rationaliseringar o. s. v., men
på den p:unkten får man gå fram med en viss försiktighet. Ty att rationalisera jordbruket kanske innebär, att man måste göra större jordbruk
i stället för de små, och det finns en instinktiv motvilja hos stora grupper av våra småbrukare mot att tänka på att de skulle försvinna och
att de mindre jordbruken skulle slås samman. Där får man alltså gå
fram med en viss försiktighet. Vad som inte säges ut riktigt klart, men
som tydligt framgår av andemeningen är därför, ·a~t man på andra vägar
skall skaffa jordbrukarna bättre inkomster. Såvitt jag förstår är detta
ett av de allra största utjämningsproblemen i sa~ället, vilket emellertid bäres upp både av alla politiska partier och kanske av olika befolkningsgrupper. .
Detta är vad jag menar att en iakttagare, som ser vad som händer
i vårt samhälle, kommer att finna, och därav kan han draga sina slutsatser om hur det kommer att gå. Det är ganska likgiltigt, om den ene
eller den andre sitter i den ena eller andra befattningen; ty dessa mäktiga historiska krafter komma alltid att skaffa sig sina talesmän. Få
·de inte den ene, få de den andre. Få de inte det ena partiet, få de det
andra, och få de intet av de gamla, skaffa de sig ett nytt. Det ligger i
sakens natur att när denna utveckling, som man brukar kalla för demokratisk, väl kommi.t i gång, kan den inte hejdas av annat, Oln jag bortser
från våld, än en insikt om var gränsen går för vad man kan kräva för
sin egen räkning utan att därigenom skada d·et hela på ett sådant sätt
att man indirekt också skadar sig själv.
Därmed är man framme vid frågan om huruvida det i denna strid
mellan intressena är möjligt att åstadkomma något slags samarbete på
vad man kan kalla för en rationell grundval. Det har talats så mycket
om samarbete och samverkan. Alla önska något sådant, men jag tror
att många till sist ha biivit litet trötta på det talet, eftersom man inte
riktigt ser, hur önskemålet skall kunna förverkligas. D·etta hänger sam. man med att det för att kunna samverlra är nödvändigt att ha vad jag
skulle vilja kalla för ett gemensamt mål. Och det. gemensamma målet
måste förutsätta något slags enighet om vad som är rimligt och rättvist för den ene och den an,dre. Först om man har ell sådan gemensam
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utgångspunkt som man kan vädja till när det gäller att avgöra, om den
ena eller andra utvägen är den riktiga, är det möjligt att få en plattform för en överenskommelse.
Jag förmodar att den ial{ttagare, som jag här har talat om, skulle
finna att d·et ännu är oklart, om en sådan gemensam plattform kan
vinnas, d. v. s. om det verkli.gen fimls någon gemensam uppfattning
om vad som är riktigt och rättvist, när det gäller fördelningen av denna
'världens goda i samhället. Att de starka krafter som tränga fram underifrån och representera folklager, som ha ansett sig vara tillbakasatta,
inte ha någon böjelse för att god1eänna vad jag skulle vilja kalla för
historiskt givna olikheter, det tror jag nlan får gå ut ifrån. Även om
det hos ett folk som det svenska finns en mycket stor hänsynsfullhet
-- jag tror inte att »anspråken» äro på något sätt extrema - tror jag
inte att den motivering för en betydande ekonomisk olikhet, som helit
enkelt innebär en hänvisning till att denna är historiskt given, i längden
kommer att stå sig. Om en sådan gemensam plattform skall kunna skapas, måste man kunna framlä.gga en för alla godtagbar motivering, nänlligen att den och den olikheten är nödvändig SåSOlTI ett villkor för att
hela näringslivet skall kunna utveckla sig på det för alla bästa sättet.
Jag nämner detta därför att en talare i remissdebatten yttrade, att vi
få komma ihåg, att det svenska näringslivet lika väl som näringslivet
i stora delar av världen inte är kommunistisl{t, såsom han tIttryckte
sig - det ordet kan man nog mycket väl använda, ty när man resonerar om hela näringslivet och hela folkets ekonomi som om det vore
en gemensam angelägenhet, där det inte finns några speciella privilegier
vare sig avena eller av andra slaget, kan man ju, om man så vill, kalla
det ett kommunistiskt näringsliv - och då måste vi ocl{så taga hänsyn till att det näringsliv, som existerar, får behålla sina nödvändiga
livsbetingelser. Och en av de nödvändiga livsbetingelserna ansåg denne
talare vara, att man inte så hårt beskattade stora inkomsttagare och
förmögenhetsägare att deras möjlighet att på egen hand göra viktiga
investeringar försvinn·er. Jag nä.mner det som ett exempel, ty jag tror
att det är en av de former av historisl{t givna olikheter som de folkröl'elser jag här talat om, vare sig de k:omma från ena eller andra hållet,
knappast kunna övertygas om att de måste bibehållas. Problemet om
li,rsbetingelserna för det man kallar enskilt näringsliv l{ommer ingen förbi. Om jag ser saken utifrån och vill veta, hur man inom den rörelse som
jag själv tillhör har resonerat om dessa ting, kan jag säga., att en av
de saker, som man där sedan gammalt haft mycket klart för sig, är att
man inte kan så att säga skära av rötterna på en viss fonn av ekonomi
utan att ersätta denna blomma med någon annan som har andra rötter. En folklig rörelse, som tar sin utgångspunkt i vissa föreställningar
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om vad som är riktigt och rättvist, kan naturligtvis, om den bara så att
säga fortsätter sin egen linje utan att se vare sig till höger eller till
'vänster, mycket väl komma i det läget att den, för att använda ett
mycket vulgärt uttryck, sätter sig mellan två stolar, d. v. s. undergräver livsbetingelserna för en form av ekonomi men inte lyckas skapa
betingelser för en annan. D-et är klart att ett såda.nt problem finns,
det skall ingen dölja för sig. Detta är, skulle jag vilja säga, i grund och
botten det starl(aste argumentet för den linj-e som innebär ett försöktill samverkan för att åstadkomma att denna historiska process, som
n1an kanske kan bli övertygad om är ofrånkomlig, kan försiggå under
de för hela samhället minsta möjliga rubbningarna.
Huruvida en sådan samverl{an är möjlig, vill jag naturligtvis inte
uttala mig om. Jag satt för ganska länge sedan i en kungl. komnlltte med en kunglig svensk ämbetsman som generalsekreterare, och
han var verkligen en cyniker och inte en sådan blåögd optimist som
jag. Han förklarade att en regering- ännu aldrig avgått förrän den blev
sparkad ut. Man skulle kanske kunna säga att ännu aldrig en ekonomiskt inflytelserik klass har trätt av från skådebanan förrän den blivit
slJarkad ut. Men skulle det vara alldeles omöjligt att dementera denna
lnstoriska erfarenhet? Vi ha ju i många hänseenden speciella förhållanden i vårt land. Vore det inte tänkbart att utvecklingen i vårt eget
land skulle kunna taga andra former? Skulle inte de, som iaktta denna
historisl{a process, men som nu se den bara med oro, kunna tänka sig
att i stället för att endast hålla sig på defensiven medverka i en 'utveckling vars slutresultat - om man nu överhuvudtaget kan tala om
något slutresultat i den historiska utvecklingen - är alldeles obestämt,
men där Inan under hänsynstagande till vad man såvitt jag förstår
måste betrakta såsom den nödvändiga rörelseriktning, i vilken det ekonomiska livet utvecklar sig, söker med hjälp av sin erfarenhet åstadl{omma ett utvecklingsresultat, som skulle bli bättre än det som åstadkommes efter en strid, där under alla förhållanden krafter måste slösas
bort som skulle ha kommit till en bättre användning, om de begagnats
till gemensamt uppbyggande?
Härefter yttrade sig:
Dr Ivar Anderson: Jag ber att få framföra föreningens och åhörarnas
tack till finansminister Wigforss för hans anförande.
Det har blivit en institution i denna förening att det första salnmanträdet under året ägnas åt diskussionen om budgeten, och det är också
en åtminstone tio-, tolvårig tradition att statsrådet Wigforss skall inleda
denna diskussion. Han har i afton visat sig vara så pass obunden av traditionen, att han kunnat göra mycket väsentliga utvikningar från det ämne han uppställt, och jag tror att han därmed har givit åhörarna åtskilligt
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att tänka på. Jag hoppas att han också har givit uppslag till den kommande diskussionen.

I

l ~

l i

!

Professor B. Ohlin: Herr ordförande! Det är väl därför att jag inte
kunde underlåta att göra ett par anteckningar under senare delen av finansministerns anförande, som ordföranden nu gav mig ordet. Jag hade under större delen av finansministerns mycket intressanta yttrande ingen
som helst anledning att begära ordet, eftersom det ju till stor del utgjorde
en fortsättning av meningsutbytet under remissdebatten, och det förefaller mig vara lämpligt att jag får bemöta några av finansministerns
synpunkter inför ett annat forum.
Såsom en allmän reflexion skulle jag först vilja säga, att jag tror att
det är mycket svårt, både för finansministern och för oss andra, att
ställa sig och betrakta dessa spörsmål helt och hållet utifrån. Kanske jag
också får lov att uppriktigt säga, att jag tyckte att finansministern visade
sin vanliga rörlighet genom att springa från det ena stället till det andra:
ibland var han ute och tittade och ibl~nd var han i högsta grad mitt inne
och såg på sakerna från sina egna, ganska karakteristiska och välkända
ut.gångspunkter. Jag skall nu inte alls göra något försök att ställa mig
helt och hållet på avstånd, utan jag skall yttra mig från en relativt välkänd utsiktspunkt. Jag avstår också från att bemöta en del av det som
finansministern här yttrade rörande själva budgeten och därmed sammanhängande frågor och ber att endast med några ord få uppehålla mig
vid det stora perspektiv, som han tecknade i slutet av sitt anförande.
Det var ju verkligen ett intressant perspektiv detta att se den skattepolitiska utvecklingen såsom ett led i en stor sociologisk process, där en
folkgrupp kommer fram till för tillfället dominerande inflytande och då
med något aven naturnödvändighet gör detta sitt inflytande gällande på
ett visst sätt - med en så hög grad av naturnödvändighet att man kan
säga, att finansminister Wigforss själv helt och hållet försvann ur bilden
(munterhet). Det tror jag nu var något för blygsamt och, det får jag
kanske samtidigt säga, något för skickligt.
Låt mig säga några ord om detta problem, om det verkligen ligger något
av naturnödvändighet i att vårt skattesystem skall se ut på nuvarande
sätt och framför allt att skatterna permanent skola ha sin nuvarande
höjd. Herr Wigforss nöjde sig i dag med att säga, att det är alldeles klart
att man inte kan vänta, om man ser på saken utifrån och objektivt, att
de relativt välsituerade i samhället skola få lägre skatter efter kriget.
I riksdagen liksom i budgeten, och jag tror också i ett annat sammanhang, har finansministern på ett ganska tydligt sätt antytt, att han inte
har något emot att gå ännu längre. Han menar att efter kriget böra de
välsituerade betala ännu högre skatter, ty de ha i själva verket, såsom
professor Lindahl uttryckt det, nu under kriget fått en present genom att
de inte behövt bidraga mera till att balansera budgeten. Eftersom finansministern inte är känd för att vilja ge några presenter åt de välsitu"erade,
får det väl betraktas som en lnera tillfällig gåva, som de välsituerade skola
få avstå ifrån längre fram. Tidpunkten är något obestämd, men förmodligen skall det bli när kriget är slut.
Bakom detta uttalande måste ligga den uppfattningen, att man skulle
kunna åstadkomma något väsentligt ifråga om balanseringen av den sven-
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"ska budgeten genom att lägga en ytterligare skattebörda på de välsituerade. Jag ber att få säga några korta ord om den saken utan att för tillfället i minsta mån taga ställning till frågan, om det är rättvist eller
lämpligt eller rimligt eller skäligt att lägga ytterligare en större eller
mindre skattebörda på de välsituerade. Jag tar det som ett rent statistiskt" problem.
Såvitt jag förstår - jag har tillåtit mig att framlägga liknande siffror
i annat sammanhang - äro de inkomstbelopp som de välsituerade ha
kvar, när de betalat sina skatter, för närvarande så pass små att de inte
kunna ha annat än en sekundär statsfinansiell betydelse. Det finns olika
sätt att räkna fram de där siffrorna. Jag skall välja en metod som förefaller mig relativt belysande.
Vi ha för närvarande sådan skatter, att folk mecJ 20.000 kronor i inkomst får behålla i runt tal två tredjedelar och betala en tredjedel i
skatt. Om vi tänka oss att folk i den mån inkomsterna överstiga 20.000
kronor får betala 100 procent i skatt, så att ingen människa, oberoende
av inkomsten, får behålla mer än 14.000 kronor, då har man väl ändå
gått ganska långt i fråga om att utjämna inkomstfördelningen. Då 'har
man såvitt jag förstår gått längre än man gjort t. ex. i Ryssland. I Sverige skulle ju då förhållandet mellan den maximala inkomsten och en
industriarbetares inkomst vara ungefär som 3: 1, och om inte underrättelserna från Ryssland ä.ro vilseledande, har man där sådana inkomstdifferenser att förhållandet mellan en företagsledares och en arbetares inkomster skulle vara som 5: 1; enligt vissa uppgifter är differensen ännu
större. Den av mig här skisserade beskattningen skulle således innebära,
att nian ginge relativt långt i fråga om inkomstutjämning skattevägen.
Hur mycket skulle då staten få in, om man på detta sätt toge 100
procent.i skatt av all behållen inkomst, som ligger över 14.000 kronor?
Jo, staten skulle få in något sådant som 125 miljoner kronor. Vi ha ett
budgetunderskott på 1.300 miljoner kronor. Om man nu säger, att de välsituerade ha fått en present genom att de för tillfället ha sluppit undan
"att beta:la mer i skatt under kriget till balanseringen av budgeten, så kan
väl knappast avsikten vara någon annan än att de skola bära åtminstone
10 procent av detta budgetunderskott~ Eljest vore det ju för litet för att
man skulle tala därom på det sätt som här skett. För att de skola bära
10 procent av budgetunderskottet fordras som sagt en skattepolitik av
den innebörden, att staten tar allting som överstiger en behållen inkomst
av 14.000 kronor. Jag utgår från de siffror, som finansministern redovisar
i budgeten och som äro utomordentligt upplysande. Jag vill upprepa mina
komplimanger för dessa verkligen ytterst värdefulla tabeller! (Munterhet.) Menar finansministern att de välsituerade skola bära mer än 10
procent av budgetunderskottet, få vi gå ännu längre ned på inkomstskalan med den rena konfiskationen. Menar han åter att de inte skola bära
så mycket som 10 procent, utan att det bara är fråga om ytterligare
några tiotal miljoner kronor," har ju hela framställningen varit vilseledande. Man får vär därför draga den slutsatsen att han menar, att det skulle
vara ett väsentligt belopp som staten" skulle taga från de välsituerade,
och då kommer man till någonting sådant som jag här angivit, nämligen
att staten måste taga all inkomst över 14.000 kronor i skatt.
Nu kanske fi.nansministern kan svara: ~Jag hade tänkt ta av förmögen"'I
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heten direkt.» l\tIen om det gäller den samhällsekonomiska balansen, kan
man ju inte balansera en budget genom att tillgripa en del av själva förmögenhetsbeloppen. Jag förmonar därför att något sådant inte varit finansministerns avsikt.
Såvitt jag förstår leda alla resonemang rörande de faktiska siffrorna,
som föras objektivt och utan hänsynstagande till några åsikter om vad
som är rimligt eller rättvist, till den slutsatsen: det är relativt litet betydelsefullt ur statsfinansiell synpunkt, om skatterna på de välsituerade låt oss säga att vi därmed avse dem som ligga över 20.000-kronorsgränsen i taxerat belopp - äro litet högre eller litet lägre. Man kan tycka
att det är väldigt tråkigt att det är på det sättet, och man kan instinktivt önska att det vore där man kunde hämta pengarna. Men om det i
verkligheten förhåller sig så, att det inte finns så mycket att hämta, är
det ju inte någonting att göra åt saken.
Jag kommer därför till den slutsatsen att det viktiga problemet när
det gäller vår ekonomi och när det gäller att höja de breda lagrens levnadsstandard - och för mig står det liksom för finansministern som huvuduppgiften för vår ekonomiska politik att lyfta upp de breda lagren till
en högre levnadsstandard - icke är detta son1 vi tala så mycket om.
Jag tycker att finansministern har alldeles rätt när han säger, att det är
mycket i denna debatt som är en skuggboxning, men jag vill säga, att jag
inkluderar i detta omdöme om skuggboxning just en hel del av vad han
själv här sagt om skatteavvägningen. Den verkligt betydelsefulla sidan
av den stora ekonomiska utvecklingen är en annan, nämligen den, hur vi
skola kunna höja nationalinkomsten tillräckligt mycket.
Vi hade före kriget en inkomststegring med ett par procent per år och
huvud. Om den utvecklingen kunde fortsätta, skulle det innebära en höjning av nationalinkomsten med låt mig säga 300 miljoner kronor per år,
kanske något mer. Det betyder att vi efter tio år skulle ha ungefär 3.500
miljoner kronor mer i årlig nationalinkomst än i dag. Och om man räknar
med att kriget tillfälligt har satt ned produktiviteten, betyder det ännu
mer. 3.500 miljoner kronor torde med nuvarande skattesatser ge ganska
nära 1.000 miljoner i ökade skatter till stat och kommun - de skattefria
beloppen höjas ju inte lika mycket som de beskattade beloppen, och så är
skatten progressiv. Även om man sänkte skattesatserna rätt väsentligt,
skulle det återstå ett belopp av 600 a 800 miljoner kronor som stat och
kommun finge i ökade inkomster. Där har man alltså stora resurser med
vilka man kan finansiera en socialpolitisk expansion, som inriktas på att
inkomststegringen i landet till övervägande del skulle komma de mindre
bemedlade till godo. Även på andra vägar, som vi ju väl känna till, är det
möjligt att se till, att inkomstökningen till huvudsaklig del komme att
tillfalla de mindre bemedlade folkgrupperna. Jag kan inte se annat än att
detta är huvudsaken.
Då herr Wigforss talar så mycket om att flytta över t. ex. 100 miljoner kronor ifrån de välsituerade till staten och betecknar detta såsom
en stor historisk process, måste han ändå ha stirrat litet för mycket
på en punkt. När det gäller att höja de mindre bemedlades levnadsstandard måste detta att sörja för sådana förhållanden i samhället att gynnsammare förutsättningar skapas för en produktivitetsstegring, vara det
dominerande problemet.
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Varje ekonomiskt system har naturligtvis sina förutsättningar. Jag skall
inte ilekatill att det är mitt praeterea censeo att vi måste sörja för decentralisation i samhället. Jag bryr mig inte om, ifall man kallar centralisationen för kommunism eller statssocialism, jag är rädd för själva
centralisationen, som innebär att det sitter en grupp människor som kan
kommendera ekonomi och politik och allting. Skola vi ha en decentralisation i vårt ekonomiska samhällsliv, måste det finnas nlånga olika initiat.ivmöjligheter. Då tycker jag att erfarenheten pekar på att det behövs
ekonomiska resurser spridda ut över ett rätt stort antal människor. Man
behöver då ett riskbärande sparande, för att hålla sig till konventionell
terminologL som är fördelat på ett visst antal människor. Det kan ju invändas, som finansministern ofta gör: »Bolagen kunna ju ta risker». Ja,
men det är väl knappast tillräckligt, att de existerande bolagen ta alla
risker. Jag tror att det är vissa olägenheter med det systemet. Vidare
måste ju bolagen leva sitt liv. De måste också styras. Är det riktigt säkert
att bolagen bli lika effektiva, om vi få t. ex. 10.000 ungefär lika stora
aktieägare i varje bolag? Behöver man inte där ha en viss koncentration
för att få ett funktionsdugligt system? Jag talar här om det rätta 1>lagom~.
Jag kan också tänka mig en alltför långt gående koncentration. Det finns
lnåhända i vårt nuvarande decentraliserade samhälle alltjämt kvar några
risker för en alltför långt gående finansiell maktkoncentration, men detta
»lagom» bör som sagt finnas.
Därtill kom'mer så detta: kunna vi alldeles se bort från att en sporre
till arbete och initiativ ändå har något samband med hur stor del av inkomsten man får behålla? Jag kan mycket väl tänka mig, att om man får
behålla 25 procent av inkomstökningen, så handlar man i vissa fall, men
om man bara får behålla 5 procent, så handlar man inte. Jag kommer inte
med någon moralisk värdering, om det är försvarligt att folk reagerar på
det sättet eller ej, men jag tror att man får räkna med att många människor äro så beskaffade. Om det då inte spelar någon vidare stor roll för
samhället att nlan tar ut skillnaden mellan 75 och 95 procent i skatt,
så kan det hända att det är klokare att inte gå ända upp till 95 procent.
Detta blir då inte en moralisk fråga, utan det blir ur samhällsekonomisk synpunkt helt enkelt en mera teknisk produktivitetsfråga. Om det
inte vore en produktivitetsfråga utan mera en moralisk fråga, varför föreslår inte finansministern att man tar 80 procent även av bolagens inkomster? Om man anlägger moralisk~ synpunkter, har jag ganska svårt att
se hur finansministern från sina utgångspunkter skulle förklara, varför
han inte kunde ta ut det. Förmodligen - det hoppas jag åtminstone överväger han inte en sådan höjning av bolagsbeskattningen. tIan har alltid på den punkten, förefaller det mig, varit rätt försiktig i sina yttranden. Det är väl därför att han menar att själva bolagssystemets och det
ekonomiska livets sätt att fungera skulle skadas av att man pressar upp
skatten alltför mycket.
Jag ser för min del skattebelastninge'n i nuvarande läge, i motsats till
vad förhållandet var före kriget, som väsentligen teknisk produktivitetsfråga. Jag tillhörde aldrig dem, som gingo mot finansministern före kriget,
när det var fråga om att skatterna skulle vara några procent högre eller
lägre och det sades att näringslivets hjul skulle avstanna, om skatterna
bleve litet högre. Jag opponerade mig mot det och befann mig av hänsyn
2 --
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till de socialpolitiska behoven på samma sida som fina.nsmillistern i diskussionen. Men nu äro vi i ett helt annat skatteläge. Vi ha kommit till
en sådan höjd, att jag tror man kan säga, att det är en produktivitetsfråga, om man skall dra åt skatteskruven ännu ett steg, som finansministern har antytt, eller släppa efter en del.
Såvitt jag kan se, bör det finnas faktiska möjligheter efter kriget att
genomföra en skattesänkning över hela linjen - låt mig understryka det
starkt - i fråga ·om både direkta och indirekta skatter. Man vet visserligen ingenting om framtiden, men lyckas vi hålla produktionen i gång och
få full sysselsättning, som det heter, förefaller det som om det med nuvarande skattesatser skulle bli ett överskott i budgeten på i runt t~l 500
miljoner kronor, när r~alinkomsten .i landet återgått till förkrigsnivå.
Finansministern har tidigare angivit 300 miljoner. Jag tror att 500 miljoner kommer sanningen närmare, och jag hänvisar därvid bland annat
t.ill den stora inkomstökning för statskassan, som ·inträtt sedan finansministern gjorde sin beräkning. 500 miljoner kronor är ganska mycket, om
den totala skattebördan för närvarande är 2.500 miljoner. Det är dock
20 procent. Om någon säge~, att ifall man reducerar skatterna med hela
beloppet, ·ha vi ingenting kvar till ökade sociala utgifter, så vill jag svara,
att jag inte preciserar, om skatterna omedelbart efter kriget böra minskas
med hela beloppet eller med en del därav. Men jag vill understryka, vad
jag ~ade förut, att om nationalinkomsten fortsätter att stiga, får man automatiskt i hastigare takt än man hittills varit van vi<;l ökade skatteinkomster och kan på det sättet få till stånd både en viss skattesänkning och
en socialpolitisk expansion.
Det betyder också indirekt en tendens till utjämning i samhället, men
inte genom att man försöker ytterligare kapa topparna, vilket jag påvisat
inte har så stor praktisk betydelse för statsfinanserna, utan genom att de
mindre bemedlades inkomster höjas upp. Jag kan inte tro att finansministern har rätt i att detta är helt och hållet en sådan där naturnödvändig
process. Jag tror att det till viss del också är en fråga om hur saken lägges till rätta av dem som leda de folkgrupper, som här i samhället göra
sina intressen gällande. Mycket beror på, om man starkt nog framhåller
det gemensamma intresset av att själva det ekonomiska systemet upprätthålles funktionsdugligt, om man alltså tillräckligt anstränger sig att uppl~~sa den en aning korttänkte om att det inte bara är så, att man kan ta
litet här och höja skatter'na litet där, utan att man får ta vissa produktivitetshänsyn även vid avvägningen av beskattningen. Jag tror för min del
att det här finnes en betydande upplysningsuppgift. Är det för optimistiskt
att tillägga att finansminister Wigforss själv är den man i detta land, som
är utan jämförelse bäst kvalificerad att fullgöra en del av denna upplysningsuppgift ?
Statsrådet E. Wigforss: Jag tror inte att professor Ohlin behöver använda sin pedagogiska förmåga till att övertyga mig eller mina meningsfränder om att det är på produktionsutvecklingens väg, som det mesta kan
göras för att övervinna knapphet och fattigdom. Om det är någonting som
vi under många årtionden ha försökt inprägla hos folk, så är det just detta
exempel: »Tro ni, att den förbättring, som den svenska arbetarklassen har
uppnått under de sista femtio åren, är beroende på att de svenska aktie-
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ägarna ha blivit utsvultna?» Alla ha förstått att det inte är genom en
annan fördelning av produktionsresultatet, som det väsentliga uppnås.
Men därmed är inte sagt, att man kan komma undan problemet så, som
professor Ohlin här tänker sig. Problemet, som jag ville lägga upp det, är
alldeles oberoende av vilken höjd den samlade nationalinkomsten har det är problemet om hur man skall rättfärdiga inkomstolikheter. Detta
problem kvarstår, vare sig vi ha små eller stora gemensamma inkomster.
Det är sålunda inte ett problem just nu, utan det kommer igen. Komma'
vi att öka nationalinkomsten med så och så många miljarder, så står problemet ändå kvar. Vi kunna ju se på vår utveckling från låt mig säga
1929 fram till 1939. Problemet förblev lika aktuellt, fast vi 1939 hade
åtskilliga miljarder mer än 1929.
Jag skulle vilja erinra professor Ohlin om vad en kollega, som visserligen inte har sysslat så mycket med teoretisk ekonomi som med historisk
ekonomi, engelsmannen Tawney, en gång sagt: »Ju fattigare ett folk är,
desto viktigare är det hur man fördelar de knappa tillgångarna». Han uttrycker detta med den bilden, att i en segelbåt finns det inte plats för
förstaklasspassagerare. Om det är riktigt, som professor Ohlin säger, att
alla våra samlade tillgångar äro så små, att vi även vid 'en mycket radikal
utjämning av inkomsterna inte skulle kunna vinna mer än mycket begränsade resultat, så har jag ändå svårt att se, att det skulle vara ett
argument för den åsikten, att det inte betyder så mycket, hur vi fördela dem.
Om jag får lov att använda ett argumentum ad hominem, som faller mig
i tankarna just nu, så skulle jag vilja säga: varpå grundar professor Ohlin
sin ståndpunkt, när det gäller spararna? Såvitt jag förstår, kan han inte
visa upp att det innebär någon väsentlig ändring av inkomstfördelningen,
om vi sänka prisnivån med 10 procent, 20 procent eller kanske t. o. m.
30 procent. Men han bygger på det, att även dessa relativt obetydliga förändringar, som göra att en person med en förmögenhet av 1.000 eller 2.000
kronor kan köpa litet mer eller litet mindre, äro av sådan betydelse för
denne, att han för att åstadkomma en, som han tycker, rättvisare fördelning av inkomsterna och förmögenheterna i samhället, är villig att till och
med ta den risk, som utan tvivel finnes, för en rubbning i näringslivet,
som skulle följa aven medveten deflation.
Jag säger nu detta, därför att kanske åhörarna fingo det intrycket att
jag i mitt anförande skulle ha förbisett, att det väsentliga ekonomiska
problemet i samhället är produktionsproblemet. Hela den argumentering
för att undvika en deflation, som framlägges, har just tagit sikte på att
detta är önskvärt med hänsyn till produktionen. Gentemot detta anför å
andra sidan professor Ohlin, att de risker för produktionen, som en deflation kan medföra, få vi ta, därför att det är så orättfärdigt att beröva vissa
sparare en del av deras rättmätiga inkomst. Skulle inte herr Ohlin med
utgångspunkt härifrån kunna förstå, att man kan resonera på liknande
sätt även om mindre förskjutningar mellan människorna, och att man inte
känner sig så imponerad av det argumentet, att den vinst man skulle
kunna nå är att, låt mig säga, en hundra miljoner kunde flyttas över? Jag
bortser här fullständigt från beloppet, ty som jag framhöll är problemet
likadant, vilken samlad inkomst vi än ha.
Men det väsentliga, som jag ville säga och som jag tror att professor
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Ohlin missförstod, var att man måste komma fram till en annan fördelning av inkomsterna. Jag tror för min del, att det såtillvida är en historisk process, att man inte kommer någonstans med vältalighet, man kommer inte någonstans med ett grundat anseende för att vara en vederhäftig
talesman för det ekonomiska livet, man kommer ingenstans med att man
nått en viss position inom ett politiskt parti eller inom en stor organisation. Om man går emot vad människorna känna som sina intressen, utöver
en punkt där man kan visa dem att deras intresse på lång sikt pekar åt
ett visst håll, så kommer hela inflytandet att försvinna.
Jag vet att professor Ohlin är särskilt intresserad för våra småbrukare.
Om han skulle mötas av det argumentet, att en höjning av producentbidraget till de mindre jordbrukarna inte ger dem mer än två, tre eller
fyra miljoner, och att detta inte skulle spela någon roll, skulle han säkert
inte känna sig manad att säga: 1>Det är kanske lika gott att inte göra
någonting då~, utan han skulle säga: »Bara denna lilla inkomstöverflyttning är för denna samhällsklass aven sådan betydelse, att vi böra göra
den~. Jag skulle nästan tro, att professor Ohlin komme att säga det, även
om han därigenom finge avstå från en viss skattesänkning.
Det var' därför jag tog mina exempel från de här motionerna. Det är
ett faktum att folk försöker att komma fram på denna väg, men det var
inte det jag ville komma fram till, utan vad jag ville komma fram till var
detta: skall man få till stånd en förnuftig diskussion, så är det nödvändigt
att skapa en gemensam utgångspunkt för hur man skall bedöma inkomsterna. Den utväg jag anvisade var, att man accepterar ståndpunkten att
inga historiskt givna företrädesrättigheter avena eller andra slaget, inga
historiskt givna inkomstskillnader avena eller andra slaget, få stå kvar
på grund av sitt historiska berättigande, uta.n de måste motiveras utifrån
våra egna uppfattningar om vad som är bäst för hela samhället. Om professor Ohlin kan motivera en viss inkomstskillnad, till och med fast det
kanske går mycket långt, av det slag som han omnämnde från Sovjetunionen - alla de uppgifterna äro så osäkra, att jag inte vågar bygga på
dem - så är jag alldeles säker på att herr Ohlin skulle kunna få folk med
på att säga, att en sådan inkomstskillnad skall man tillåta. De stora folkrörelserna, som delvis bygga på personer med utomordentligt små inkomster, sätta i toppen för sina organisationer personer, som medlemmarna
ge inte bara tre eller fem utan kanske tio ch tjugu gånger så mycket som
de själva förtjäna, helt enkelt därför att de anse att de på det sättet gagna
sina egna intressen bäst. Men det avgörande är att motiveringen skall ske
utifrån det gemensamma intresset. Vill man bara acceptera denna utgångspunkt, att allt skall motiveras med hänsyn till samhällets gemensamma intresse, blir det sedan mycket lättare att komma överens, men
jag tror inte att det räcker med att bara erinra om hur litet en överflyttning kommer att betyda, ty var och en kommer att säga: 1>Hundra miljoner är inte mycket pengar, men nog tror jag att vi kunna använda
hundra miljoner bättre genom att ha dem fördelade på annat sätt än nu.»
Det skulle vara utomordentligt intressant att höra, om professor Ohlin
verkligen vill acceptera den utgångspunkten, att historiskt givna olikheter
inte i och för sig kunna få stå kvar som berättigade, bara därför att de
finnas, utan att man kan ta upp problemet helt öppet från den utgångspunkten, att den inkomst, som samhällsmedlemmarna skola ha, skall vara
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motiverad genom de insatser som de göra i samhället. Har man accepterat den utgångspunkten, är jag ganska övertygad om att ett förnuftigt
resonemang kan ta vid.
Om jag sedan får säga ett ord om möjligheterna till skattesänkning, så
vill jag inte förneka, att om våra nuvarande extraordinära försvarsutgifter
försvinna, kan det komma att finnas ett visst inkomstöverskott. Men det
var på den punkten jag satte in min kritik. Det förefaller mig icke sannolikt att de starka krafter, som jag här har talat om, som taga sig uttryck
inom alla olika folkgrupper och som alla gå i riktning mot vad jag skulle
vilja kalla en inkomstutjämning, en utjämning mellan jordbrukare och
andra samhällsklasser, mellan ensamstående och familjer, en· utjämning
i "fråga om uppfostran o. s. v. med allt vad därtill hörer - jag skulle inte
tro att dessa krav på en inkomstutjämning komma att röra sig om så
mycket mindre belopp än dem, som herr Ohlin här ansåg skulle vara tillgängliga för en skattesänkning. Detta är naturligtvis bara en personlig
m.ening. Om man går iIi på frågan· om vad som kan vara skäligt och rättvist, så skulle jag gärna vilja säga, att jag känner åtskilliga inkomsttagare,
som under dessa års lopp ha fått en höjning av sin beskattning på sådant
sätt, att jag skulle anse det i högsta grad önskvärt, att man kunde minska
den. Men vi ha å andra sidan åtskilliga fall, där jag överhuVlldtaget inte
kan se att en s~attesänkning är på samma sätt motiverad. Om vi tänka
på låt mig säga statsrådslöner och inkomster däröver, kan jag inte se,
även om skatten för närvarande går upp till en tredjedel av inkomsten,
att det kan finnas någon anledning för oss att efter kriget säga, att det
är så önskvärt att vederbörande få tillfälle att bilda mer kapital och möjligen sätta i gång givande företag, att man därför har anledning att sänka
skatten. Jag menar, att här äro vi sålunda vid en avvägning, där man
kanske kan stanna i olika ståndpunkter.' Jag kan erkänna, att herr Ohlin
har rätt i att det ~nte är lätt att hela tiden bara se saken utifrån - jag
vill säga att det är nästan nödvändigt att ha en inblick inifrån för att
sedan ställa sig utanför. Jag skulle vilja säga att den, som på detta sätt
ställer sig utanför, icke kan bortse från de strömningar, som jag här talat
om - lägg märke till att jag inte bara talar om strömningarna inom lönearbetarklassen eller industriarbetarvärlden o. s. v., utan jag talar i lika
hög grad om strömningarna inom den stora jordbrukande befolkningen,
där tendensen på samma sätt är den, att man utan hänsyn till historiskt
givna olikheter säger: vi vilja ha vår rättvisa. Jag skulle inte tro att det
är möjligt att möta detta bara med en hänvisning till att man vinner så
litet på den vägen. Jag tror att den enda utvägen att möta denna strömning, i den mån den drivit till en sådan punkt att man riskerar att verkligen skada det ekonomiska livet, är att man accepterar dess utgångspunkter, d. v. s. att fördelningen av produktionsresultatet skall vara bestämd
efter de insatser människorna göra, insatser som få bedömas på olika sätt
- jag har ingen anledning att här gå in på det sätt, varpå det skall ske
- men där man icke, endast därför att·jordbrukarna, såsom de säga med
·en viss rätt - delvis ha de väl överdrivna föreställningar därom - i stort
sett i hela världen ha varit eftersatta, får .hävda att denna olikhet för
alltid skall vara kvar. På samma sätt gäller det människor- i olika ställningar och de insatser de göra. Man måste komma fram till ett fö·rsök att
·gemensamt överväga vad som i det ena och andra ·fallet är· den rimliga
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ersättningen. Gör man det, tror 'jag för min del att det skall vara möjligt
att övervinna de faror, som jag har hänvisat till.
Jag skall gärna tillägga, att fastän jag nu tog mina exempel från inkomstfördelningen och skatten, var det väl inte fördolt att samma problem
kommer upp i hög grad, när det gäller frågan om själva inflytandet över
det ekonomiska livet. Fördelningen av produktionsresultatet är bara en
del av det hela. Den är ett utflöde, skulle man kunna säga, av maktfördelningen. Jag tror att den historiska process, som jag talade om, kommer att ta sig uttryck 'på bägge vägarna. Men jag skulle för att lugna
herr Ohlin vilja säga, att jag är alldeles övertygad om att dessa rörelser
av breda folklager icke förbise det, som han här ansåg vara så önskvärt
att framhäva: den stora framstegslinjen i fråga om en förbättring av deras
eget läge ligger icke på fördelningssidan, utan den ligger på produktionssidan. Men även när det gäller produktionssidan, kan frågan om det inflytande man har att utöva över det ekonomiska livet vara av samma
betydelse som när det gäller, frågan om fördelningen.
Professor B. Ohlin: Finansministern ställde en direkt fråga till mig,
som jag inte vill undandra mig att försöka besvara.
Jag vill först kommentera hans uttalande, att inkomstproblemet har
man kvar lika väl när nationalinkomsten är större som när den är mindre
- det är oberoende av nationalinkomstens storlek. Ja,· det är klart att
det alltid finns ett inkomstfördelningsproblem, men jag skulle vilja fråga:
är uppgiften att ändra inkomstfördelningen lika påträngande, oberoende
av om man kan uppnå mycket eller litet genom vissa åtgärder? Är det
inte så, att 'om man kan uppnå mycket är det en viktig fråga, och oln
man kan uppnå litet så är det en mindre viktig fråga? Det är bland annat
detta problem, som jag försökt belysa. Och vidare vill jag fråga: är uppgiften att utjämna inkomstfördelningen oberoende av om man på ett
visst stadium kan göra det någorlunda riskfritt, som jag tror man kunde
göra i det samhälle vi hade för tio, tjugu år sedan? Är uppgiften oberoende av om vi på nuvarande stadium finna risken väsentligt större? Det
kan jag inte tro. När finånsministern säger att detta problem ha vi alltid
kvar, vill jag alltså svara: teoretiskt ha vi det alltid kvar, men problemets
praktiska betydelse är beroende på omständigheterna, möjligheten att
åstadkomma någonting väsentligt och risken att skada själva funktionsdugligheten i det ekonomiska systemet.
Finansministern säger vidare, att ju fattigare ett folk är, desto viktigare
är det hur inkomsterna fördelas, d. v. s. att de fördelas så jämnt som möjligt. Ja, det kan man ju säga. Men' man skulle också kunna säga, att ju
fattigare et.t folk är, desto viktigare är det att samhället inrättas så, att
produktiviteten stiger, så snabbt som möjligt, så att folket inte längre förblir fattigt. Om man'genom att fördela en låg inkomst alldeles jämnt ska-o
dar själva deproduktivitetsbefrämjande krafterna, har man inte gjort det
folket någon ,tjänst. Jag brukar inte gå till Ryssland efter goda exempel,
det erkänner jag, men när jag diskuterar med en socialdemokrat,'· som
·såvitt jag vet inte avsvurit sig det program, som härstammar från det kommunistiska manifestet för hundra år sedan, kan jag påpeka att i Ryssland
har man haft en låg inkomst per huvud, men man har'inte använt denna
inkomst till att låta folket snabbt höja' sin konsumtionsstandard. Utan
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man har sörjt för en omfattande kapitalbildning just för att produktiviteten skulle kunna växa snabbt. Man kan diskutera den ena eller andra
metoden, men själva slutsatsen av att ett folk är fattigt blir knappast den,
att man skall sörja för att omedelbart få upp levnadsstandarden till den
högsta möjliga. Det kan finnas andra hänsyn, vilket finansministern i
annat sammanhang berörde, nämligen vad som är de breda lagrens intresse
på lång sikt.
Finansministern frågade varpå jag grundade min moraliska ståndpunkt,
när jag hävdade att spararnas intresse inte alldeles bör glömmas bort. Medspararna avses då de, som ha nominella besparingar i form av fordringar
och obligationer, livförsäkring, insättningar i sparbanker och sparkassor
etc. Finansministern talade i detta sammanhang om en mindre förskjutning. Det är dock inte någon liten förskjutning, om man genom en prisstegring tar ifrån dessa sparare en fjärdedel av de 24 miljarder~ som professor Lindahl räknat ut att de hade före kriget. En fjärdedel är 6 miljarder i
förkrigspenningvärde. Om jag får använda samma argumentationsmetod,
som finansministern använde mot mig, tror -jag, att om finansministern
frågar dessa människor, om de tycka att 6 miljarder är en liten summa, är
det inte säkert att de svara ja. (Munterhet.)
Men jag vill anföra en annan synpunkt. Jag har ännu inte kommit därhän, att jag menar att det är alldeles detsamma som en skattepolitisk
åtgärd om man genom en inflation tar ifrån spararna ett realvärde, som
de ha sparat ihop utifrån den av samhället godkända förutsättningen, att
staten skall försöka hålla penningvärdet konstant. Jag anser verkligen att
samhället har ingivit dessa sparare den föreställningen, att man skall försöka bevara kronans köpkraft i konsumenternas händer. Jag tycker det
är att i någon mån göra sig skyldig till svek, om man säger: ,Den där saken
kunna vi inte ta någon hänsyn till alls.» Det enda jag sagt är, att vi
skola väga detta mot andra hänsyn. Att jag sedan i viss mån kommer till
en annan ståndpunkt än finansministern beror emellertid därpå, att jag är
mer optimistisk än han på en enda punkt. Jag tror nämligen, att man med
-god vilja, om man gick in för det i alla ansvariga kretsar, skulle kunna
göra en d.el åt penningvärdet utan några väsentliga risker för produktionens upprätthållande. Det är möjligt att jag har fel och att finansministern
har rätt, men detta är DU min övertygelse. Jag hävdar lika mycket som
finansministern att vi icke böra föra en ekonomisk politik, som försvårar
et.t återställande av realinkomsten för de anställda efter kriget, men jag
menar, att den uppfattning jag företräder leder lika snabbt till realinkomstens återställande som den andra.
Men det var kanske inte detta som vi skulle tala om, utan om den moraliska sidan. Jag tror att finansministern har rätt, då han säger att man
kommer ingenstans, om man vill gå emot de bestämmande folkgruppernas
verkliga intressen på längre sikt. Han säger, att man skall visa upp för de
breda lagren, att det är deras intresse på långt sikt att inte-påyrka en alltför långt gående inkomstutjämning skattevägen, utan i stället gå den litet
långsammare men säkrare vägen via nationalinkomstens stegring, och att
DIan skall lämna en motivering utifrån alla medborgares gemensamma intresse. Gör man det, tror finansministern att man kan uppnå ganska .långt
gående medgivanden i fråga om en viss inkomstolikhet. J a, jag vill svara
på hans direkta fråga, att jag delar hans uppfattning att motiveringen för
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en- ståndpunkt bör vara just det gemensamma intresset, vad man brukar
kalla samhällets intresse på lång sikt. Det är endast i slutsatserna som vi
avvika från varandra. Jag tror nämligen, att vi nu kommit upp till ett
skattesystem, som inte riktigt passar det produktionssystem vi ha, om
detta skattesystem skall vara permanent. Jag tror, att det skulle kännas
som ett tryck och skada funktionsdugligheten hos systemet samt strida
mot de breda lagrens intresse på lång sikt. Därför är jag glad över att
finansministern förklarar sig vara villig att förutsättningslöst diskutera
frågan, var det är man skall stanna, när man lägger upp saken, inte i första rummet som ett moraliskt problem, som han tycktes göra i sitt första
anförande, utan som ett problem om vad som är lämpligt. Lämpligt ur
synpunkten att trygga den ekonomiska effektiviteten och därmed möjligheten till en ekonomisk standardhöjning på lång sikt..
Direktör L. Akselsson: Det är egentligen för sent att säga något nu,
och jag skall inte heller hålla på länge.
Jag hade liksom troligen många andra en känsla av att här stod finansministern och talade på ett sätt, som måste innebära, att egentligen är
det demokratiska samhällssystemet inte funktionsdugligt i ekonomiskt av.seende. Han ställer sig passiv inför en utveckling åt ett visst håll. Den
fortgår som en ofrånkomlig historisk process. Ä ven om man kan göra gällande, att det är skadligt ur produktivitetssynpunkt o. s. v. att utvecklingen går i den riktningen, så kommer den ändå att fortsätta, och det
lönar sig inte mycket att streta emot!
Jag är för min del mera optimistiskt anlagd. Jag tror visserligen att
de ekonomiska problemen äro några av de allra svåraste för den10kratien att klara upp, men jag tror att det skall gå. Förklaringen till finansministerns uttalande ligger väl ytterst däri, att han ställer sig passiv till
den utveckling han talar om, inte därför att utvecklingen i och för sig är
naturnödvändig, utan därför att den överensstämmer med hans egen
önskan. Han saknar därför anledning att gå hårt emot den.
Jag tycker inte att man utan vidare bör låta en hel del gå härifrån i
kväll med det intrycket, att det demokratiska systemet är sådant, att man
inte kan komma ifrån en viss utveckling, även om den inte på minsta sätt
är fördelaktig för folket.
Herr finansministern började senare delen av sitt föredrag med att fråga:
varpå beror det, att folk har oro för framtiden? Ja, jag tror att man skulle
kunna säga, att det i viss mån beror på en sats, som Hitler har format,
en propagandasats som passar bra i det nazistiska riket, nämligen att allmänt väl går före enskilt väl. Enligt min mening är den satsen alldeles
-felaktig. Det är klart, att det finns situationer där den enskilde måste uppoffras för det allmänna, men det är felaktigt att ställa upp den där satsen
som om den skulle ange det normala. Det normala är att allmänt väl och
enskilt väl hänga ihop, äro funktioner aven och samma sak. När man
ställer upp Hitlers propagandasats, ~allmänt väl går före enskilt väl~, gör
man det i syfte att propagera tankegången att staten är allt och den enskilde intet. Med denna innebörd, som otvivelaktigt inlägges i satsen,
är den naturligtvis utpräglat felaktig.
Jag tror alltså att den oro som finnes bland annat beror på uppfattningen att ledande ~retsar, inte bara i Hitlers land utan även närmare
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oss, äro så fångna i tankegången om allmänt väl som går före enskilt väl,
att de anse det moraliskt och ekonomiskt berättigat att låta staten bli
den dominerande och förkväva den enskilde.
:" Jag vet inte om det är illojalt att säga det, men då jag nyligen läst
"några av finansministerns tidigare opera, som dels utgivits i en bok och
dels finnas spridda på många andra ställen, har jag funnit, att han sedan
långt tillbaka har ett starkt intresse för inkomstöverflyttning och inkomstutjämning i samhället och detta av två olika motiv. Ett motiv är att
utjämningen är rättvis - gentemot den synpunkten har herr Ohlin pekat
på vad som är effektivt ur produktivitetssynpunkt - men det andra motivet är att inkomstutjämningen tjänar att stärka statens politiska mal~t.
Det ligger ett maktbegär bakom denna tanke på inkomstöverflyttning.
"Man gillar inte att enskilda dominera inom stora delar av samhällslivet
:.- nämligen det ekonomiska livet - och där bestämma över mycket, som
'händer i detta" land, utan att det passerar genom riksdagens och regering"ens avgörande.
En sådan inställning skapar oro på många håll. Begreppet demokrati
är mycket svårt att definiera, men jag tror att ett av de väsentliga momenten däri är, att demokratien tar hänsyn till alla olika folkgruppers
berättigade och rimliga krav". Här skulle man också kunna införa ett sådant ord som äganderätt - när herr Ohlin skulle försvara spararnas rätt
att behålla sitt kapital, kunde han just ha åberopat äganderätten. Vi
leva dock i ett samhälle, som är funtat på denna bas.
Jag tror för min del, att om man icke godkänner de demokratiska grundvalarna, som innebära rätt för varje grupp att leva, om man icke godtar
de demokratiska spelreglernas underliggande teori, att det är möjligt att
"med förnuftiga medel få människorna, och även stora grupper, att fundera över åt vilket håll deras verkliga och reella nytta ligger, så kan man
ge upp demokratien. Jag har alltså i detta sammanhang velat opponera
mot något, som i finansministerns anförande har förefallit att tala emot
det demokratiska samhällsskicket~
Statsrådet E. Wigforss: Låt mig bara säga några ord.
Den slutsats som herr Akselsson drar är naturligtvis riktig så till vida,
att en demokratisk utveckling, som börjar med den politiska demokratien,
icke kommer att kunna stanna vid den politiska demokratien, utan den
fortsätter med den ekonomiska. Det insågs redan av de tidiga demokraterna. Engelsmannen Bagehot uttalade klart, att hela det parlamentariska
systemet under 1800~talet byggde på att de, som omväxlade vid makten,
i grund och botten hade samma ekonomiska intressen. I samma ögonblick
·som. demokratien skullekuIina övergå till en s. k. sammansvärjning av
"de fattiga mot de rika, vore det enligt hans mening slut med den formen
. a v demokrati.
,Detsamma" uttrycktes redan under den amerikanska självständighets'rörelsens första tid på det sättet, att antingen måste egendomen göras demokratisk, eller också måste den politiska demokratien försvinna. Det är
'detta som är problemet. Om man tror att det finns en möjlighet att fortsätta i våra samhällen med att ha en politisk majoritet av människor som
"äro fattiga, eller i alla händelser ha Små genomsnittliga inkomster, under
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det att den ekonomiska makten fortfarande skall ligga hos ett mindretal
då tror jag man tar fel.
Det har ju gjorts och håller ännu på att göras försök att avskaffa der
politiska demokratien för att hindra hela denna moderna utveckling, mer.
jag tror att dessa försök misslyckas. Frågan är, om det kan finnas någoIl
annan metod. Herr Akselsson har alldeles rätt, när han säger att uttrycke1
)allmänt väl går före enskilt väl~ är ytterligt tvet~Tdigt, om man nämligeIl
inte med allmänt väl förstår de enskilda medborgarnas bästa. Men såvitt
jag förstår har det 'väl ingått i all demokratisk bekännelse att den allmän·
het och det allmänna som man talar om, det är alla medborgare. Att det
under vissa förhållanden begränsas till att betyda majoriteten av folket
är klart. Det är en följd av att demokratien har trängt undan .en politisk
självhärskare, som så att säga kunde göra med folket vad han ville, och
när demokratien sedan trängde fram, övertog demokratien alla denne självhärskares maktbefogenheter, d. v. s. kunde göra med folket som den .ville.
För varje djupare försök att motivera demokratien har det emellertid varit
klart, att det allmänna bästa måste vara de enskilda medborgarnas bästa.
Men när enskilda medborgares bästa kommer i inbördes konflikt, då
har man tyvärr till sist inte någon annan metod än att, som det heter,
räkna huvudena, när man tycker att detta är bättre än att slå sönder dem.
Det är en ofullkomlig metod, och att det kan leda till orättfärdigheter, att
en majoritet bestämmer över minoriteten, skall ingen förneka. Där kan
man endast hoppas på vad man skulle kunna kalla för uppfostran, att
människorna så småningom komma att se på sig själva som en del av allmänheten och därför säga: ~I dag dig, i morgon mig - vi skola försöka
att jämna. ut våra olika intressen.»
Det är denna utjämning, som jag här återigen kommer till. Där måste
man försöka finna någon gemensam utgångspunkt. Vi se hur svårt det är.
Herr Ohlin erkände i sitt sista anförande att det egentligen är en omdömesfråga, om man skall sträcka sin rättvisa till en sänkning av priserna,
som svarar mot 'det bättre försörjningsläget, eller om man skall gå ett
stycke vidare. Det som jag har så svårt att förstå är, hur herr Ohlin kan
mena, att det ena är så mycket mera rättvist än det andra. Herr Ohlin
kan naturligtvis inte alls försvara sig mot professor Åkerman, som vill gå
ytterligare 10 procent ned, och ännu mindre mot dem som vilja vända· tillbaka till prisnivån 1939, ty varför skola spararna överhuvud. förlora 10
eller 20 procent av sin förmögenhet eller. inkomst? Detta är ett typiskt
exempel på hur man får väga rättvisan emot vad jag skulle vilja kalla det
allrp.änna bästa. Nu erkände herr Ohlin, att det allmänna bästa kanhända
kräver, att man inte ändrar prisnivån mer än som svarar mot förbättringen i försörjningsläget, men på grund av sin optimism' trodde han att man
skulle kunna gå längre. Vi ha här ett fall, där man tydligen får försöka
finna en gemensam utgångspunkt.. Om nu en majoritet av folket skulle
anse det vara mera riskabelt för det allmänna bästa, d. v. s. de enskilda
människornas bästa, med en sådan deflationistisk politik, så är det väl
svårt att säga, att den ståndpunkten skulle strida mot en rättvisa, som
borde väga tyngre än näringslivets allmänna intressen.
Herr Ohlin svarade med att säga att det inte är så litet det här gäller
- en överflyttning av 6 miljarder från en folkgrupp till en annan. Jag. förmodar att även herr Ohlin erkänner, att innan man kan avgöra huruvida
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denna överflyttning är rättvis eller icke rättvis, måste man väl ta reda på
från vilka människor pengarna överflytfas och till vilka människor de överflyttas. Det förefaller verkligen, som om herr Ohlin i hastigheten gick ut
från att det verkligen är rättvisare att de, som hade dessa inkomster 1939,
·få behålla dem, än att det sker en överflyttning.
Jag har en gång i min tidiga ungdom lärt mig i en ekonomilära, som
ansågs vara ganska ortodox, att det bästa i samhället är att arbetsinkomsterna äro så höga som möjligt men att räntorna äro så låga som möjligt.
Det förefaller som om det vore en mycket hård lära gent emot spararna~
men jag undrar om inte även herr Ohlin ibland är böjd för att finna något
förnuftigt i den ståndpunkten. I dag talade herr Ohlin om att hans praeterea censeo var att man skall decentralisera vårt näringsliv, men det förefaller mig som om herr Ohlins praeterea censeo de sista åren har varit att
man skall sänka räntan för spararna. Vill man gå den ena vägen, så förefaller det mig inte så farligt att gå den andra. 3 procent ränta på sex miljarder är 180 miljoner, och 180 miljoner skulle ju från herr Ohlins synpunkt inte vara någon så väsentlig summa.
Men vad jag till sist vill säga till herr Ohlin är bara det, att när jag
citerade Tawneys ord om att inkomstfördelningen är viktigare, ju fattigare
ett land är, så förbisåg jag visst inte, att detta bör kompletteras med den
andra sanningen, att ju fattigare ett folk är, desto viktigare är det med
ny kapitalbildning. Men jag tror att herr Ohlin misstar sig - och jag
hoppas att han under sin fortsatta politiska bana skall komma till andra
resultat - när han tror att man, även i decentraliseringens namn, även
.under vädjande till de stora folkgruppernas känsla för de enskilda enheternas och de små enheternas värde, skall kunna få någon större anslutning till denna ståndpunkt: ~ Vi behöva kapital hos enskilda. Om kapital
hos enskilda skall kunna samlas i tillräckliga mängder för att det skall
kunna bilda underlag för företagsamhet, så måste det finnas stora förmögenheter och mycket stora inkomster. Dem måste man lämna ograverade
i så hög grad som man vågar, för att de skola kunna ökas och företagsamheten därigenom fortsätta.~ Jag är övertygad om att det är en psykologiskt oframkomlig väg att säga till folk: ~Kapitalbildningen, och särskilt
kapitalbildningen hos enskilda, är av sådan betydelse att vi måste bevara
automatiska sparare. Vi måste ha folk med så stora inkomster, att när de
ha tillfredsställt alla sina konsumtionsbehov, skall det finnas pengar över
för att bilda kapital.~ Jag tror att folk kommer att svara: »1 och för sig
kan man resonera så. Men finns det inte någon mera sparsam metod att
.åstadkomma det nödvändiga kapitalet?~ Många människor skulle kanske
till och med säga: :r>Är inte då den ryska metoden nästan att föredraga,
alltså att pressa ned konsumtionen, om det också sker med statens hjälp,
'för att bilda. det nödvändiga kapitalet, framför den metod som innebär,
att .e~skilda skola ha så stora inkomster, att de kunna bilda förmögenheter?:.
.Jag tror att det återigen hör till dragen i den utveckling, som jag kallar
en historisk process, att den tid, då man kunde bilda stora förmögenheter
på grundval-av stora enskilda inkomster, nog lider mot sitt slut. Jag tror
att det produktionsproblem, som man har att lösa, måste man försöka
.lösa på ett sätt, som för den stora massan av människor förefaller mindre
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slösaktigt än upprätthållandet av ett begränsat antal stora inkomstägare,
som skola ha förutsättningar att bli stora kapitalbildare.
När herr Akselsson till sist i samband med frågan om en utjämning erinrar om att det i det motivkomplex, som har lett fram till en sådan folkrörelse som t. ex. den stora arbetarrörelsen, har ingått inte· bara önskan
om att uppnå större rättvisa, utan också hänsyn till maktfrågan, så tror
jag att han har alldeles rätt. Det var väl inte herr Akselsson utan herr
Ohlin, som var inne på frågan om vad ledarna ha att betyda. Det var en
av de saker, som jag gärna velat säga här offentligt, och det var därför jag
tog upp denna del av mitt anförande. Jag har sedan långa tider haft erfarenhet av hur diskussionen snedvrides genom en alldeles felaktig uppfattning om vad samhällshändelser och historiska händelser bero på. Vid den
tid, då jag först kom med i arbetarrörelsen, fick man ständigt och jämt
höra, att hela arbetarrörelsen var ett verk av agitatorer, som så att säga
för sin egen framkomsts skull retade upp en annars hygglig och välartad
svensk arbetarklass. Om vi tänka på vad man nu säger om den fackliga
rörelsen - det gällde närmast denna - förstå vi hur utomordentligt långt
från verkligheten den uppfattningen befann sig. Men jag är lika övertygad
om att man så småningom skall komma fram till insikt om att de uppfattningar, som föras fram t. ex. av det socialdemokratiska partiets ledning"
icke äro tillfälliga och icke beroende på någon eller några individers tillfälliga inställning. Jag tror att hela diskussionen skulle få en helt annan
karaktär, om man ville resolut avstå från personliga argument i sådant
sammanhang. Det är meningslöst att tala om huruvida enskilda företagare
eller, som det ofta heter, näringslivet har förtroende för en finansminister
eller inte. Vilket förtroende har fackföreningsrörelsen för arbetsgivarna?
Vilket förtroende ha arbetsgivarna för fackföreningsrörelsen? Vilket förtroende ha jordbrukarna för de stora finanshusen o. s. v.? Här är det inte
fråga om. enskilda. Enskilda äro ingenting annat än röster, som på ett
eller annat sätt komma fram - om den ene försvinner, kommer den andre
i stället. Även om man inte vill acceptera en sådan uppfattning som att
man har att göra med en naturnödvändig process - därom kan man ha
olika mening, och jag underkän~er visst icke det inflytande, som enskilda
kunna ha därvidlag - men om man bara erkänner att det här gäller krafter från stora grupper av människor, som visserligen kunna skjutas undan
för en viss tid, men som ändå förr eller senare slå igenom, då kan man
också få klart för sig, att detta som herr Akselsson talade om, som inte
bara var ett krav på rättvisa utan också ett krav på makt, ingenting har
att göra. med dessa rörelsers önskan att, som det heter, ge staten makt~
eller några enskilda människors intresse av att sitta som representanter
för staten och ha makt, utan det som tränger sig fram är dessa breda folklagers önskan att vara, vad jag skulle vilja kalla för likvärdiga med andra.
När jordbrukarna tala om likvärdighet med andra samhällsklasser i fråga
om ekonomisk standard, är det precis detsamma som hela den stora arbetarklassen uttrycker med: ~Människovärdet vi fordra tillbaka~.
Det är ingenting annat än att de vilja bli erkända som jämlikar. De ha
blivit erkända som jämlikar i de fackliga organisationerna, där de förhandla
med de stora arbetsgivarna som jämställd part. Det är det första stadiet,
där dessa breda lager känna sig som likvärdiga. Men i andra avseenden
känna de sig icke likvärdiga. Bara det faktum att de inte äga någonting~
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under det att andra äga ganska mycket, är något som konstituerar en
känsla av mindervärdighet i samhället. Jag tror att de flesta människor
förstå det, när man ser på gamla primitiva områden -- primitiva, därför
att de äro gamla, som t. ex. jordbruket. Om en storgodsägare äger massor
av jord med statare eller lantarbetare, förefaller det de allra flesta människor ganska naturligt, att det finns en strävan hos dem som arbeta i jor-den att inte bara vara arbetare, även om man kan få bättre betalt som
lönarbetare, utan att de vilja bli sina egna, bli självständiga - om det
skall ske i form av småbruk eller på annat sätt, är en sak för sig. Jag är
säker på att de i hög grad sentera ett ord av Chesterton, att det är lika
mycket stridande mot äganderättens ide att hertigen av Sunderland har
alla gårdar på sitt gods, som det vore stridande mot äktenskapets ide om
han ägde alla våra hustrur i ett harem. Jag menar att känslan av att man
skall äga någon del av detta land, där man är medborgare, är en så utom·ordentligt drivande kraft, att den kommer man inte undan, och det är i
viss mån en naturnödvändig process, att dessa jordens arbetare vilja på
ett eller annat sätt bli ägare av den jord där de arbeta. Men är det inte
lika naturligt, att den stora massan av dem som arbeta på andra håll, vill
ha den känsla av självständighet, som ligger i att de på ett eller annat sätt
ha det element av äganderätt, som de kunna få genom att vara delägare
i hela det produktiva liv, vari de äro med. Detta är en av de linjer, som jag
tror äro ofrånkomliga och som man inte kan möta med att säga: '>Det
betyder så litet, och ni får det bättre, om vi behålla dessa stora enskilda
ägare. De böra få bilda kapital och ha hundratusentals kronor i inkomst.
Det mår ni bäst av.» Man kan kanske visa det på papperet, men de komma ändå att säga att de vilja äga något. I grund och botten kan man
säga, att den strävan jag här talat onl hos de breda lagren, är ingenting
annat än att få del av det som i det nuvarande samhället anses vara grund·valen för självständighet, nämligen del i äganderätten.
Direktör L. Akselsson: I början av sin replik vände sig finansministern
till mig och sade, att man måste ha klart för sig att politisk demokrati
inte kan göra halt inför det ekonomiska området utan måste vidgas att
()mfatta även detta - eller hur han nu uttryckte sig. Jag vill alltså konstatera, att finansministern menar att politisk demokrati inte är möjlig
annat än i det socialiserade samhället, i den totala staten. För oss andra,
vanliga människor däremot är det demokratiska idealet ett statsskick, där
man i lojala former avväger den fria samlevnaden mellan skilda samhällsgrupper.
Jag vill bara konstatera, att det tydligen existerar två sådana olika åsikter om vad demokrati är.
Dr Ivar Anderson: Jag tror att alla åhörare äro ense om att diskussionen icke varit någon skuggboxning. Vi äro tacksamma för det.
Jag tackar deltagarna i diskussionen och riktar särskilt detta tack ännu
en gång till finansministern för att han kommit hit i kväll och liksom så
många gånger förut delgivit oss sin uppfattning, inte bara om budgeten
lItan också angående den ekonomiska politiken. Han gjorde deklarationer
av mycket stort intresse, vilka i sin tur givit upphov till intressanta inlägg
i diskussionen. Jag tackar alla deltagare. i aftonens överläggning.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 9 mars 1944.

Ordförande: Fil. dr I var A n d e r s o n.

Professor Gunnal Myrdal höll aftonens föredrag om
ll

Den ekonomiska utvecklingen i Amerika
och konjunkturutsikterna.
Vår ordförande har haft älskvärdheten att säga mig, att, eftersom
mitt föredrag i kväll lnera har karaktären aven rapport utifrån än av
en inledning till diskussion av något av våra egna inre ekonomiska problem, jag skulle ha rättighet att utan att fresta mina åhörares tålamod
överhövan ta i anspråk något längre tid än sedvanligt. Likväl blir det
ett' problem för mig att kunna begränsa mig. Jag har framför mig ett
manuskript -delvis utskrivet för annat syfte - som är minst dubbelt
så långt som jag här kan föredra. Då det därför gäller för mig att hoppa
i texten, kommer jag .att följa den principen, att blott ta med det allra
huvudsakligaste om det första av de två problem, som finns angivna i
rubriken till mitt föredrag, nämligen om den ekonomiska utvecklingen
i Amerika till nu, för att i stället kunna ägna desto mera tid åt det
andra och för oss mera omedelbart praktiska problemet om konjunkturutsikterna i Amerika~
Då jag på detta vis börjat med en varning till mig själv att inte bli
för långrandig, kan jag kanske tillåta mig att också rikta en varning
till mina ärade åhörare: drag inte hastiga och oförmedlade slutsatser
till våra egna svenska förhållanden från vad jag skall ha att säga om
den amerikanska konjunkturutvecklingen. Näst slarviga historiska paralleller vet jag ingenting så billigt och samtidigt så uppåt väggarna
missvisande som internationella jämförelser, sådana de ofta presenteras. För att verkligen bevisa något skulle sådana jämförelser som grundval kräva en ingående redovisning och därefter en teoretisk analys av
alla de moment i de båda jämförda utvecklingarna, som är olika, och
av olikheternas betydelse för de jämförda utvecklingarnas förlopp. Och
om olikheterna då, vilket oftast är fallet, visar sig stora, så skulle det
3 -
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vid en dylik metodiskt tillfredsställande sammanställning vänligen visa
sig, att både volymen och säkerhetsgraden av de löst dragna lärdomarna
krympt~ihop betydligt.
I detta speciella fall: Förenta staternas och Sveriges ekonomiska utveckling under senare tid, deras ekonomiska situation nu under kriget
och de potentialiteter, som ligger i konjunkturfaktorerna inom denna
situation, är i själva verket olikheterna grälla. Dessa oljkheter kommer
jag i denna översikt icke att söka mäta eller närmare analysera. Jag
kommer därför ej heller att tilltro mig kunna dra några slutsatser till
vår egen ekonomi.
Praktiskt intresse kan den alnerikanska l{onjunkturutvecklingen likväl ha för oss svenskar ej blott, och kanske ej ens främst, på grund av
de möjligheter den erbjuder att, efter tillsatsen aven vidlyftig redovisning av olikheter, lära oss att bättre förstå mekaniken i vår egen
konjunkturutveckling. En annan anledning till vårt intresse är det förhållandet, att vad sonl händer med den ekonomiska konjunkturen i
Amerika ju kommer att öva ett starkt inflytande på konjunkturen i
Sverige. Amerikas el{onomi inträder med andra ord själv som en av
de allra viktigaste orsaksfaktorerna i det svensl{a konjunkturförloppet.
Ej heller denna orsakslinje skall fullföljas i detta föredrag, som blott
handlar om Amerika. Mitt föredrag är således ingenting annat än ett
försök att ge en kall och - som amerikanarna säger - »hårdkokt»
analys av fakta och möjligheter i den amerikaIlska situationen. 1 Det
är däremot icke ett bidrag till vår svenska ekonomiskt politiska disl{ussion.
Först ett ord om amerikanskt trettiotal. De konjunkturrörelser i
fallande och stigande riktning under denna period, som ägnats ett så
livligt stu·dium i den löpande ekonomiska diskussionen i Amerika, står
vid en tillbakablick alldeles tillbaka för det dominerande faktuln, att
Amerikas ekonomi under hela decenniet befann sig i en enda lång, djup
och till synes ohjälplig stagnation. När det andra världskriget började,
hade nationalinkomsten ännu icke nått upp till den toppnivå, som markerades av högkonjunkturen under tjugutalets sista år. Detta konstaterande är desto märkligare, då i den alltjämt progressiva befolkningsutvecklingen i Amerika arbetsutbudet växer med mer än 1h miljon
arbetare om året och då den tekniska produktivitetsutvecklingen i
Amerika följer en trendlinje med en årlig tillväxtkvot av omkring 2,5
procent. Produktiviteten per arbetstimme beräknas under trettiotalet
ha stigit med 32 procent.
Vilka förtjänster the New Deal än hade på det socialpolitiska om1 Notarien Tore Browaldh, som även var mig följa.ktig under studievistelsen i Amerika,
har varit mig behjälplig med sammanställning av materialet för detta föredra.g.
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rådet, såsom ekonomisk politik måste den sägas ha misslyckats i uppnåendet av sitt primära syfte att höja produktionen och stegra sysselsättningen. Jag skall i detta samband inte ge mig in på en diskussion
av den synnerligen intressanta frågan om orsakerna till detta flagranta
misslyckande. Jag nöjer mig med att påminna om att arbetslösheten vid
krigets början alltjämt höll sig på en nivå av 10-12 miljoner arbetslösa - vilket nerdimensionerat till svenska mått skulle motsvara den
för oss oerhörda arbetslöshetssiffran av omkring ~ miljon - och därvid är icke inräknad den inom de proletära delarna av det amerikanska
jordbruket improduktivt sysselsatta arbetskra.ften, som måste räknas
i flera miljoner.
Upprustningen lyckades med vad the New Deal misslyckats med:
att sätta Amerikas väldiga produktionskapacitet i fullt arbete. Olikheten mellan de båda faktorerna, betraktade såsom stimuli till produktionsexpansion, ligger främst i tre förhållanden: l) Upprustningen innebär en köpkraftsinsprutning, som är många gånger större än the New
Deal var; skillnaden rör sig omkring en storleksordning av mer än tio
till ett. 2) Upprustningen är genomförd under en centralt dirigerad,
med tvångsmedel utrustad planhushållning. 3) Upprustningen och likaså
medlen för dess genomförande är accepterade såsom en nödvändig och
klok nationell politik av näringslivets män, vilket the New Deal med
sina blygsamma mått aldrig var.
Den amerikanska upprustningen, som vidtog på allvar först efter
Ritlertysklands världsskakande erövringar våren och sommaren 1940
och som gavs full fräs först efter Pearl Harbor-katastrofen i december
1941, lyfte på en otroligt kort tid Amerikas ekonomi upp ur stagnationen och till den fulla sysselsättningens ekonomi. Arbetslösheten har
ända sedan den senare hälften av 1942 varit nedbringad till ett praktiskt
minimum och i själva verket inom de flesta fack och regioner förbytts
i en mycket kännbar brist på arbetskraft. Samtidigt har antalet unga
män under- fanorna stigit från några hundra tusen till nu nära Il
miljoner. Ändå har sysselsättningen i produktionen ökat med 7-9 miljoner arbetare. Arbetstiden har förlängts från i genomsnitt 38 till 45
timlnar per vecka.
~nom de krigsviktiga. industrierna har det byggts nya fabriker för
20 miljarder dollars. Storleksordningen av denna investering förstås,
om jag samtidigt nämner, att hela det, låt vara nedamorterade, värdet
av industriens fabriksutrustning före kriget blott var 26 miljarder dollars. Nationens totala produktionsvärde (utan fråndrag för deprecieringar m. m.), som ännu år 1940 låg under 100 miljarder dollars, beräknades för december 1943 ha. nått en årsnivå av 200 miljarder dollars.
Även efter alla rimliga reduktioner med hänsyn till prisstegring inne-
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bär detta' en ;real stegring av produktionsvolymen i landet från förkrigstiden till riu på minst 50 procent.
Den drivande kraften i denna våldsamma högkonjunktur är krigsproduktionen, s,om nu värdenlässigt tar inemot hälften av totalproduktionen (i'real'produktionsvolym något mindre, på grund av att i krigsproduktionen produktionskostnader och pris är även relativt inflaterade). Det kån vara' äv intresse att påpeka att inom själva krigsproduktionen pågår förskjutningar och cykliska rörelser, som ur konjunkturteoretisk synpunkt är synnerligen intressanta. Kurvan för realinvestering,
d. v. s. i första'hand byggandet av fabril(er och deras utrustning med
maskiner, kulminerade redan under senare delen av 1942. Från och med
i somras p'äbörjas praktiskt taget inga. nya anläggningsinvesteringar alls;
ytterst få pågår för närvarande.
Krigsproduktionen som helhet, vilken - liksom hela totalproduktionen i landet ~ företett en ,oavbrutet sjunkande tillväxtkvot, beräknas
för innevarande år komma att stå ungefär oförändrad. Mätt i anspråk
på arbetskraft väntas emellertid produktionen för armen komma att
minska något. Produktionen för flottan planeras kräva en ungefär oförändrad arbetsstyrka, medan produktionen för flygvapnet skall fortsätta
att kraftigt utvidgas. Inom vart och ett av dessa tre produktionsområden sker också förskjutningar. Inom t. ex. produktionen för armen som ju nll ej längre nyuppsättes utan underhålles - sjunker den tunga
industrins andel (stål, tanks, kanoner etc.), medan i allmänhet den lätta
industrins andel står någorlunda oförändrad eller i vissa fall rentav
stiger.
Totalbilden är, som var och en finner, den som motsvarar konjunkturfasen efter' en' investeringsk,ulmination, fastän krisen ocl~ depressionen
förebyggts ge1~om en fortsatt, icke slappnande efterfrågan, på industrins
produkter. Översatt i konjunkturpolitiska termer skulle saken även
kunna uttryckas' så, att inom krigsproduktionen omställningsproblemet
redan sedan' länge är' aktuellt, ehuru blott i den gestalt det tager inom
en centralfdirigerad planhushållning, varinom både varumarknaden
och arbetsmärklladen även efter investeringsklllminationen hålles hårt
ansträngd genom omättade behov, som ges köpkraft utifrån.
Därefter :sl~r' jag en stor parentes omkring vad som vore att säga
om inkoinstbildnirigen, löneutvecklingen, vinstutvecklingen, krigskonjunkturens' finansiering och kreditutvecklingen, ränteutvecklingen, prisutvecklingen' 'såln.t~ela jordbruksutvecklingen och jordbrukspolitiken.
Jag håller mig',eiibart till konjunkturutvecklingen i stort. Det 'läge, som
beräknas ~åd~' genom år 1944, har jag redan kara.kteriserat såsom en
våldsam högkonjunktur, uppburen av krigsproduktionen. Det märkliga
är, att ,den"hålls stabil i: tiden, trots att investeringsfasen för länge sedan
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är passerad. Huvudvillkoren för denna högkonjunkture~s: ,stabilitet är
l) ett kraftigt infla.tionstryck underifrån initierat av den: st~tliga efterfrågan på alla slags varor för krigföringen, 2) en hård tvångsreglering
uppifrån varigenom hela produktionen och prisbildningen centralt dirigeras och kontrolleras. Det ekonomiska efterkrigsproblemet i Amerika
är: vad skall hända med konjunkturen, när l) den. statljgå.efterfrågan
för krigföringen mins~ar och så småningom helt upp4ör, ,.o~h när, som
man i allmänhet antar, 2) tvångsregleringen samtidigt avlöses av »fri
företagsamhet»?
Utanför nazismens Tyskland och kommunismens Ryssland, samt hushållningen i flera andra länder nu under kriget - d.. v·~ s. i centralt
tvångsreglerade ekonomier - finns ingen historisk erfarenhet, att man
någonsin någonstädes lyckats stabilisera en högkonjunktur ~ Högkonjunkturen tycks i ett privatkapi,talistiskt samhälle alltid ha ell' övergång
och' mynna ut i en kris och en depression, och, som vi vet, finns det
goda konjunkturteoretiska skäl för att så blir fallet. Vi kan tillägga, att
Amerika ju kapitalt misslyckades med den konjunkturpolitiskt mycket
lättare uppgiften att häva en depression. Och vi i vårt välorganiserade,
lättreglerade lilla konungarike lyckades heller inte allt för bra den
gången, trots att vi till skänks och mot våra besvärjelser fick starta med
en deprecierad valuta och dessutom sedan hade tur med den internationella handelsutvecklingen. Att stabilisera en högkonjunktur i en fri ekonomi är i alla händelser en mycl{et svårare sak. Och den amerikanska
högkonjunkturen är våldsammare än någon tidigare. Den innehåller
dessutom mycket större disproportionalitetsmoment än tidigare någon
ens ~kulle kunnat drömma om. Hur skall man kunna förhindra kaos, när
en gång det våldsamma inflationstrycket underifrån slappas och samtidigt de balanserande kontrollerna uppifrån rycks undan?
För ett par år sedan, medan konjunkturen ännu steg' och kontrollerna
höll på att utformas, var uppfattningen både bland experterna och bland
allmänheten, att efter kriget hotade en ekonomisk kris med svår arbetslöshet, som mall borde räkna med och rusta sig att möta. När man
återvänder till Amerika i dag, blir man' överraskad att' 'nu finna en
lnycket större optimism 'vad gäller konjunkturutvecklingen efter kriget. Amerikanerna tror helt enkelt mycket allmänt, att de "skall lyckas
stabilisera krigskonjunkturen in i efterkrigstiden, och de tror, att det
skall ske någorlunda av sig självt genom de fria krafternas spe~ .
. Jag har sökt begripa och psykologiskt analysera denna förvånande
optimism och kommit till ungefär 'följande resultat. Till en del är den
en mycket antastlig slutsats från framgången med produktionsprogrammet under kriget. Denna framgång är lysande och. den ger ett mycket
gott betyg åt vad det amerikanska näringslivets män kan. prestera av
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teknik, organisation och expansionsförmåga - när det ställs obegrän~
sad köpkraft bakom en outtömlig efterfrågan. Men så ligger ju inte
efterkrigsproblemet till: i synnerhet eftersom man vill komma tillbaka
till sunda finanser. Expansionen hade sina tekniska och företagsekonomiska svårigheter att övervinna, men konjunkturpolitiskt är en expansion en mycket lättare sak att genomföra än att hålla nivån sedan köpkraftsstödet och balanskontrollerna undanryckts.
Bakom optimismen ligger också amerikanernas vanliga benägenhet
till överdriven tillförsikt, så länge framgången följer dem. För den som
var i Amerika i slutet av tjugotalet också, känns stämningen igen. Det
var även då en allmän föreställning bland affärslivets män - och skam
till sägandes även bland nationalekonomerna - att det aldrig mer
skulle bli någon depression. Förvisso är optimismen bland företagarna
själv en konjunkturuppehållande kraft, i den mån den leder till riskvillighet och investeringar. Men exemplet från 1929 visar, att, ifall
ekonomin inn,ehåller allvarliga jämviktsrubbningar, ingen optimism i
världen hjälper att förhindra en kris.
Omsorgen om krigsmoralen är också en del av förklaringen. I ett l{rigförande land är det liksom icke riktigt passande att se på framtiden
genom annat än rosafärgade glasögon. Ingen vill vara »defaitist», och
däri ligger en massuggestion, som påtagligen även övar sitt inflytande
på experterna i deras arbete.
Bakom ligger också med all säkerhet, medvetna eller omedvetna, inrikespolitiska intressen. I ett läge där folk~t kräver full sysselsättning,
.är naturligtvis ·det enklaste medlet att förhindra radikala åtsikters spridning att helt enkelt hävda, att fri företagsamhet skall klara den saken.
Det är emellertid påtagligt, att detta är ett högt spel. Ty klaras inte den
fulla sysselsättningen på den vägen, kan folkets missnöje med det privatkapitalistiska systemet bli stort och radikalismen verkligt farlig. Med
rätt eller orätt ur sina intressesynpunkter är emellertid american business inställt på att vilja ha et.t minimum av statsingripan,den efter kriget. Och enklaste sättet att motivera denna åsikt är då att påstå att
de inte behövs. Och därtill krävs ju optimism.
De amerikanska nationalekonomerna i stort sett delar denna affärs,rärldens stora tillförsikt inför efterkrigstidens ekonomiska problem. Det
har redan framskymtat, att jag för min del i motsats till flertalet av
mina koileger i Amerika känner en allvarlig och orolig skepsis inför hela
denna inställning till efterkrigsplaneringens problem i Amerika. Jag skall
nu mera systematiskt gå igenom de allmänna skälen för min större pessilnism ifråga om konjunkturutsikterna efter kriget. Men 'låt mig först· ge
själva ytterkonturerna för den omställning av hela näringslivet det
v
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gäller att genomföra, när kriget är över. Det är kanske mest praktiskt
att se frågan ur sysselsättningssynpunkt.
Krigsmakten skall avmobiliseras. På sin höjdnivå kommer den att
ha sugit åt sig 11 1h miljoner man. Krigsdepartementen har hittills i
sina kalkyler räknat med en fredsstyrka i alla vapenslagen av 11/2 miljoner man. Men den utrikespolitiska situationen mörknar ju. Låt oss
därför vara generösa och anta att försvaret efter kriget kommer att
kräva 21h miljoner man i stället för l %. Det gäller då att placera in'
9 miljoner man ifredsproduktionen.
Krigsproduktionen måste vidare starkt nedskäras. Tillverkningen av
flygplan kommer kanske att inskränkas till 5 procent, skeppsbyggnadsindustrin kommer att få krympa sin produktion till, säg, 7-10 procent
av sin nuvarande. Fabrikationen av verktygsmaskiner har under de tre
senaste åren i genomsnitt varit 10 gånger större än under något hittillsvaran·de fredsår. Denna. industri har en kapacitet stor nog att förse ett
land som Italien med alla sina verktygsmaskiner på 6 veckor. Redall
för närvarande arbetar denna viktiga industri under utnyttjande av
endast 75 procent av sin högsta kapacitet. Även under de gynnsammaste
förutsättningar ifråga om export till Rysslan,d, Kina och andra illdustriellt outvecklade regioner kan man knappast förutsätta att dess
produktion kan komma att ligga högre än 60 procent av den nuvarande.
Kommer härtill produktionen av industriella råvaror. De syntetiska
gummifabrikerna beräknas under 1944 uppnå en tillverkning på 800.000
ton, vilket med mer än en tredjedel överstiger Anlerikas hela fredsbehov
av gummi. Vi förstår alla, att om Amerika inte skall införa en importbarriär mot naturgummi - vilket skulle mycket svårt skada brittiska
OCll holländska intressen i Fjärran Östern - så kan denna produktion
icke upprätthållas ens tillnärmelsevis. Stålindustrin har nu en årlig
kapacitet av 90 miljoner ton, eller 10 miljoner ton mer än före kriget.
Produktionen har stigit mycket mer, eller med 80 procent. En avsevård
proQuktionsbegränsning av stålproduktionen kan tryggt förutsättas och
har i själva verket redan börjat. Aluminiumproduktionen har tiodubblats sedan 1938 och beräknas för år 1943 ha uppgått till 900.000 ton.
80 procent av aluminiumproduktionen går till flygplanstillver1rningen,
vilken vi antagit kommer att nedskäras med 95 procent. Magnesiumproduktionen har stigit från fattiga 2.410 ton till 300.000 ton. Nu väntar
man sig allmänt en ökad användning för lättmetallerna i civilproduktionen efter kriget. Och det rör sig ju dock inte om så stora kvantiteter.
Räknar vi ianvändningsvärde 1 ton lättmetall == 2 ton stål, skulle hela
lättmetallproduktionen bara motsvara 3-4 procent a.v stålproduktionen. l\1en ett visst friställande av arbetskraft blir utan tvivel nödvän-
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digt, antingen direkt i lättnletallindustrierna eller som en extra inskränkning av stålindustrins arbetskraftsbehov.
Vad alla dessa produktionsinskränkningar skulle innebära i friställd
arbetskraft är inte så gott att säga. Låt oss emellertid för att kunna förå
kalkylen till slut anta, att nedsl{ärningen av arbetsefterfrågan i krigsindustrierna kommer att röra sig olnkring 5 miljoller arbetare eller något
däröver, varav minst 80 procent skulle komma på de fyra stora grupperna flygplans-, skeppsbyggnads-, järn- och stål- samt maskinindustrin.
Arbetsefterfrågan i vissa andra industrier, som hållits tillbaka under
kriget ~ papper-, textil-, läder-, glas-, möbelindustrierna m. fl. - skulle
emellertid stiga; låt oss antaga med omkring 1 miljon eller något däröver. Industrin som helhet skulle då netto friställa inalles 4 miljol1er
arbetare. Detta skulle motsvara en total sysselsättning inom industrin
efter kriget av 14 miljoner arbetare mot 18 miljoner för närvarande och
10 miljoner före kriget.
Från transportväsendet kommer att frigöras kansl{e nära 112 miljon
man. Krisadministrationen och den uppsvällda federala förvaltningen
bör kunna avskeda mer än 1 miljon personer. Lägger vi ihop våra poster
- 9 miljoner från krigsmakten, 4 miljoner från industrin, lf2 miljon från
transportväsendet och l miljon från administrationen - når vi en totalsumma av friställd arbetskraft på 14112 miljon.
Var skall nu dessa arbetssökande kunna placeras in i fredsproduktionen? Antag. att 3-4 miljoner kvinnor, unga personer OCll överåriga frivilligt drar sig tillbaka från produktionen. Återstår Il miljoner. Till
jordbruket kommer kanske l miljon att återvända, trots att det ur alla
rationella synpunkter är galet. Vid full syss~lsättning bör handeln kunna
ge arbete åt 2-3 miljoner mer än nu under krigets ·tryck på arbetsmarknaden. Andra »service industrier» - däri inberäknat tjänare och
hembiträden ID. fl. - bör under gynnsamnla förhållanden kUllna a.bsorbera ytterligare 3 miljoner. Återstår 4-5 miljoner. Arbetslösheten kan
naturligtvis inte ligga under l miljon som nu utan får stiga till 3 miljoner (motsvarande 150.000 man i Sverige). Återstoden blir då bara
2-3 miljo·ner. Dessa måste placeras i byggnadsindustrin. I bottenläget
under kriget sedan anläggningsverksamheten stoppats, sysselsätter
denna industri bara 112 miljon man. Efter kriget borde sysselsättningen
i byggnadsindustrin således stegras till omkring 3 miljoner nlan. Då man
beräknar att för varje miljon byggnadsarbetare byggnadsproduktens
årliga värde är 5 miljarder dollars, skulle detta kräva ett byggnadsprogram på ungefär 15 miljarder dollars.
Och så är trolleriet gjort. Fredsbalansen i ekonomin är uppnådd. I{alkyler av denna typ möter man ofta i Amerika. Variationer i siffrorna.
spelar mindre roll för kalkylernas syfte, som är att ge en översiktlig men
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föreställning om vad fredsomställningsuppgiften verkligen
innebär. Nlen som »bevisning» för fred80ptimismen är kalkylerna alldeles odugliga. Hela analysen är statisk. pen hoppar alldeles över hur
det hela skall gå till - genom en utveclding i tiden. Analysen förutsätter full sysselsättning och studerar bara arbetsefterfrågans ungefärliga inriktning under denna förutsättning. Antar vi i stället att det inte
blir full sysselsättning, så blir friställandet av arbetskraft i industrin
större i alla industrigrenar och möjligheten att placera in arbetskraften .
mindre nästan överallt. Det blir då arbetslöshet, vilket just är ett annat
uttryck: för att det inte blir full sysselsättning.
Ändå är kalkylen mycket nyttig: den ger l{ol11aetion åt vårt plantänkande. Låt mig nu göra om räknestycket men denna gång från produktions- och inkomstsynpunkt i stället för från sysselsättningssynpunkt. Jag följer därvid den lysan·de studie, som i Bureau of Foreign
and Domestic Commerce är utförd av S. Morris Livingston och som
blivit den affärsoptimistisk3\ efterkrigsplaneringens bibel i ilmerika,
»Markets after the War», publicerad i fjol våras.
Livingston's studie är en projektion framåt i fredstiden av begreppet
»full sysselsättning». Han väljer året 1946 men kalkylen kan lika gärna
göras till ett annat år. Han definierar full sysselsättning ungefär på följande sätt: År 1940 var det 9 nliljoner arbetslösa och 46 miljoner sysselsatta. Mellan 1940 och 1946 ökas den civila arbetsstyrkan med 2lh
miljoner personer på grund av befolkningstillväxten. Storre delen av
de kvinnor, åldringar och ungdom, som inte var i arbete före kriget,
antas träda bort från arbetsmarknaden till ett antal av 5 miljoner. De
väpnade styrkorna kommer att kräva 2 miljoner man mot mindre än
~ före kriget. Arbetslösheten antas bli 2 miljoner. Den nödvändiga
ökningen från 1940 av sysselsättningen vid lull s~ysselsättning år 1946
blir då omkring 10 miljoner man.
Arbetsproduktiviteten per arbetstiInme antas stiga med 2 1;2 procent
per år. Arbetstiden per vecka förutsättes återgå till 38 timmar, som
var genomsnittstalet år 1940. Bruttonationalinkomsten, omräknad till
1940 års penningvärde, k·ommer då att ligga vid 142 miljarder jämfört
med 97 miljarder dollars år 1940. Omräknad till 1942 års penningvärde
kommer den att ligga vid 165 miljarder dollars. Vid stabil full sysselsättning skulle nationalinkomsten stiga med 3 procent per år, vilket
betyder att år 1948, om beräkninga.rna i stället skulle ha gällt detta
senare år, motsvarande tal för bruttoink·omsten skulle bli 149 lniljarder
dollars i 1940 års penningvärde eller 175 miljarder dollal's i 1942 års
penningvärde. Genom korrelationsberäkningar för många år bakåt fördelar" därefter Livingston den totalproduktion, som motsvarar den fulla
sysselsättningen på olil{a produktionsgrenar och produkter. Han kan
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därigenom översätta den fulla sysselsättningens program i konkreta
produktions- och investeringsplaner för de särskilda industrierna.
Livingston är mycket angelägen att understryka, att detta icke är
en förutsägelse om framtiden. Kalkylen visar bara vad full sysselsättning skulle innebära i fråga om produktion av olika slags förnödenheter.
Omvänt påvisar han, att, om den reala produktionsvolymen år 1946
endast skulle vara densamma som år 1940 - vilket ingalunda var ett
riktigt dåligt år i jämförelse med trettiotalet - så skulle arbetslösheten
uppgå till de 9 miljoner, som var arbetslösa 1940, plus de 2,5 IniIjoner,
som arbetsstyrkan v·äxt med, plu.s de 8 miljoner, som skulle frigöras
genom stegringen av produktiviteten per arbetstimme, eller sammanlagt nära 20 miljoner arbetslösa. Även med en arbetsvecka i industrin
på blott 33 timmar i stället för 38 år 1940 och 45 nu skulle arbetslösheten betydligt överstiga 13 miljoner, om nationalinkomsten år 1946
inte lyckas komlna över 1940 års nivå.
Livingston's synnerligen intressanta studie gav mig anledning till
två frågor av betydelse för bedömningen av l{onjunkturutsikterna. Den
första frågan anslöt sig till det förhållandet, att. en hel serie enskilda
industrier och industribranscher tagit Livingston's siffror för nationalproduktion och nationalinkomst och på grundval av dessa allmänna
konjunkturförutsättningar gjort ingående kalkyler över sin egen produktion och sina egna investeringar. Jag sporde, hur resultaten av dessa
kalkyler, när de i efterhand sammanställts, korresponderar till totalsiffrorna. Svaret var, att de ligger på en betydligt lägre nivå, än som
skulle fordras för förutsättningarnas uppfyllande.
Detta betyder, att företagarna bara tror på full sysselsättning i största
allmänhet och menar, att aZla andra kommer att handla så, att det blir
full sysselsättning, medan i verkligheten var och en tör egen del h.yser
handlingsplaner, som icke förverkligar hans egen anpart av motsvarande
produktion. Skulle således de under den allmänna förutsättningen om
lull sysselsättning framkalkylerade handlingsplanerna förverkligas, så
skulle resultatet bli, att krigstidens fulla sysselsättning icke bibehölles
utan efterträddes av produktionsnedgång och arbetslöshet. Depressionsskruven neråt skulle så sättas i rörelse med trolig följd, att produktionsplanerna ytterligare beskars på alla håll, o. s. v. på välkänt sätt.
Min andra fråga tog utgångspunkten i Livingston's konstaterande,
att full sysselsättning efter kriget så gott som omedelbart skulle innebära en omkring 50-procentig stegring av totalproduktionen och nationalinkomsten i jämförelse med förkrigsläget. Varifrån skall den köpkraft och efterfrågan komma, som skall uppbära denna efterkrigskonjunktur, när staten slutar att kräva nästan hälften a.v nationalinkomsten för kriget? Denna fråga gäller naturligtvis i första hand lönebild-
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ningen. Är det verkligen sannolikt, att de amerikanska företagarna skall
träda inför landet och bekymrat förklara, att det allvarliga ekonomiska
läget tvingar dem att föreslå en väldig stegring av lönenivån för att
det skall finnas några utsikter, att ett tillräckligt köpkraftsunderlag
skall finnas för produktionen vid full sysselsättning? Sådant händer
dock inte i det verkliga livet och knappast ens i sagans värld.
Och vi bör begripa företagarna som individuell,a arbetsgivare. De
framlägger i stället nu krav på lönenedsättningar och framhåller, att·
under kriget industrins produktpris på grund av priskontrollen och konkurrensen kommit att stiga mycket mindre än arbetslönesatserna. Om
ändock, -och trots tiodubblade skatteavsättningar, industriföretagens
totala nettovinster stigit till mer än det dubbla, så beror det uteslutande
på att den kraftigt ökade produktionsvolymen inneburit förbättrat ka.pacitetsutnyttjande och därmed större spridning av både fasta kostnader och vinster. Per producerad enhet har bolagens nettovinst faktiskt
gått ner med 10 procent. Då de således i sin lönepolitik icke vågar lita
på fortsatt full sysselsättning eller menar, att den i alla händelser blott
kan tryggas genom sänkta produktionskostnader, hjälper det inte alls,
hur mycket de tror på full sysselsättning och på högkonjunkturens stabilisering i största allmänhet. Genom att lönerna icke sätts upp, och
än mer genom lönesänkning, bortryckes nämligen köpkraftsunderlaget
för den fulla sysselsättningen och depressionsskruven sätts i rörelse
neråt.
Problemet om köpkraftsunderlaget för en fortsatt högkonjunktur i
Amerika efter kriget är emellertid ännu vanskliga.re än så. Låt oss anta,
att de enskilda företagarna aven generositet, som ur vars och ens illdividuella synpunkt måste vara helt våghalsig och rent ut oförsvarlig,
inte skulle sträva efter lönenedsättning utan rentav medge en viss lönestegring, och att staten genom köpkraftstillskott, ernådda genom fortsatt kraftig underbalansering av budgeten, fyller i vad som ändock möjligen saknas av inkomster för att bära upp den fortsatta högkonjunkturen. Även under dessa medvetet verklighetsfrämmande antaganden
förefaller det otroligt, att konsumenterna skulle visa tillräcklig framtidstro och ha.tillräckligt av intelligens, fa.ntasi och kultur för att verkligen så hastigt och så mycket kunna stegra sin levnadsstandard, som
skulle erfordras för ·den fulla sysselsättningens vidmakthållande. För att
nå detta resultat räcker det med an·dra. ord icke att säkra ett tillräckligt inkomstunderlag. Om konsumenterna inte köper upp sina illkomster
i tillräcklig utsträckning, kommer ändock högkonjunkturen att falla
ihop som ett korthus, när krigsefterfrågan viker.
Jag vill understryka, att denna särslcilda. svårighet, som ligger i det
bristande inkomstunderlaget och de stela konsumtionsvanorna, är extra-
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ordinärt stor just i Amerika på grund av ett helt årtiondes stagnation
före kriget. Vi skall på denna punkt icke göra någon omedelbar jämförelse med Sverige. Fastän produktivitetsstegringen l{raftigt fortsatte
hade nämligen Amerika under hela trettiotalet icke - som vi - en motsvarande levnadsstandardstegring. För Amerika gäller ,det därför inte
bara att ta igen vad som avståtts av levna.dsstandardstegring under
själva kriget- utan att åvägabringa den ackumlI1erade, av produktionstekniken betingade, fastän icke förverkligade, levnadsstandardstegringen
under fulla 15 år. Och då utgångsläget är högkonjunktur, måste denna
levnadsstandardstegring ske hastigt och kan icke sonl under en. konjunkturuppgång få försiggå så smållingom, ty annars sätts den kumulativa
depressionsskruven i gång neråt.
Efter dessa anmärkningar, som närmast anknutit till statiska .frågeställningar, skall jag härefter kortfattat söl{a mera direkt belysa problemet ur dynamiska synpunkter,d. v. s. analysera de särskilda faktorerna i själva den ekonomiska utveckling, som betecknar omställningen från krigs- till fredsekonomi. För bekvämlighets skull sorterar
jag dessa faktorer i sådana, som ter sig gynnsamma, och sådana, som
ter sig ogynnsamma för högkonjunkturens vidmakthållande,
Omedelbart efter krigets slut finns det ell del omständigheter, som
i sin mån borde kunna bidraga till att hålla uppe efterfrågan under
själva övergångstiden. Behovet att fylla på uttömda lager till normal
storlek kan kanske för ett par år skapa en extra efterfrågan på 10 miljarder dollars om året.
På samma plan ligger ett extraordinärt behov av· amerikanska produkter fråll olil{a länder och det varubehov, som nödhjälpsarbetet under
UNRRA kommer att utlösa. Hur stor den omedelbara efterkrigsexporten från Amerika kOlumer att bli är omöjligt att beräkIla. Men framför
allt ,då den delvis inriktar sig på varor, som även i Amerika- blir knappa
under övergångstiden, är det sannolikt, att den icke på långa vägar
kommer att uppnå den nu under kriget uppblåsta och i huvudsak aV
Amerika självt genom lease-lend-administrationen finansierade exporten, som för 1943 uppgick till ungefär 13 miljarder dollars. Där blir det
alltså i stället fråga om en köpkraftsminskning.
Största. förhoppningarna knyts emellertid till den stora »deferred
demand» , den efterfrågan på alla slags varaktiga konsumtionsnyttigheter, som uppsparats under kriget. Det gäller alla slags industriprodukter från köksgeråd till automobiler. Mot dessa eftersatta behov' står
de väldiga besparingarna i likvid eller realiserbar fornl. Det är en öppen
fråga i vad mån de verkligen kommer att uppträda som köpkraft på
marknaden. För mill del tror jåg inte på någon köpkraftsexplosion
utall tror, att större delen av besparingarna kommer att be,raras so·m
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kapital. Genom den större säkerhet de skänker, kommer de emellertid
att i högre grad tillåta folk att leva upp sina inkomster utan oro för
framtiden, vilket är viktigt 110g för utvecklingen på längre sikt. På
kört sikt kommer det i alla händelser att finnas tillräckliga medel för
ett hastigt tillfredsställande av stora eftersatta behov.
Vi bör emellertid akta oss för att överdriva storleksordningen av
denna faktor. -Sannolikt kommer efterfrågan på konsumtionskapital icke
att hålla sig högre än omkring 10 miljarder dollars om året. Under myc~ ket gynnsamma förhållanden-skulle siffran kanske kunna stiga till 1314 miljarder. För närvarande håller sig denna efterfrågan omkring 3 miljarder dollars och 1937, som var toppåret under trettiotalet, var siffran
7,6 miljarder. Vi måste också komma ihåg, att i huvudsak efterfrågeökningen ej heller i detta fall kommer att representera en sysselsättningsökning utan bara ell inskränkning i sysselsättningsminskningen. De
- industrier, det här är fråga om, hör till de typiskå krigsindustrierna, och
det är i själ,ra verket av det skälet, som produktionen av varaktiga konsumtionsvaror så starkt inskränkts. Om således bilproduktionen skulle
lItvidgas till 8 miljoner vagnar om året mot 6 miljoner, som tillverkades
under toppåret 1937, så skulle bilindustrin ändå stå inför tvånget att
avskeda flera hundra tusen arbetare. Detta förhållande förbises oftast i
den populära diskussionen.
Till de avgjort viktigaste bland de gynnsamma omständigheterna hör
förhoppningarna om en livlig byggnads- OCll anläggningsverksamhet.
Trettiotalets ekonomiska stagnation och produktionsbegränsningarna
under kriget, som naturligtvis hårt gått ut över bostadsproduktionen,
har skapat alla förutsättningar för en byggnadshausse omedelbart efter
kriget. Hela det vanskliga problemet om hur det skall gå till för att få
en tillräckligt hastig och kraftig stegring av levnadsstandarden för att
kunna uppbära produktionen vid full sysselsättning hänger på möjlig;..
heten att lägga en väsentlig del av denna stegring på bostadsstandarden.
Detta beror både på det faktum, att bostäder såsom mycket varaktiga
kapitalföremål kräver en investeringskostnad och följaktligen en produktion många gånger större än ·den omedelbara levnadsstandardstegringen, vilket minskar kraven på dennas storlek, och på det förhållandet,
att en stegrad bostadsstandard drar med sig så många andra behov av
stegrad levnadsstandard i fråga om möbler, husgeråd -etc.
Kvantitativt kommer bostadsbyggandet under de allra gynnsammaste
omständigheter och med hjälp aven kraftfull offentlig bostadspolitik
att kunna stegras till högst 5 miljarder om året. En så hög investeringssiffra- skulle innebära, att bostadsbeståndet skulle årligen öka med 1 Vi
miljon familjebostäder per år, vilket är en mycket hög siffra. På grund
av de stora investeringarna i krigsindustrin under kriget kan man knap-
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past räkna med att övrig byggnadsverksamhet - inklusive omställningsinvesteringar - kan ta i anspråk mer än 2-3 miljarder dollars.
Det skulle alltså krävas offentliga arbeten - federala, statliga och kommunala - för 7-8 miljarder dollars om året för att byggnadsproduktionen skulle komma upp till den volym av 15 miljarder, som vi tidigare
angivit som dess andel på något längre sikt i totalprodllktionen vid full
sysselsättning. De politiska förut~ättningarna för förverkligandet av
dylika program är emellertid knappast för handen i Amerika.
Det råder däremot tämligen stor enighet om att de arbetslösa denna
gång bör få rikligt tillmätta aJ'betslöshetsunderstöd. Det komlner efter
detta krig att finnas bortåt 15 miljoner veteraner. Tillsammans med sina
anhöriga kommer de att dominera politiken. De kominer i många hänseenden troligen att vara reaktionära i politiken, men i fråga Oln understödens höjd kommer de att kräva en generositetens linje. Denna politik kommer naturligtvis att i s.in mån verka köpkraftshöjande.
I Amerika räknas det allmänt med att kriget i Stilla havet skall pågå
minst ett och sannolikt t,rå år efter europakrigets slut. Detta brukar
märkligt nog anföras bland de gynnsamma konjunkturfaktorerna. Skälen är två. F·ör det första kan då alltjämt en hel del pris- och produktionskolltroller tillsvidare vidmakthållas. För det andra kommer då de
genom underbalansering och kreditutvidgning finansierade krigsutgifterna inte att falla bort så plötsligt, utan till en början bara minska från
nivån 100 miljarder till nivån 60 miljarder. Det är rätt lustigt att i
samtal få llöra dessa argument framförda av personer, SOIn intar en
framskjuten ställning i propagandan för statsregleringarnas avska.ffande fortast möjligt, och för sunda finanser såsom nödvändiga förutsättningar för att det fria näringslivets helande krafter skall göra sig gälla.nde. Meningen är emellertid att krigets långsammare avveckling ger
omställningen ett behövligt andrum. Det medges mycket allmänt, att
om japanerna skulle vara kloka nog att ge upp, när Hitler besegrats
- vilket ju alltid är en risk - så skulle detta föra till ekonomisk katastrof i Amerika.
Av samma något ironiska slag är hänvisningen till de stora federala utgifterna även efter fredens återställande. Fastän saken inte diskuteras
mycket offentligt, råder det allmän enighet bland de insiktsfulla i olika
läger, att den statliga efterfrågan, som nu ligger uppe i en nivå över 100
miljarder ·dollars och efter japankrigets slut kommer att vara över 60
miljarder dollars, efter krigets slut knappast kan bringas ner under 30
miljarder. Enbart räntan på statsskulden kommer efter kriget att erfordra en merutgift av omkring 5 miljarder dollars. Stegringen av försvarsutgifterna kan knappast hållas under 6 miljarder. Pensioner och
andra ersättningar till veteranerna från kriget komlner att kräva minst
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2 miljarder. Den utbyggnad av socialförsäkringen, som är planerad och

allmänt understödd av den offentliga opinionen, kommer att ställa anspråk på ytterligare 3-4 miljarder dollars. Enbart dessa utgiftsökningar
uppgår således till 16-17 miljarder dollars. Härtill kommer utgifter
för understödspolitiken, skolväsendet, hälsovården, bostadspolitiken
o. s. v. Vi bör här erinra oss, att den federala budgeten under trettiotalet, trots att the New Deal programmatiskt gick in för en underbalansering i syfte att skapa köpkraft och stimulera produktionen, höll
sig omkring fattiga 8-9 miljarder, alltså bara på en tredjedel så hög
nivå.
Det är, som sagts, något ironiskt att i samtal få höra de llöga statsutgifterna efter kriget anförda som en tröstegrund även av de sunda
finansernas förkämpar. Uppenbarligen menar man, fast man icke gärna
säger det rent ut, att statsutgifterna icke skall täckas av verkliga statsinkomster, åtminstone ej, innan välstån·det Och den fulla sysselsättningell
är säkert tryggad. Ett faktum är, att kraven på en balanserad budget i
Amerika på senare tid fått en alltmer undanskymd plats och abstrakt
formulering i diskussionen. Man överbjuder i stället varandra i att kräva
skattelindringar i produktionsstegrande syfte. Samtidigt sprider sig
onekligen den uppfattningen, att en stor och växande statsskuld l{an
vara ekonomiskt fördelaktig, i det den gör medborgarna förmögna och
därför beredda att konsumera sina inkomster och i dåliga tider även något därutöver, vilket tenderar både att uppehålla och att stabilisera
totalefterfrågan i samhället. Jag vågar uttala den förutsägelsen, att vi
icke på länge, åtminstone icke i detta decennium, får återse en balanserad unionsbudget i Amerika.
Därmed har jag tämligen fullständigt genomgått de ur omedelbar
konjunkturpolitisk synpunkt gynnsamma konjunkturfaktorerna och
övergår nu till de ogynnsamma. Det är betecknande för den överoptimistiska inställning, jag tala~ om, att de senare inta en mycket
blygsammare plats i den allmänna diskussionen.
Det påpekas således mycket sällan, trots att det är den säkraste förutsägelsell man överhuvudtaget kan göra, att efterkrigstiden måste väntas starta med ett kraftigt köpkraftsbortfall. En mycket stor omställningsarbetslöshet vore således att vänta, även om det därefter skulle
vara möjligt att ganska snabbt koppla in utvecklingen i den fulla sysselsättningens ekonomi. Soldaterna kommer visserligen att få sina avskedspremier och arbetslöshetsunderstöden kommer allmänt att bli höga, men trots allt kommer denna omställningsarbetslöshet att innebära
inkomstminskning, i alla händelser för en kortare tid..
Det är vidare i krigsindustrierna, som arbetslönerna varit särskilt
höga. Redan av detta skäll{ommer krigsproduktiollens sammankrymp-

46

NA.TIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 9 MARS 1944

ning att betyda en mycket avsevärd tendens till sänkning av den genomsnittliga arbetslönenivån. Återgången till normal arbetstid kommer
vidare att medföra ett mycket mer än proportionellt inkomstbortfall,
eftersom övertiden betalats med 50 till 100 procents förhöjning.
Nu är det visserligen sant, att folk gjort stora besparingar under kriget
och att en viss del av dessa llopsparade medel befinner sig i arbetarfamiljernas ägo. Men den omedelbara nedgången i arbetsinkomsterna har
likväl den effekten, att de tal, man bollar med för den eftersatta efterfrågan och för de sparmedel allmänheten efter krigets slut skulle sätta
in som aktiv efterfrågan, icke representerar nettotilIskott av köpkraft,
utan i första hand bara ett köpkraftstillskott att väga emot det köpkraftsbortfall, som är ett lika säkert inslag i omställningsprocessen.
Oroande är det också, att hela konjunkturdebatten även bland ekonomer av facket mestadels endast rör sig om totalsituationen. Man söker
se bort ifrån att Amerika efter kriget ju måste få Englands »depressed
areas» efter förra kriget i jättelikt förstorad skala. När flygmaskinsproduktionen och skeppsbyggeriet krymper ihop till en bråkdel av sin
nuvarande omfattning, måste vissa områden i västkuststaterna Kalifornien, Oregon och Washington komma att drabbas mycket hårt. Det vore
inte otroligt, att varannan arbetare i en hel stat som I(a.1ifornien, som
både till .areal och folkmängd är ungefär jämnt lika stor som Sverige,
blir arbetslös. Men Stillahavskusten kanske dock får en liten galgenfrist,
om nämligen japan1criget fortsätter efter europakrigets slut och för en
tid ger ökad relativ betydelse åt väststaterna. Mera omedelbart kommer
statern.a i det gamla Södern att drabbas av massarbetslöshet. Dit har
förlagts många ammunitionsfabriker oell andra anläggningar, för vilka
det blir svårt att finna någon anv.ändning alls i fredstid. Vid kusten
neremot Mexikanska bukten finIls också stora. sl(eppsvarv. Överbefolkningen och fattigdomen i kringliggande jordbruksområden kommer att
förvärra situationen. Det finns också andra industridistrikt strödda överallt i Nya England och i Mellanvästern, som kommer att drabbas hårt
av krigsindustrins likvidering.
Ett väldigt problem reser sig för amerikansk ekonomisk och social
politik att få arbetskraften snabbt flyttad emellan industrierna och de
geografiska regionerna till en ny jämvikt. I den gamla, jag höll på att
säga :goda tiden, när den amerikanska ekonomin befann sig i hastigt
växande, hade Amerika en särskilt stor ·arbetarrörlighet. Man finner i
samtalen och delvis i de offentliga diskussionerna, att många amerikaner utan lnycken tankespillan föreställer sig, att det ~kall bli möjligt att
återuppliva denna tradition nu efter kriget. Emellertid har mycket inträffat sedan den expansiva fria företagsamhetens och massimmigrationens tid i Amerika, icke minst på arbetsmarknaden.
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Ett av de mera oroande tecknen på den brist på samordnad ekonomisk
elterkrigsplanering, som är ett resultat av den olyckliga inrikespolitiska
situationen i Amerika, är underlåtenheten att se detta omflyttningsprohlem klart i ögonen och att vidta åtgärder för att praktiskt bemästra
. det. Även om, vilket jag för min del inte tror, Amerika skulle få en god
allmän konjunktur, l{ommer det att bli mycket svårt att få rörelse på
arbetskraften i arbetslöshetsdistrikten. Många som flyttat till den.paradisiska västkusten, kommer att vilja hålla sig kvar där, även om sysselsättningen krymper; alla kommer att hoppas på en förändring och hoppas att arbetslösheten i längden inte skall drabba just dem. Även mera
allmänt kommer arbetskraften att visa sig trögrörlig. Hela folket är,
som jag redan påpekat, inställt på mycket höga arbetslöshetslInderstöd
denna gång. Höga understöd kan vara rättfärdiga och önskliga ur
sociala synpunkter, och de .är därtill en god hjälp för att underbygga
köpkraften och konjunkturen. Men inte bidrar de till att öka arbetarrörligheten. Blir det då till på köpet ändock svåra tider med allmän brist
på sysselsättning, så vet vi från trettiotalets stagnation, hur trögrörlig
arbetskraften nUlnera är även i Amerika.
Detta problem får desto allvarligare innebörd, då det kan säkert förutses, att förhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden kommer
att bli mycket besvär~iga efter kriget. Arbetsgivarna är allmänt inställda på reduktioner av lönesatserna, och de kan till sitt försvar framhålla,
att prisnivån på deras produkter icke stigit tillnärmelsevis i -samma grad
som lönerna; de stora bolagsvinsterna är, som jag påpekat, i första hand
ett resultat av det fullständigare kapacitetsutnyttjandet. Arbetarna å
sin sida, som - med enstaka stora undantag som i kolgruveindustrin
och flera små kortvarigare konfliktungar överallt i produktionen - lojalt hållit överenskommelsen om att inte strejka under kriget, och i stort
sett anpassat sig efter lönestoppspolitiken, har allmänt en känsla, att
·de har rätt till kompensation efter kriget. Redan nu har fackföreningsledarna den största möda att hålla sina skaror tillbaka. Det förhållandet,
att de i allmänhet nu efter krigskonjunkturens fulla sysselsättning har
litet pengar sparda, kommer inte att göra dem mindre stridslystna. När
vi då samtidigt tar med i räkningen hela oron under omställningsprocessen, massarbetslösheten i de särskilda krigsproduktionsdistrikten och
med all sannolikhet en mycket förvirrad inrikespolitisk situation, kan
resultatet på många håll bli en radikalisering avarbetaropinionen och
verkliga sammandrabbningar på arbetsmarknaden. En epidemi av· svårartade och i många fall kanske blodiga strider på arbetsmarknaden kommer - alldeles bortsett från sina mera direkta konsekvenser - natur'ligtvis att verka mycket deprimerande på konjunkturutvecklingen.
Dessa ting ligger outtalade som skuggor över den ekonomiska fram4 - För. Nationalek. Förh.
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tidsdiskussionen i Amel'ika, men de bidrar till att ge denna en egelldonllig stämning av overkligllet och illusionsnlakeri. Det finIls en del andra
efterkrigsbekymmer, SOln man i stället desto ivrigare diskuterar och fÖl
vilka man även söker bereda sig till en praktisk planering, även onl·lnan
inte kommit långt ännu. De hänför sig alla till samhällsekonomiska problem, som mera direkt också är affärsproblem för de enskilda företagarna.
Ett sådant problem är ·dispositionen av de statsägda lagren. Kriget
som »going concern» innebär, att l\:rigsdepartementen ständigt förfogar
över oerhört stora förråd av alla slags förnödenheter alltifrån bilar, verktygsmaskiner och kontorsutrustning till tyger, skodon, filtar och livsmedel. Ännu vid japankrigets slut beräknas dessa lager uppgå till ett
värde av omkring 60 miljarder dollars eller inemot en tredjedel av den
årliga totalproduktionen i landet. Det gäller uppenbarligen att göra sig
av med dessa lager i sådan tidsföljd, på sådana håll och till sådana pris,
att man inte förstör marknaden f.ör den löpande produktionen. Nödhj.älps- och återuppbyggnadsbehoven i det sönderslagna Europa bjuder
naturligt möjligheter till humanitär dumping i stor skala under
UNRRA:s regi, även om jämsides även andra utvägar måste sökas.
En del kommer att behöva lagras i förråd till nästa stora krig. För min
del tror jag, att Amerika komnler att lyckas väl med att administrera
lageravvecklingen. En viss konjunkturnedtryckande verkan kan dock
troligen inte helt undvikas.
Ett annat och sannolikt mera besvärligt avvecklingsproblem erbjuder
kontrakten om krigsproduktion. De skall annulleras och individuella skadestånd skall fixeras. Man beräknar, att det vid japankrigets slut ännu
kommer att finnas icke fullgjorda kontrakt till ett värde av 75 miljarder
dollars. Denna siffra är tio gånger större än motsvarande summabelopp
vid förra världskrigets slut. Dessa kontrakt beräknas vara fördelade på
ungefär 100.000 huvudleverantörer, men dessa har i sin tur mer än tio
gånger så många underleverantörer, vilka är minst lika beroende aven
uppgörelse. Större delen av .Amerikas industri är således involverad i
denna jätteuppgörelse mellan det allmänna och de enskilda företagen.
Det är naturligtvis en huvudförutsättning för en smidig omställning
av näringslivet, att på tidigaste tidpunkt full klarhet skapas om vad
var och en är skyldig och har tillgodo. Detta förutsätter en lagstiftning,
. om vilken man ännu inte kunnat vinna enighet. l\ien det förutsätter
dessutom en oerhört omfattande judiciell administration, som skall a.vgöra frågorna. i det enskilda fallet. Och dessa avgöranden måste för det
mesta träffa.sefter krigets slut, d. v. s. under själva on1ställningstiden.
Om icke hela frågan förberedes med stor vishet, skulle de resulterande
tvistefrågorna kunna. ge sysselsättning under lång tid för en mycket
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större advokatkår änden mångtaliga som Amerika nu har att dragas
med.
Det allra svåraste avvecklingsproblemet gäller emellertid frågan vad
man skall ta sig till med de statsägda. fabrikerna. Dessa fabriker drivs av
enskilda företag, men för att snabbt ocll effektivt 'få igång krigsproduktionen satsade i stor utsträckning staten hela kostnaden för investeringar i både fabriker och maskiner och behöll i gengäld äganderätten till detta produktionskapital. Det gäller oerllörda belopp. Av de
under kriget nybyggda. fabrikerna, sonl beräknas kosta 20 miljarder
dollars, äger nu staten tre fjärdedelar eller ett anläggningskapital på
15 nrilj~rder dollars. Frågan är, hur man efter kriget skall förfoga över
den väldiga industriella produktionsapparat, som den amerikanska staten på så vis kommit i besittning av. På viktiga områden rentav dominerar de statsägda industrikomplexen. Staten behärskar således på detta
sätt 100 procent av Amerikas totala. produktion av syntetiskt gummi
och högvärdig flygbensin, 92 procent av magnesiumproduktionen, 90
procent av rlygplansfabrikerna, 50 procent av aluminiumproduktionen,
50 procent av produktionen av verktygsmaskiner och även 10 procent
av ståltillverkningen.
Dessa fabriker är inte av kriskvalitet utan synnerligen solitt byggda
och hypermodernt utrustade. En fjärdedel av dem l<:an i allmänhet inte
beräknas få någon fredstidsanvändning alls utall får sättas i reserv som
förberedelse till framtida krig. Men resten kan antingen utan vidare
sättas in på rredsproduktion eller kan - med vissa kostnader - omställas till rredsproduktion. Då krigsbehoven fått vara helt dominerande, är rabrikerna emellertid inte alltid lokaliserade väl med hänsyn
till rredsproduktionens behov. Men detta rel är icke genomgående och
även det är i sista hand en kostnadsfråga.
Vad skall nu Amerika ta sig till med sin socialiserade sektor av industrin. För en övergång till statlig industriverksamhet finns det för
närvarande inga som helst politiska förutsättningar i Alnerika, och
inte heller för en drift i blandade bolag med viss statlig kapitalinsats i
botten av den typ, som vi rramgångsrikt laborerat med i Sverige. Den
naturliga utvägen i Amerika är, att industrin får överta a.nläggningarna.
Men frågan blir då om köpesummornas höjd. I kanske flertalet rall har
de bolag, som drivit rabrikerna, tillförsäkrats optionsrätt till inköpspris,
som u~går från anläggningskostnadelI med nedsättning för viss årlig
avskrivni:Q.g. Industrin har redan tillkännagivit, att den i allmänhet icke
ser sig i stånd att betala så mycket och hänvisat till att anläggningskostnaderna varit abnormt höga under den hektiska byggnadstid, då
de flesta uppförts, att de inte alltid är idealiskt lokaliserade, att många
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måste byggas om för att passa f.ör en fredsproduktion a:v andra produkter o. s. v.
Det är ett oerhört allmänt intresse, att dessa. affärer blir uppgjorda
så snabbt som möjligt, så att inte hela omställningsprocessen råkar i
stockning och depressionsskruven sätter in. Om då staten skulle gå in
för den ur sysselsättningssynpunkt praktiska linjen att realisera anläggningarna .billigt, så revolterar inte bara de radikala utan hela jordbrukarvärlden, inklusive sannolikt den reaktionära plantageägararistokratin i Södern, och småföretagarna (se nedan). Man kommer på den
kanten att dra upp minnena från korruptionsskandalerna kring. bortskänkandet av de stora jordområdena till järnvägsbolagen för många
generationer sedan. Men om å andra sidan det allmännas representan'ter håller upp priskraven, så kommer fabrikerna att stå osålda. I detta
ofrånkomliga dilemma är det många som föreslagit, att, för att produktionen icke skall stoppas, fabrikerna skall arrenderas ut till bolagen.
Men ,detta är naturligtvis heller inte någon tillfredsställande lö~ning.
Därigenom konserveras ju bara en politiskt ytterligt explosiv o1'osanledning under den mest ömtåliga 'grundpelaren för näringslivets institutionella struktur: ägan'derätten till p~oduktionsmedlen.
Situationen kompliceras oerhört av det sällan påpekade förhållandet,
att såsom statens motpart egentligen blott står jättebolagen. Om någon
konkurrens på den andra sidan förhandlingsbordet blir det i vanliga
fall icke fråga. Det är här fråga om fabrikskomplex i ofantligt format
även bedömda efter tidigare gällande amerikansk måttstock. Av de
statsfinansierade anläggningar11a på över 15 miljarder dollars ligger
sålunda 12,5 procent i anläggningar med ett värde per anläggningsenhet på 100 miljoner dollars och däröver, 30 procent - häri inräknade
sålunda även de 12,5 procenten - i anläggningar på 50 miljoner dollars
och däröver. Endast 4 procent av totala investeringskapitalet ligger i
vad man i Amerika möjligen numera kan kalla små anläggningar med
ett värde min,dre än l miljon dollars. Det i Amerika ofta hörda talet,
att småföretagen borde gynnas vid dispositionen av de statsägda ~
läggningarna är rena illusionstänkandet. Inga småföretag kan överta
och driva 'dessa kolossala industrianläggningar.
Även av andra skäl förestå väldiga brytningar 'på monopolfronten.
Andra intressekonflikter kommer att gälla motsättningen mellan olika
regioner och mellan industri och jordbruk o. s. v.'
Ett ,mycket oroande förhållande är, att ej blott lösandet av alla dessa
problem, om lagren, kontrakten, de statsägda fabrikerna m. m. utan
h'ela den ekonomiska efterkrigsplaneringen skall genomföras under ett
år, då de politiska partierna bereder sig till presidentval, och då, detta
oavsett, nationen bara står enig om själva krigsprogrammets restlösa
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genomförande, och regeringen i de flesta inre frågor och särskilt sådana,
som rör efterkrigstiden, är lamsla.gen aven alldeles villrådig men upprorisk kongress. Hela omställningen skall sedan genomföras under den
period efter höstens val, varom man redan nu kan säga, att det är troligt, att det kommer att resultera i en kongress, som är lika negativistisk som den nuvarande.
Jag står nu färdig att dra de sammanfattande slutsatserna från min
analys av konjunkturutsikterna. Slutsatserna blir de följande. Det
framstår sannolikt att A1nerika efter europakrigets slu,t kommer att ha
en mycket orolig ekonomisk utveckling. Det kom·mer att råda knapphet
på vissa CJ1'l1råden .och överkapacitet inom andra produktioner. Prisutv,ecklingen är osäker och prisbilden blir säkert ytterligt splittrad. Det
kOmmer med säkerhet att råda massarbetslösh.et inom stora regioner.
Svåra oroligheter på arbet87iUlrknaden synes icke uteslutna. Det är dock
mö~ligt att så relativt allmänt en »sellers market» kommer att råda,
att en omedelbar allnnän depression förebygges. Men det är san·nolikt att
inom en tidrymd av, säg, fJ'ån ett. halvt till tre år utvecklingen löper
över i en kris. Den1~a kris kan innefatta en kumulation av deflationskrisen i börja~ på tjugotalet ocl~ jättek1isen f1'ån 1929 till 1932. På jordbrukets område är att vänta forlsatt knapphet på de flesta jordbruk:sprodukter och höga pris för kanske ett par år efter eu,ropakrigets slut.
Men därefter hotar en överproduktionskris. Denna kan komma att bli
desto mera svårartad och verka förvä1'rande på industrikonjunktuTema
om dessa ungefär samtidigt tenderar att löpa över i kr'is och depression.
Jag är naturligtvis fullt på det klara med osäkerheten av denna konjunkturprognos liksom av alla konjunkturprognoser. Historien är aldrig
bestämd, förrän den är genomlevd. Det kan naturligtvis hända mycket
under mellantiden, som förändrar utvecklingsgången. Jag vill tillägga,
att jag alls icke vill förneka den teoretiska möjligIleten att lägga upp
en sådan ekonomisk plan, att i stället de optimistiska förhoppningarna
om en stabiliserad full sysselsättning säkras, låt vara att uppgiften vore
övermåttan svår. Men av skäl, som är alltför vidlyftiga att- här redo.:.
göra för, kommer med stor sannolikhet den politiska utvecklingen i Amerika icke att möjliggöra en sådan planläggning.
.,Den ekonomiska. utvecklingen i Amerika kommer att ha allvarliga
konsekvenser för hela världen. Hela Amerikas import, som bara rör sig
omkring ,ett par, tre .procent av dess nationalinkomst, gör i alla. fall
Ameril{a till det näst största importlandet i världen. Denna import,
vilken alltså är 'andra länders export och som. till 70 procent represen~
terar råvaror och halvfabrikat för produktionen, varierar i direkt men
något förstorad relation till totalproduktionen. I en följdstudie till
Livingston's un'dersökning, »Foreign Trade aIter the War», av August
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Maffry och Hal B. Lary, publicerad i oktober 1943, beräknas för 1948
hela importen till 6,3 miljarder dollars i 1942 års penningvärde under
förutsättlling om full sysselsättning och en totalproduktion på 175 miljarder dollars. Andra. betalningar för tjänster samt lån till utlandet beräknas under samma extremt gynnsamma förutsättningar nå siffran
4 miljarder dollars om året, vilket betyder att till utlandets rörfogande
skulle ställas oml\:ring 10 lniljarder dollars. Ameril{a's export skulle i så
fall uppgå till 7 miljarder dollars om året. Denna siffra är dubbelt så
stor som den år 1937, vilket var toppåret under det sista decenniet.
Amerika var före kriget världens största exportland.
Utan att här vara i tillfälle att gå närmare in på den synnerligen intressanta frågan om Amerikas internationella handel och kreditverksamhet, skulle jag bara i anslutning till de anförda. mycket hypotetisl{a
maximitalen vilja göra två allmänna reflexioner. Den ena anmärkningen
är l1änvisningen till det kända förhållandet, att rör Amerikas egen el\:ononuska utveckling på l\:ort sikt utrikeshandeln - även om man betraktar dess marginala betydelse - spelar en relativt underordnad roll.
Det är 'visserligen sant, att många av Anlerikas centralt ställda storföretag börjat föras ,över till ett större intresse för världsmarknaden,
och detta torde ligga bakom utvecklingen i företagarkretsar till en mera
frihandelsvänlig inställning. På ett tidigare stadium av kriget gjorde
sig också gällande mycket vidlyftiga planer rör långivning och export
i stor skala till outvecklade regioner av världen. Som av de nyss anförda
maximalsiffrorna framgår, gör sig nu en mycket kyligare uppfattning
om dessa möjligheter gällande. Man räknar i allmänhet icke med utrikeshandeln som en mera väsentlig hävstång för att erter kriget hålla
uppe sysselsättningen i amerikansk industri.
Den andra reflexionen är följande. De för Amerika små talen är stora
för världen. Går Amerika in i en kris och depression så tenderar både
långivning och import att mycket kraftigt sjunl{a och resultatet blir
att utkomstmöjligheterna försämras överallt i världen. I slutet av tjugotalet uppgick summan av dollars, som Amerika ställde till världens förfogande genom k,öp av varor och tjänster samt långfristiga investeringar
till ,över 7 miljarder dollars årligen. 1932 hade denna siffra sjunkit till
2,4 miljarder eller endast lh a.v 1929 års sifrra. 900 miljoner av dessa
2,4 miljarder representerades av sådana betalningar av räntor och amorteringar på lån, vilka icke erlades av de utländska låntagarna, de var
rn. a. o. en tvungen kapitalexport. Hade betalningarna fullgjorts, skulle
Amerika ställt till världen's förfogande ett dollarbelopp motsvarande
endast 1/ 5av 1929 års siffra.
För balansen i världsekonomin är det aven ödesdiger betydelse, att
de internationella affärerna är så relativt betydelselösa ur Amerikas syn-
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punkt och att de, delvis på grund av Sill marginala plats i den amerikansl{a, ekonomin, får variera inom så oerhört stora latituder. Strävanden är, som vi vet, å bane att genom internationell organisation skapa
en säkerhet mot denna världsfara. Men av vad jag sett av dessa förhandlingar har jag icke .vunnit en mera trygg tilltro till att de skall föra
till resultat inom den kortare tidsperiod, som här intresserar oss.
Med undantag för den sista anmärkningen har jag efter min föresats strängt hållit lnig till det amerikanska konjunkturproblemet. lVlen
i allas våra tan1{ar har naturligtvis llela tiden stått frågan om Sveriges
problem och Sveriges intressen. Innan jag slutar, skall jag tillåta mig
att mycket allmänt framhålla, Ilur oerhört mycket enklare och lättlöstare uppgiften i Sverige är att planera efterkrigstidens ekonomiska
omställning. Vi bör emellertid akta oss för en alltför stor tillförsikt.
Även vi, och icke minst vi, beror av hur det går i världen för övrigt.
Åtminstone för min del vill jag bekänna, att mitt studium av konjunkturbilden i Amerika och mina reflexioner över vad en kris i Amerika
direkt och indirekt kommer att innebära för oss i Sverige har varit
ägnat att stämma mig till största allvar. Det finns anledning att icke
genom överoptimistiska antaganden göra uppgiften för lätt för oss.
Ute i världen är vi för närvarande inte sedda med alltf.ör blida ögon.
Om det varit en lycl{a över alla tänkbara jämförelser att ha fått ha vårt
land fredat från kriget intill nu, har det å andra sidan icke bidragit till
vår popularitet utomlands. Det finns mycken avundsjuka mot oss både
llära och fjärran, och oviljan tar sig ofta det uttrycket, att vi anses alltför »smarta» och alltf.ör »skickliga». Men det är ju ohjälpligt, för vi
kan ju inte välja att begå dumheter bara för att få medlidande. I längden kommer vi att skattas efter om vi är skickliga l10g. Kan vi i Sverige
efter kriget förverkliga den fulla. sysselsättningens program, som nu är
alla nationers främsta mål, utan att vi för den skull tar på oss den
autarkiska tvångströjan, kommer detta att betyda mer för vårt anseende i världen än all statsunderstödd propaganda. Jag mel1ar med
andra ord, att, när vi nu är hädda för att vara »skickliga», vet jag ingen
bättre råd än att vi söker leva upp till vårt rykte och också visa oss
sant skickliga.
I

Härefter yttrade sig:
Ordföranden, fil. ,dr Ivar Anderson,: Auditoriet har redan givit professor
Myrdal lett övertygande b·evi1s på sin tacksamhet för hans myeket intressanta, ,stimulerande och upply.sande föredrag.
Det är kanske en och annan av de närvaran,de, SOl~ vill göra ett inlägg
eller framställa l1ågra frågor. Professor Myrdal angav ju själv att d'et fRnns
ett par parenteser i hans framställning, och jag är säker på att han ingenting har ,emot att i korthet utfylla dem, om han ställes inför några frågor.
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Jag :är också säker på att han är både villig och ivrig att" få bemöta eventueUa invän·dningar och kritik.
J ag förklarar således ordet fritt.
Då ingen begär ordet, ber jag att ä'nnu en gång få understryka den
tacksamhet, Isom vi känna till aftonens talare. Professor Myrdal varnade
oss för att ,dra internationella paralleller, och han undvek också i stort
sett sådana i sitt föredrag, nlen han yttrade på slutet några tänkvärda
ord, som jag tror 'att alla åhörarna skola lägga på minnet. Vi ha all anledning att med största upplnärksamhet följa händelseutv'ecklingen på andra
sidan Atlanten i det 'stora land, som haft, har oeh komnler att få stor
bety.delse för vår egen utveckling, både politiskt och ekonomiskt. Det var
därför säkerligen ett mycket -gott grepp av de svenska statsmakterna att
i höstas sörja för en bättre Ikontakt med Amerika, även i det hän'seendet
att vi skaffa oss ·en bättre information beträffande den ekonomiska händelseutveeklingen. Professor Myrdal har 'Svarat förd'etta, och vi ha i afton
fått ett starkt intryck av att hans korta, men mycket inten\Siva verksamhet i Amerika har burit rika frukter, som säkerligen också 'komma att
tillgodogöras i den fredsplanering, med vilken han nu är sysselsatt här
h·emma.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 27 april 1944.

Ordförande: Fil. dr I var A n d e r 8 o n.

Professor Arthur Montgomery inledde aftonens diskussion över
ämnet:

Arbetslönerna efter kriget.
Det blir kanske delade meningar om en del saker som jag kommer att
säga här i kväll, men vi kunna i alla fall starta från en gemensam utgångspunkt. Det lär inte vara någon som bestrider den stora önskvärdheten av att reallönerna och över huvud taget det svenska folkets levnadsstandard så snart som möjligt återuppnå förkrigstidens nivå och
höjas därutöver. Det är också ganska naturligt, om man på många håll
anser att detta mål skall nås ganska säkert och av sig självt. Den lönestatistik, som vi ha från 1860-talet och framåt, visar ju en nästan oavbruten stegring av reallönerna. Det är egentligen bara två tidsskeden,
som utgöra ett undantag från denna oavbrutna stegring, nämligen åren
under de båda världskrigen. Vid båda dessa tillfällen har det förekommit
en viss försämring av reallönerna, men förra gången avlöstes den aven
mycket kraftig stegring. Det är naturligtvis ganska frestande att hoppas,
att detsamma skall upprepas denna gång och att dell försämring, som
nu inträtt, blir kortvarig och följes aven kraftig återhämtning.
Jag skulle emellertid vilja påpeka en sak, som man ofta glömmer när
man ser på den moderna lönestatistiken. Det är, att den oavbrutna stegringen i reallönenivån är en ganska sen företeelse. Om vi gå bortom
1860-talet -eller 1850-talet, skola vi finna en helt annan bild, en lönenivå
som fluktuerade i långa vågor men vars rörelse uppåt var gan-ska osäker.
Det är samma bild som vi få i andra länder inom den europeiska kulturkretsen. Den stora stegringen i lönerna stod naturligtvis i mycket nära
samband med det industriella genombrottet och den fortsatta industriella
expansionen. För att lönerna också i fortsättningen skola gestalta sig
lika fördelaktigt kräves det tydligen, att den industriella utvecklingen
även framdeles kommer att löpa i lika gynnsamma fåror, som den har
gj ort hittills.
5 -
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När man söker bedöma de omedelbara utsikterna för levnadsstandardens, :veallönernas utveckling, ligger det nära till hands att fråga sig,
varpå det beror att .vi ha haft denna, visserligen mycket måttliga, tillbakagång under kriget - mycket måttlig, om vi jämföra med förhållan·dena i många andra länder.
Ja, det beror tydligen på två omständigheter. Den första är rubbningarna i utrikeshandeln. Utrikeshandeln har ju reducerats i synnerligen hög
grad. Vi ha fått en nedgållg i importen till någonting sådant som 50
procent av förkrigstidens nivå. Nedgången har varit mycket långvarig
i jämförelse med vad fallet var Ullder förra kriget. Då varade nedgången
i omkring två års tid, och nu har den redan varat i omkring fyra år.
Försämringen i tillförseln utifrån har nödvändiggjort upptagande av
dyrbara ersättningsindustrier. Avspärrningens verkningar ha som bekant ytterligare försvårats av det ogynnsamma skördeutfallet 1940

och 1941.
Men vid sidan av försämringen i utrikeshandeln har ocl{så upprustningen spelat sin roll för att pressa levnadsstandarden nedåt. Vi ha haft
en situation, där staten lagt beslag på en relativt betydande del av den
minskade produktionen, och ·det har således blivit mindre över för den
civila sektorn av samhället. För närvarande är det som bekant mindre
rustningsutgifter än tidigare. Industriens utredningsinstitut lämnar
siffror, som närmast skulle leda till den slutsatsen, att de arbetare som
vid årsskiftet 1943-1944 voro anställd'a i försvarsindustrielI verl{samhet
o. dyl., uppgingo till omkring 75.000 - detta innefattar då också
byggnadsverksamheten. Men härtill kommer ju det mycket stora antal~
som har inkallats i militär beredskapstjänst och på så vis undandragits
produktionen.
För att det skall bli en återgång i fråga om levnadsstandarden och
reallönerna till förkrigsnivån och en höjn.ing därutöver, kräves tydligen
först och främst att vi få en bättring på de nu nämnda punkterna.
Vad då först beträffar försvarsutgifterna, ha vi naturligtvis en livlig
förhoppning att det skall bli en betydande sänkning efter vapenstille..
ståndet. Men det är omöjligt att nu göra några bestämda uttalanden
om hur situationen kan bli härvidlag. Det beror ju helt på de politiska
konstellationerna, som vi icke nu kunna överblicka. Under inga omständigheter kan man väl räkna med en återgång till fredsförhållanden.
I de planer, som ha uppgjorts för försvarets fortsatta utbyggnad, går
man också ut från att en höjning skall äga rum.
Vad utrikeshandeln beträffar, är det mycket ovisst hur snart den skall
komma att återgå till mera normala förhållanden. Delade meningar ha
gjorts gällande om den sannolika råvaruförsörjningen vid krigets slut.
Jag minns att docent Lundberg i sitt inledningsanförande på industri..
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förbundets möte bland annat nämnde bränsle, fast och flytande, samt
gummi såsom råvaror, som det fortsättningsvis kunde väntas råda brist
på under tiden närmast efter vapenstilleståndet. En framstående industriman, som talade här i går kväll, hade en något annan uppfattning
i fråga om olja och gummi. Måhända skulle man kunna säga, att det
finns vissa möjligheter för att de icke-europeiska råvarorna skulle komma att tillföras oss i relativt hyggliga kvantiteter jämförelsevis snart
efter vap·enstilleståndet. Produktionen av dessa viktiga varor har ju i
allmänhet lidit mindre av krigsförhållandena. Däremot är det mera
ovisst, hur det kan bli med sådana råvaror och förnödenheter, som
väsentligen påwrkas av fö~hållandena i Europa. Jag tror det är viktigt
att göra denna disti11ktion.
Från en sådan utgångspunkt sl(ulle ma.n komma till det resultatet, att
vi bland annat i fråga om en så viktig råvara som stenkol kunna komma
att få det ganska bekymmersamt i vår försörjning under tiden närmast
efter kriget, såsom för övrigt var fallet också efter förra kriget. De upp,..
gifter man har rörande produktionen i England äro ju inte uppmuntrande. Liksom under förra kriget har det ägt rum en nedgång i produktionen och även en nedgång i arbetets effektivitet. Produktionen per
skift. eller per arbetare tycks ha minskat, vilket väl delvis står i samband med att inom kolproduktionen liksom inom andra industrigrenar
mindre ,effektiv arbetskraft har fått tagas i anspråk än vad som var
fallet före kriget. En del av de effektivare arbetarna har ju mobiliserats
för militära syften.
I alla händelser är det försiktigast att räkna med att det kommer att
vara betydande luckor i försörjningen med råvaror under tiden närmast
efter kriget. Än vidare måste vi räkna med att det kommer att föreligga mycket stora rubbningar i den internationella handeln på grund
av andra orsaker. Jag tänker här särskilt på betalningarna mella.n olika
länder, betalningar i form av krigsskadestånd och i form av amorteringar
på mera kommersiellt betonade skulder. Att skadeståndsfråga.n kommer att bli en mycket 'betydelsefull faktor under tiden närmast efter
kriget och a.ntagligen flera år :framåt, ha vi nu all anledning att misstänka. Jag bygger här närmast på de krav, som Ryssland framställt
gentemot Finland. Man kan inte gärna tänka sig att dessa krav skulle
ha varit skarpare än de krav, som komma att riktas emot andra med
Tyskland förbundna länder eller emot Tyskla.nd självt. Antagligen
komma de krav, som ställas på Tyskland, att vara betydligt mera omfattande. Det är ju även så, att de länder, som kunna. ha krav av olika
slag på Tyskland, äro talrika. Internationella banken i Basel har gjort
vissa beräkningar, som synas leda till den slutsatsen att Tyskland såsom
ersättning :för ockupationskostnaderna och i form av clearingkrediter
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intill slutet av 1943 tagit i a.nspråk ett belopp på 70 fL 80 rriiljarder riksmark. Häri är då icke inräknat vad som utkrävts av ockuperade ryska
områden. Redan en uppgörelse i fråga om dessa väldiga summor måste
betyda mycket för att rubba den internationella handeln. Vi måste med
andra ord räkna med att ett rätt betydande område i Europa kommer
att vara i mycket hög grad undandraget normal interna.tionell handel.
Det komm·er att vara starkt engagerat med skadeståndsuppgifter, och
dess import kommer förmodligen att ransoneras strängt, så att den möjliggör de uppgifter som skadeståndet kräver.
D·et är också andra omständigheter som tala för att det kan bli besvärliga förhållanden inom den internation·el1a handeln. J ag skall i förbigående nämna en faktor, som vi inte hade på samma sätt efter förra
kriget, nämligen skyddet för jordbruket. Nästan överallt har ju jordbruket under detta krig haft en relativt god konjunktur. Lönenivån har
stigit relativt hastigare .inom jordbruket än inom industrien. Detta är
fallet inte bara hos oss utan också i England, Förenta staterna o. s. v.
Det kan bli svårt att upprätthålla denna standard, när efter några år
produktionen inom jordbrukets område har återgått i mera normala
gängor. Under de första åren efter kriget blir det kanske inte så svårt.
På en del områden har man velat räkna med en mycket envis brist åtskillig tid framåt, särskilt i fråga om mejeri. och över huvud taget animala produkter. Det är mycket troligt och i alla händelser mycket möjligt att krigets slutfas här, liksom när det gäller försörjningen med andra
europeiska råvaror o. dyl., kommer att medföra stora förödelser. Boskapsstammen i en hel del kontinentala länder kan komma att reduceras
på ett mycket kraftigt sätt, men på längre sikt äro ju utsikterna andra,
och förr eller senare återkommer säkerligen den överskottssituation, som
vi had·e före det nuvara.nde kriget. I så fall kommer jordbruket säkerligen att bli ett synnerligen viktigt stöd för de protektionistiska krav,
som komma att ställas på statsmakten i olika länder.
Jag skall nämna ännu en omständighet, som kan komma att spela en
ganska stor roll här. Det .är löneutvecklingen i olika länder. Det är för
närvarande svårt att jämföra lönenivån på olika håll. Vi ha alldeles för
bristfälliga uppgifter därom. Vi kunna t. ex. konstatera, att lönestegringen i Finland har varit mycket kraftig, långt kraftigare än den officiella kontrollen egentligen skulle ha medgivit. Förmodligen kan man
räkna med att lönerna i Finland stigit med idet närmaste hundra procent, och inom det finska jordbruket och skogsbruket ha de stigit kännbart mer, men det är omöjligt att få någon verkligt användbar statistik
här. Man har inte i Finland kollektivavtalo. dyl. i någon nämnvärd
omfattning, och arbetsmarknaden är oerhört splittrad. Ännu svårare
att överblicka är situationen på många andra håll. Jag skall i det föl-
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jande bara lämna några uppgifter från England och Förenta staterna
och jämföra dem med våra egna förhållanden. Om man ser på den
officiella lönestatistiken i England, får man till en början ett intryck
av att stegringen har varit utomordentligt stark. De sista uppgifter, som
varit mig tillgängliga, antyda inom industrien och en del närstående
yrkesgrenar en stegring från oktober 1938 till juli i fjol på 76 procent.
Detta gäller således penninglönerna per vecka. Men samtidigt får man
den uppgiften, att stegringen i själva lönesatserna har varit mycket mer
. anspråkslös. Den beräknas till omkring 30 procent. Att de faktiska förtjänsterna äro så mycket högre än lönesatserna beror på en rad av omständigheter.Särskilt är det den starka utvecklingen av övertidsarbete
och överflyttninge~ av arbetskraft från lägre betalda industrigrenar
till högre honorerade rustningsindustrier av olika slag, som bidragit till
att driva upp de faktiska förtjänsterna. I Förenta staterna tyda tillgängliga siffror på 'att timförtjänsterna, som det där gäller, ha stigit
med mer än 50 procent från 1938 till slutet av 1943. Om man skulle
söka jämföra denna statistik med de engelska veckoiörtjänsterna, finge
man höja siffran ganska betydligt. Också i Amerika spelar övertidsarbetet ·en stor roll, även om det beräknas med annat timtal än i England. Förmodligen skulle man komma till det slutresultatet, att olikheten i fråga om själva tempot i lönestegringen i England och Förenta
staterna inte är särskilt stor. Däremot är den absoluta ökningen givetvis
större i Förenta staterna.
Hur förhålla sig nu dessa arbetsförtjänster till de svenska? Ja, vi ha
inte någon statistik som utan vidare är jämförbar med dessa siffror,
men det verkar närmast som om det inte skulle vara någon mera betydande skillnad i fråga om lönesatsernas utveckling i de tre länderna.
Om man räknar från 1938 i Sverige och fram till och med fjolåret, så
kommer man väl inte så långt ifrån en stegring av 30 procent. Däremot
har ökningen av de faktiska förtjänsterna av naturliga skäl varit mycket
mindre i ,Sverige, där vi inte haft övertidsarbete i tillnärmelsevis den
omfattning, som har ägt rum i de krigföra.nde länderna, och inte heller
en så stor överflyttning till bättre betalda industrier.
Vad nu beträffar dessa löneförhållandens inverkan på världshandeln,
skulle jag för min del hålla för mycket troligt, att löneutvecklingen
kommer att bidraga till att skärpa de protektionistiska tendenserna.
N.är freden inträder, kommer det förmodligen att framföras ett mycket
starkt krav från arbetarnas sida att inte bara få behålla de lönesatser,
som ha stipulerats under kriget, utan också i så stor utsträckning som
möjligt de faktiska förtjänster, som man haft under krigstiden, och
detta kommer kanhända - eller rätt sannolikt, förefaller det mig ~ att
ge ökad vind i seglen åt ·dem som förorda protektionistiska åtgärder
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av den ena. eller andra typen. Skulle vi få en svårare arbetslöshet i olika
länder efter kriget, så kommer den utan tvivel att ytterligare stimulera
tendenserna till skyd~såtgärder emot utländsk konkurrens.
Slutsatsen blir då närmast den, att sedan man kommit förbi det första
stadiet av mera- akut knapphet, komma de protektionistiska. tendenserna att vara mycket starka. Om man vill uttrycka sig litet tillspetsat,
kan man nästan påstå, att en stor efterfrågan på våra exportprodukter
kommer att föreligga i de länder, som inte ha något att betala med,
under det att däremot de, som ha något att ge i ersättning, komma att
vara mindre ivriga kunder. Och de länder, som inte ha något att betala
med, komma den här gången att vara mycket mera talrika än efter förra
kriget.
D'en protektionism, som framträd,er efter kriget, kommer förmodligen
att ta olika former. Man kan fråga, vilken form som ur den internationella handelns synpunkt är minst önskvärd. Man kan tänka sig valutarubbningar, valutadepreciering, mera planmässiga försök att undervärdera den egna valutan. Man kan också tänka sig stramare regleringsåtgärder i samband med en valutareglementering o. dyl. Jag tror att det
inte kan vara något tvivel om att va~utarubbningarna,fastän de äro ett
stort ont, ändå äro ett mindre ont för världshandeln ,än en mer allmän
valutareglementering. Utsikterna äro emellertid ganska stora för att vi
efter ,detta krig rätt länge komma att konservera den valutareglementering, som har blivit ett allmänt drag i den ekonomiska rustningen
under kriget och som hade förberetts under 1930-talet.
De ekonomiska förhandlingar, som ha ägt rum mellan de allierade
länderna, ha ju delvis berört själva hjälporganisationen efter kriget. Det
är naturligtvis en mycket viktig uppgift, som jag dock inte skall gå in
på här, men därutöver är det framför allt valutafrågan, som har stått
i centrum. Olika valutaplaner ha diskuterats, och helt nyligen har det
i pressen meddelats, att man har nått enighet om vissa allmänna riktlinjer, med en mycket betydande valutafond såsom närmaste kännetecken för organisationen. Emellertid är det tydligt, att även en aldrig
så stor valutafond inte räcker till för att upprätthålla en något så när
fri ekonomisk förbindelse länderna emellan, om inte världshandeln och
kapitalrörelserna i allmänhet komma i ett bättre skick. Så länge man
inte har säker möjlighet att betala räntor och sk'ulder genom varuleveranser, kommer det lätt att bli så, att denna överenskommelse om
valutaunion, valutasamarbete eller vad -det heter, i själva verket blir
en överenskommelse om valutareglementering. Säkerligen komma skadeståndsbetalningarna att ytterligare öka risken för en sådan utveckling,
ty det är uppenbart att d,e länder, som beröras av sådana betalningar,
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och likaså de länder, som ha att ta. emot sådana betalningar, komma att
i betydande utsträckning få tillgripa en stram reglering av näringslivet.
De allmänna slutsatserna av allt detta skulle bli, att det i varje fall
finns en icke obetydlig möjlighet för att utrikeshandeln kan komma att
utveckla sig ganska ogynnsamt under åren efter vapenstilleståndet. I
så fall försämras våra utsikter att snabbt förvärva tillbaka vår levnadsstandard från 1939 och förbättra densamma. Vi komma naturligtvis - alla äro ju ense om att det är önskvärt - att ·deltaga i hjälpaktioner, närmast för vara grannländer. Men vi komma också att i
betydande utsträckning få lämna kredit, om vi önska att vår export
skall upprätthållas. Vi hoppas att detta kan ske utan direkta återverk'ningar på vår leVnadsstandard, men det är mycket ovisst om det lyckas.
Om vi lyckas bevara vår neutralitet, komma vi sannolikt efter kriget,
liksom nu, att befinna oss i den situationen, att vi ha en mycket hög
levnadsstandard i jämförelse med de flesta :folk runt omkring oss. Om
man ser på de skadeståndslcrav från Rysslands sida, som jag nyss berört,l{an man säga att de närmast inn.ebära ett slags generalisering av
den ryska levnadsstandarden, ett slags spridning av den ryska levnadsstandarden över den europeiska kontinenten. Ryssarna kunna med skäl
säga att de ha lidit oerhört av kriget. De hade en relativt låg levnadsstandard före kriget, och nu är d,en ännu mycket sämre. De äro förmodligen ganska okänsliga för påpekanden om att deras krav leda till svåra
rubbningar av levnadsstandarden i väst- och centraleuropeiska länder.
Det är ju i alla rall så, att levnadsstandarden hos dem själva för närvarande är ännu lägre än vad den är pa dessa håll.
En sådan generalisering av den ryska levnadsstandarden skulle ju göra
att vår egen levnadsstandard framträdde i mycket stark relief, och vi
ha då också att ta hänsyn till att även en del andra länder i Europa,
som icke negativt beröras av skadeståndsbetalningarna, ha en levnadsstandard som är mycket lägre än vår. Den nuvarande levnadsstandarden i Norge har beräknats på olika sätt. Jag tror, att det tills vidare är
omöjligt att få någon siffermässig klarhet om läget där. På en del håll
har man räknat med så låga siffror som 60 procent av förkrigsnivån eller
ännu lägre. D·et beror naturligtvis i hög grad på vilken uppskattning
av varutilIgången och levnadskostnad,erna som man gör. Man kan ju
säga, att om förstörelsen i Norge, den rena förstörelsen av produktionsapparaten o. s. V., inte blir större än d·en hittills varit, så borde det
finnas relativt goda möjligheter för den norska ekonomien att hastigt
återhämta sig, och detsamma gäller ju vissa andra ockuperade länder.
Men vi veta ingenting om hur krigets slutfas kan komma att g·estalta
sig. Jag erinrar för övrigt om att en representant för Vichyregeringen
nyligen enligt tidningarna förklarat, att Frankrike i fråga om materiell
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förstörelse lidit mycket mer av den fas av kriget, som sträcker sig från
vapenstilleståndet, än under de aktiva krigsoperationerna 1940. Hur
det kommer att se ut efter invasionen är ännu omöjligt att säga, men
förmodligen kommer den att innebära en ytterligare katastrofal försämring av produktionsapparaten på många håll.
När man då sätter vår egen levnadssta.ndard mot den mörka bakgrund, som jag har tecknat här, förefaller det mer än ovisst, om man
under de första åren efter kriget kan hoppas på någon starkare förbättring här. Vi få vara glada, om vi inte utsättas för en försämring. Jag
har tecknat situationen i relativt mörka färger. Jag upprepar, att jag
inte gör anspråk på att vara profet. Jag har här endast framfört en del
synpunkter, som synas mig motivera en försiktig bedömning av våra möjligheter under efterkrigstiden ·och som särskilt synas mig motivera ett
framhävande även av ganska ogynnsamma moment i situationen. Men
jag vill inte förbigå, att man också har en del faktorer som ge anledning
till en viss tillförsikt, såvida -inte det internationella läget utvecklar
sig alltför ohjälpligt.
Man kan ju säga, att om bara de internationella förhållandena bli
tolerabl~·, så borde vi i alla fall ha anledning att vänta en förbättring
av de nuvarande förhållandena i vårt land. Om vi kunna överföra en
del av den arbet.skraft, som för närvarande är sysselsatt i försvarsproduktionen, och en del av de inkallade i för den civila sektorn mera produktiv verksamhet; så borde ju detta kunna möjliggöra en förbättring
av levnadssta.ndarden.
Vidare är det ju inte troligt att vår export skall förbli lika blygsam
som den är för närvarande, även om vi göra ganska pessimistiska antaganden. Jag menar då den betalda exporten. Det är ganska viktigt,
hur vår export utvecklar sig också un·der den närmaste tiden efter
kriget. Man kan mycket väl tänka sig ett läge, där knappheten på
viktiga råvaror gör att man inte kan förvärva dem annat än genom
byte mot exportvaror. I en sådan situation skulle det vara av mycket
stor betydelse, om vår export kunde inte bara hålla sig uppe vid den
nuvarande ytterst blygsamma nivån utan också öka rätt avsevärt. Om
vi se på handelsstatistiken för år 1943, kunna vi konstatera en oerhörd
nedgång i jämförelse med 1939 på de flesta områden. Man kan säga,
att exporten av sågade varor i fjol var mindre än en tredjedel av motsvarande export 1939. I fråga om pappersmassa var exporten mindre än
en femtedel, i fråga om papp och papper mindre än en tredjedel. Också
i fråga om järn och stål var minskningen betydande. I fråga om tackjärn
hade exporten gått ned till en tredjedel, i fråga om smidesjärn och stål
till något mer än hälften och i fråga om verkstadsprodukter sannolikt
till omkring hälften. l\lan kan inte gärna, även om man är pessimistiskt
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anlagd, anse sig ha skäl att räkna med att dessa låga siffror skulle bibehållas ens för den omedelbart betalda exporten, ·den export som inte
försiggår på kredit. Om så skulle vara förhållandet, borde ju våra utsikter att förvärva nödiga råvaror ändå inte vara så mörka. Men det
är tydligt att utnyttjandet aven sådan här situation förutsätter även
hos oss en ganska ingripande omställning av det ekonomiska livet, en
omställning som' lätt kan leda till besvärlig arbetslöshet, ifall man inte
behandlar den på rätta sättet.
Jag hinner emellertid inte gå in närmare på dessa frågor om vår allmänna efterkrigspolitik. Jag skall här bara beröra en sida av denna politik, namligen den penningpolitiska.
Jag har i det föregående hela tiden talat om reallönerna. Det är ju
ändå reallönerna man siktar till, när man försöker få till stånd en förbättring av lönenivån. En ökning av penninglönerna, som icke motsvaras
aven ökning i reallönerna, blir av mycket illusoriskt värde, och det upptäcker man ju också ganska hastigt.
Vad kunna vi säga om penninglönerna och deras utveckling efter kriget? På en del håll förefaller det, som om man räknar med en ganska
automatisk återgång i fråga om reallönerna, helt enkelt på det sättet,
att levnadskostnaderna komma att sjunka, under det att penninglönerna
förbli oförändrade. På så sätt skulle det gå relativt snabbt, hoppas man,
att återvinna levnadsstandarden från 1938-1939. Den tankegången
har kanske i någon mån kommit till uttryck i det senaste ramavtalet.
Det förutsättes ju där, att avtalet inte skulle kunna sägas upp från
arbetsgivarföreningens sida, om inte levnadskostnadsindex har gått ned
till 220 från omkring 240. Jag tror att det är en mycket för optimistisk
syn på saken, att man på det sättet skulle kunna återvinna reallönen.
Reallöner kunna ö,ver huvud taget inte återvinnas genom, jag höll på att
säga, några penningpolitiska trick. De kunna endast återvinnas genom
en förbättrad produktion, en förbättrad bytesrelation till utlandet, en
förbättrad utrikeshandel med bättre relation mellan export- och importpriser än för närvarande.
Om vi tänka oss att levnadskostnaderna på det sätt, som jag angivit~
skulle sjunka ned till 220 eller strax ovanför, skulle vi säkerligen ha en
mycket stark nedgång i grosshandelspriserna.. Grosshandelspriserna röra
sig ju hastigare än levnadskostnaderna, både när det gäller uppgång och
nedgång, och vi kunna väl räkna med att nu liksom efter förra kriget,
om också inte i samma omfattning, levnadskostnaderna komma att visa
sig ganska trögrörliga. En post, som inte gärna kan förväntas sjunka,
är hyrorna. Förra gången steg den mycket kraftigt, och detta bidrog ju
till att motverka nedgången i den allmänna levnadskostnadsindexen. Å
andra sidan ha vi nu subventioner o. dyl. på ett helt annat sätt än under
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förra kriget, och de ha som bekant satt starka spår i levnadskostnadsindex. Med hänsyn till allt detta är det synnerligen ovisst, hur pass snabbt
levnadskostnadsindexen kommer att reagera för en nedgång i grosshand·elspriserna. Det förefaller mig ganska sannolikt, eller åtminstone i hög
grad möjligt, att en nedgång i grosshandelspriserna kommer att framkalla allvarliga depressiva symtom inom näringslivet, långt innan levnadskostnaderna nått den punkt, som man hoppas på. Åtminstone är
det den slutsats man kommer till, när man jämför relationen mellan levnadskostnad·ernas 'och grosshandelsprisernas nedgång i början av 1930talet, för att nu inte tala om åren efter förra världskriget. Jag tror att
ett försök att forcera en förbättring av levnadsstanda~denpå det sättet
skulle leda till ett av två alternativ: antingen blir det arbetslöshet och
en del av arbetarna får en förbättring i levnadsstandarden under det att
andra bli arbetslösa, eller också inträder på nytt en inflation, som sätter
gräns för fallet både i levnadskostnader och i grosshandelspriser.
Det är egentligen samma resultat man möter, hur man äl1 ser på frågan. Tänker man sig en stegring av penninglönerna utan att den äger
förutsättningar i en allmän förbättring av vårt ekonomiska liv, så kommer man ungefär till samma slutsats. Vi skulle då få något som liknade situationen efter förra kriget, ehuru visserl'igen exportläget då var
bättre och utsikterna mera lysande än de även i bästa fall kunna bli
efter detta krig,. Förra gången var det ju så, att penninglönernadrevos
starkt i höjden under tiden närmast före den stora deflationen. Sedan
sjönko penninglönerna, men inte starkare än att den reallönenivå, som
hade uppnåtts i samband med övergången till åttatimmarsdagen före
deflationskrisen, i huvu·dsal{ konserverades. Denna synnerlig·en omfattande stegring i reallönenivån bidrog - för att uttrycka sig försiktigt till att accentuera arbetslösheten. Den framtvingade en rationaliseringsarbetslöshet, som säkerligen icke hade fått så starka och påfallande former, om icke stegringen av lönerna hade ägt rum.
Det penningpolitiska program som utarbetats här i landet föreligger för närvarande i sin tredje version, som måhända i vissa detaljer
avviker från tidigare versioner men ändå i huvuddragen är rätt mycket
densamma. Vårt penningpolitiska program tar ju sikte på att söka upprätthålla eller uppnå »full sysselsättning». Man vill inte driva en penningpolitik, som skulle framkalla någon svårare risk för arbetslöshet.
Man har diskuterat termen full sysselsättning, och det är klart att
var och ,en tolkar den på sitt sätt, men alla äro väl tämligen ense om,
att det är mycket önskvärt a~t få en full sysselsättning. Vid Arosmässan i höstas definierade socialministern, om jag minns rätt, full sysselsättning som en arbetslöshet på 7, möjligen 8 procent enligt fackföreningarnas arbetslöshetsstatistik. Vi hade som bekant en ännu lägre
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siffra under fjolåret. Vi kunna alla vara ense om, att det är önskvärt
att nå en full sysselsättning, men enigheten upphör, då det blir fråga
om vilka medel man skall använ,da för att nå detta mål. Det har föreslagits, bland annat i diskussionen efter d'ocent Lundbergs föredrag på
Industriförbundet, att man i stället skulle använda termen »största
möjliga sysselsättning». Jag är för min del lika beredd att acceptera
den som termen full sysselsättning, men jag tycker det är precis samma svagheter i båda. »Största möjliga sysselsättning» innebär väl att
man är enig om målet, men vilka medel vill man använda för att :få
fram sysselsättningen? Om man är mer radikal i sina strävanden, kanske
man anser att en högre grad av sysselsättning är möjlig, än om man
är mera försiktig.
Men jag tror att det inte är särdeles fruktbart att diskutera innebörden av dessa termer. Det viktigaste är att man är tämligen ense
om att näringslivet bör hållas i gång. Man bör söka skapa gyn.nsamma
förutsättningar för det och på det sättet mota tendenser till arbetslöshet. Spelar då inte löneutvecldingen en roll här? Jo, ·det är det jag försökt framhålla i det föregående. Det synes mig ganska uppenbart, att
om man en gång ställer upp detta program att söka undvika arbetslösheten så långt det nu låter sig g.öra, så måste man också driva en
lönepolitik som harmonierar härmed. Kan man inte nå full sysselsättning och förbättrade löner på en gång, så får man väl tills vi·dare nöja
sig med· sysselsättningen och ställa förbättringen av lönerna på framtiden. Det kan rent av hända i ett ogynnsamt läge, att man får gå med
på sänkningar i lönerna.
Vid mötet på industriförbundet framhöll docent Lundberg myck:et
starkt faran av att vid genomförandet av sysselsättningsprogrammet
binda näringslivet. Han varnade för att man skulle låsa fast en del
statliga offentliga arbeten, som skulle kunna försvåra chanserna att
gripa lägliga tillfällen att växla in produktionen på i längden mera
givande banor. Jag tror att det var en mycket berättigad invändning,
som här gjordes. Jag tror att detta är en synpunkt som man hela tiden
måste ha i minnet, när man söker utforma programmet för statliga
investeringar 'och dylikt under en kommande kris efter vapenstilleståndet. Men ·det är bara det, att det är så ytterligt svårt att undgå den
fara som det här gäller. Om' man vill vara rent teoretisk och inte alls
ta någon hänsyn till andra ·omständigheter, sociala synpunkter och allt
sådant, kan man naturligtvis säga att den mest effektiva arbetslöshetspolitiken i många fall - inte alltid·, men i många fall - är den, som
ger minsta hjälpen. Men det är ju en politik som ur andra synpunkter
är omöjlig att genomföra, och man får väl då ta en del risker. Jag
tror att den utväg som docent Lundberg föreslår, att man inte i så stor
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utsträckning skulle starta offentliga a.rbeten utan i stället underhålla
de arbetslösa genom arbetslöshetsunderstöd, som skulle garantera. ett
ungefärligt upprätthållande av den tidigare levnadsstandarden, är minst
lika farlig, såsom också framhölls av direktör Söderlund.
Men jag kommer här en smula bort från mitt ämne. Meningen med
mitt diskussionsinlägg i dag har ju bara varit att framhålla en del
omständigheter, som synas mig i hög gra,d tala för särskilt stor försiktighet med löften om lönehöjningar under de närmaste åren. Det är ju
lätt att ge det rådet, men svårt att följa det under ett valår, inte bara
i Amerika utan 'också i Sverige. Men det är ändå mycket viktigt att i
någon mån hålla fram också de ogynnsamma momenten i den konjunkturbild, som vi tycka oss skö,nja i framtiden. Det kan hända, att det
går bättre än jag vågat ställa i utsikt. Jag har medvetet betonat en del
ogynnsamma ·element, men jag vill tillägga, -att det också kan hända
att det går ännu sämre än jag här antytt. Under alla omständigheter
tycker jag därför, att det är bäst att inte göra några utfästelser i fråga
om lönerna. Vi måste lägga lönerna på ett sådant sätt, att vi kunna
bel{ämpa arbetslösheten och hålla näringslivet i gång så långt som
möjligt. Genom att på det sättet minska anspråken för ögonblicket få vi
kanske större möjligheter att på längre sikt nå det mål, som vi ändå
alla till sist äro ense om, återställandet av förkrigstidens lönenivå och
en höjning av löner och levnadsstandard utöver denna nivå.
Härefter yttrade sig:
Fil. lic. Richard Sterner: Det var ett synnerligen intressant föredrag,
som vi ha fått höra. Det innehöll en klar analys av de olika risker, som
komma att möta oss efter kriget och läget framställdes i ganska mörka
färge.r. Jag tror också att det är alldeles riktigt, att man i mörka färger
framställer de förhållanden, som kunna komma att inträda efter kriget.
Det finns på många håll alldeles .för stor optimism. Jag kan följa med professor Montgomery ett gansl(a långt stycke i hans föredrag. Det är egentlig,en en·dast några punkter mot slutet, som ja;g skulle vilja diskutera.
I sin första framställning av de svårig'heter, som kunna möta oss, när
det gäller att återvinna 1939 års standard, drog professor Montgomery
särskilt fram den omständigh'eten, att vår standard under alla förhållanden
blir så hög i jäm'förelse med standarden i an,dra. länder och att detta kommer att medföra vissa besvärligheter. Det föreföll mig, som om han därvid
också tänkte på att andra länder 'bli i tillfälle att konkurrera med OSIS
med lägre lön'er. Detta är naturligtvis i viss 'mån riktigt, men det föreföll
mig, som om professor Montgomery kanske drog litet för vidsträckta slutsatser därav. När det gäller de län.dier, där den låga löne- och levna,dsstandarden betingas av att de så att säga bli knutna till Ry'ssland eller
få inskränka sin utrikeshandel med den övriga världen för att kunna lämna
så stora skadeståndsprestationer, låt oss säga till Ryssland, att de inte
kunna exportera så mycket till andra länder och därför inte hener kunna
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importera så mycket från andra länder - då behöva VI JU inte befara
någ·on farligare konkurrens från det hållet, även om vi på annat sätt få
skada av ,de störningar i världsekooomien som skulle vållas av stora skadeståndsbetalningar.
Men vad jag framför allt skulle vilja anmärka på är själva det sätt, på
vilket professor Montgomery talade om ett återvinnande av 1939 års
standard, som om ·det skulle innebära en så utomordentligt stor förändring. Vad beträffar våra nuvarande reallöner inom industrien är det ju
frwga om en sänkning av 10 procent av f,örkrigsnivån. Vi :få alltid räkna
med, att våra förhållanden bli .bättre efter kriget. Vi få en bättre varuförsörjning, även om ·det inte går ,så fort som vi skullie önska, och vi få
en ökad import, äv'en om den kan .dröja: något. Det är väl då inte uteslutet, att man skall kunna Komma ned till en levnadskostnadsnivå av
220, som alltså ligger min·dre än 10 procent ·under den n'uvarande nivån
av 240. Vidare får man skilja litet grand på ·de olika perioderna. Under
den· allra fö~sta övergångstiden, då knapP'heten på varor kvarstår, då inflationsriskerna kvarstå och ·då man d·essutom vill ha ned prisnivån i så
hög grad, som betingas av den förbättrade varuförsörjningen, kan det
natur~igtvis inte bli fråga om några större ökningar av penninglönerna,
utan ·då får man fortsätta ungefär med eden politik, som man haft hittills.
Till en början få vi väl behålla varuransoneringen. Prisstoppet får väl
fortsätta i viss mån, oeh :priskontrollen får väl då även medverka till en·
prissänkning. Man' får naturligtvis så småningom lätta på de olika spärrarna, ,den ena efter den andra, men det blir en jämn övergång. Om vi
längre fram, som jag sade förut, få tillbaka d·en varuförsörjning vi hade
före kriget, inflationsfaran försvinner och den prissänkningsprocedur, som
motsvarar den förbättrade varuförsörjningen, har avslutats, a,nse vi att
·det inte llängre föreligger några hin·der för att 19039 års standard skall
kunna återvinnas.
Detta sammanhånger n-aturligtvis med vad :man gör för övrigt. Professor Montgomery har här skildr.at vissa utvecklingstendenser, men han
kanske i någon mån skildrade ·dem som om alltsammans vore något slags
naturvetenska;pliga fenomen, som efter vissa regler kunna utveckla sig
på ,det ena eller det andra sättet, m·en som man egentligen inte ka.n göra
något åt. Våra handlingsmöjligheter äro naturligtvis i viss mån begränsade av den omständigheten, att vi äro ett litet land, m·en det betyder ändå
en h·el ·del vad vi vilja och ·hur vi göra- det som vi vilja. Lönepolitiken
hänger samman m·ed frågan om f'ull sysselsättning, men den h-änger inte
bara samman med det problemet på sådant sätt, att ju mera moderat man
är .med löneanspråken, ·desto större möjlighet har man att få full sysselsättning. Jag vill inte på något sätt ansluta mig till vad man kan kaUa
den naiva typen av köpkraftsteorien., men man får nog ändå inte bara
se på levnadsstandarden och lönenivån, som professor Montgomery tenderar att g·öra,_ uteslutande som en fråga om vad man kan ha råd till,
under förutsättning att alla an·dra villkor äro uppfyLlda. Det förhåller
sig naturligtvis också i viss mån på det sättet, att en b-ättre levnadsstandard ger större avsättningsmöjlig~heter samt därmed även större investeringsmöjligheter och bättre sysselsättningsmöjligheter. Dessutom är det ju
så, att i den mån man kan realisera ett program om full sysselsättning, ökar
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man därmed rent marknadsmässigt möjligheterna att relativt snabbt
återvända till 1939 års lönenivå.
.Som professor Montgomery 'mycket riktigt sä'ger, kan man vara ense
om· målet, medan man kanske i betydligt ·mindre grad är ense om medlen..
Jag förstod n'u inte riktigt professor Montgomery mot slutet, då han yttrade något i iden stilen, att den bästa arbetslöshetspolitiken är d,en, so·m
innebår att m·an ger den minsta hjälpen. Ha.n talade i det sambandet om
faran av att man satte i gång med sådana offentliga arbeten, Som vore
gans.ka svåra att skära ned, ifall det skulle vis.a sig vara beh·övligt. Jag
vet inte om ·han ,då citerade någon annan, eller om det var ett uttalande
som han ville skriva under själv. I vilket ;fall som helst ställer jag mig
myck·et frågande inför denna attityd. Det är ju klart att vi måste be·drivaen mycket kraftig arbetslösh·etspolitik efter kriget, och över huvu·d
taget med alla medel. De risker, ·som professor Montgo.mery ·har räknat
upp, äro stora och farliga, mende psykologiska verkningarna av arbetslösh,eten äro ju sådana, att vi h'elt enkelt inte ha råd att ta dem. Vi äro
ett litet land, och vi befinna oss i en värld som fortfarande kommer att
mer eller mindre vara i revolution. Vi ha nu varit mycket kraftigt utsatta
för ett visst slags ideologiskt tryck. Vi kunna i framtiden bli utsatta för
ett ·annat slags ideologiskt tryck, som kanske ar lika farligt, och vi ha inte
råd att ha en grupp till väns'ber som säger: »Det här samhället fungerar
inte.» Doet ·är oerhört farligt för existensen av hela vår d,emokrati. Därför
måste vi, alltså oavsett .alla intressesyn,punkter och humanitära skäl, a.v
ren självbevarelseinstinkt ·driva en så kraftig ar.betslöshetspolitik som är
möjlig f.ör oss, och .dIet med alla medel. Det gäller även om vi härmed
sk'ulle få en utveckling i socialistisk riktning, vilket jag tror att det måste
bli - inte nå.gon revolu,~ionär utveckling, men en evolutionär. Jag tror
inte att vårt samhälle ka.n klara de ar:betslöshetsrisker, som komma efter
kriget, om det behåller den struktur ·det hade före kriget. Det finns för
många svagheter i detta samhälle. Och den värld som vi komma att leva
i efter kriget blir ·en annan. Den gamla samhällstypen innebär så stora
riskmoment, att det helt enkelt inte går att behålla den.
Men f·örutsätter man nu att det b'ehövs mer planhushållning för att motarbeta arbetslösheten, blir frågan om man inte kan tänka sig planhus:·hållning även för .andra syften. Det är ju på det ,sättet, att inom varje
industri finns det låglöneföretag och hö.glöneföretag som extr,emer omkring
genomsnittet. Detta kan bero på olika förhållanden, men ett av de förthå11anden, som inv·erka ;på dessa variationer, är nog att olika företag äro
olika väl.skötta, och att ,denna olikhet tillåtes konservera sig. I sådana fall
kunna säkerligen, hetst i sam.förstån,d med företagarna, göras vissa ingripanden, varigenom det blir möjligt att rationalisera driften inom de sämre
skötta företagen på sådant sätt, att lönerna ,där kunna höjas. Det kali
hända, att dessa rationaliseringar innebära .mekanis'eringar, och det kan
hända, att detta i sin tur leder till att d,et blir friställd arbetskraft inom
en ·del a v låglöneföretagen. Men då får det ingripas m'ed andra medel;
genom att man stimulerar bostadsefterfrågan på ·ett eller a.nnat sätt,'
genom subventioner eller vilka .metoder nian nu vill använda, så att man
skapar den ytterligare sysselsättning som behövs för att motverka den
minskning i sysselsättningen, SalU av den nyssnämnda anledningen skulle
kunna inträffa.
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Jag tror över huvud, att om man går 'ut ifrån att vi inte bara acceptera
alla de allvarliga utvecklingstendenser, som vi se framför oss, utan att vi
också tänka handla, :så bli kanske slutsatserna litet annorlunda än de, som
professor Montgomery kom till.
Direktör Fritiof Söderhäck: Jag skulle i likhet med professor Mont.gom·ery kunna börja med att säga, att ,det är ange.läget, att löntagarna så
snart som möjligt kunna komma tillbaka till reallönerna före kriget. Det
finns väl ingen .m·eningsskiljaktighet häroln i denna församling, och jag·
skulle till ooh med denna gång liksom vid den förra diskussionen här i
Nationalekonomiska Föreningen kunna gå ett steg längre och uttala en
förh.oppning om att den ekonomiska utv·eckling-en i vårt land så småningom måtte bli sådan, att den före kriget oavbrutet fortgående förbättring·en av reallönerna IskaU kunna fortskrida.
Professor Montgomery var i sitt a.nförande ganska pessimistisk med avseende på tidpunkten för en återgång till reallönerna, och jag tror i likhet
med ·doktor St~rner - ty jag fattade honom så - att det nog ka.n vara
nyttigt att man i diskussionen inför ett sådant inslag av p.essimisnl. Jag
har liksom en känsla av att det råder en väl ,stark optimism här i vårt
land, en nästan lättsinnig optimism, vid bedömandet inte bara av de
yttre farorna för nårvarande uta,n 'också aven -så pass stor inre fara, som
en inflation utgör. Jag tror också, att ,det är riktigt att, sonl professor
Montgom·ery här gjort, varna för löften. Det är så lätt att ge löften:, i all
synnerhet i valtider. I valtider finns det. ju i allnlänhet inte samma utrymme för sunt förnuft i ekonolniska frågor som eljest.
Det är en tillfällighet, som ser ·ut som en tanke, att vi, när vi i dag
slogo upp våra morgontidningar, samtidigt kunde läsa en kommunike av
efterkrigsplanering.skommissionen om dess yttrande i anledning av riksbanksfullmäktiges utlåtande angående penningpolitiken och en redogörelse
för kOID'munalarbetaravtalet i Stockholm.
Jag skall först säga några ord i anledning av kommruniken. När man
talar om, möjligh'eten att komma till'baka till reallönerna f.öre kriget och
därmed sammanhängande frågor, får man skilja mellan vad som är önskvärt och vad som är möjligt att realisera. Önskvärt vore väl, om man
kunde r,ealisera ·det frej-dig-a program, som professor Åkerman lade upp
vid debatten' här i höstas, nämligen att i det närmaste ·kom'ma tillbaka
till ·det penningv,ärde, som rådde f.öre kriget. Han m.enade, att man för
att nå detta mål inte borde draga sig för att ,företa den sän;kning av arbetslönerna, som härför kunde vara nö·dvoändig. Jag vill minnas, att han an.såg,
att ·ett återställande av penningvärdet till att ligga cirka 10 procent under
förkrigsvärdet inte skulle behöva ha några ogynnsamma återverkningar
på vårt n:äringsliv. En sådan .återgång borde enligt hans' mening genomföras i främsta rummet 'med hän.syn till sp·ararnas - och jag tror att han
framför allt tänkte på de små spararn.as - intresse. Ja, ingen kan väl
bestrida, att ~det skulle vara önskvärt, att 'ett sådant program kun,de realiseras. Även arbetarklassen borde vara tilltalad därav, eftersom arbetarna
- såsom sparare i stor utsträckning ooh blivande pensionärer - borde
vara intresserade av att vi kunde återfå ett hyggligt kronvärde.
Frågan är emellertid, vad som är möjligt att genomföra. I det av mig
omnåmnda betänkandet av efterkrigsplaIlJeringskommissionen säges, att
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en inträdande förbättring i varuförsörjningen bör få komma till uttryck
i sänkta priser, mlen man varnar. för en samtidig inkomstsänkning. Redan
en prissänkning kan medföra viss risk för depression,' menar man, och
risken ökas, därest en aktion för reducering av inko·msterna sa·mtidigt
äger rum.
Detta program rår väl anses repr·esentera vad jag ovan b'etecknat såsom
·det möjliga. Härmed blir d'et väl nödvändigt för arbetsgivarna att skrin~
lägga sina förhoppningar om en su·ccessiv anpassning nedåt av lönerna vid·
en kommande .fredskris, vilket givetvis ick'e utesluter, att enskilda branscher, särskilt inom exportindustrien, kunna bli nödsakade att vidtag:a
lönesänkningar för. att bli konkurrensdugliga.
Jag tror emellertid, att ,denna del av problemet just nu har ganska
liten aktualitIet. Utsikterna för att åstadkomma en prissän·kning te sig jag .fick det intrycket~ att detta också är professor Montgomerys uppfattning - för närvarande ganska mörka, medan däremot riskerna för en inflation framstå som betydande. Härm:ed ko,mmer jag över till meddelandet om ·u.ppgörelsen med kommunalarbetarna i Stockholm.
i Det -är inte min avsikt att i eg·enskap av skattebetalare i Stockholm
gå till angrepp emot det nya .avtalet, ehuru detta för mig liksom för andra
skattebetalare' medför en '~kattehöjning på grund aven 'utgift, som jag och jag tänker majoriteten av Stockholms b,efolkning, inklusive de flesta
arbetare - betraktar såsom ganska on'ödig, :utan jag vill begränsa mig
till att ställa in vad som skett i ·dess sam'manhang med frågan om vår
ekonomiska politik. Det ·förekommer, såsom jag förut sade, för närvarande
en viss lättsinnig optimism i bedömningen av inflationsfaran. D,et göres
uttalanden från fack.föreningshåll om att tiden nu är inne för arbetarna
.att genom löneaktioner, eventuell!t i förening med arbetskonflikter, genomdriva en förbättring av reallönerna. Den generella loneförhöjningen för
kommunalarbetarna, en arbet.argrupp som måste anses höra till de bäst
,avlönade i vårt land, är naturligtvis en mycket farlig företeelse, då den
är ägnad att uppmiuntra till löneaktioner på bredare .front än hittills varit
fallet. Skerd·etta, u.ppstår risk för att vi inte kunna realisera vad som i
det nämnda yttrandet betecknades som en av de allra viktigaste förutsättningarna för att förhindra inflation, nämligen att hålla en n.ågot så
när oförä'ndrad' inkomstnivå.
Sekreterare Gösta Rehn: Det är nog ytterligare ett par moment som
måste fra'nlhållas och som vi från· LO:s utredningsavdelning gårna vill dra
in i diskussionen om efterkrigstidens löner. Det är löneutvecklingen före
kriget och därm·ed det läge vi tänker på, när vi talar om 1939 års lönenivå,
och vidare den tekniska utv'ecklingen under kriget.
Före kriget 'hade vi haft en lån·g period av ·h.ögkonjunktur, av uppsving,
av enastående lekonomiskt framåtskridande. Mellan 1929 och 19'39, alltså
två högkonj-un:kturår, trick vi en nationalinkomstö·kning, som tycks iha uppgått till ungefär 25 procent per in;vånare i de produktiva åldrarna. Jag erkänner att nationalinkomstberäkningarna äro mycket tvivelaktiga, men siffran
måste ändå vara någotsånär riktig. Alla tecken tyder ju på, att den ekonomiskautvecklingen!,. indlustriens oerh'örda expansion etc., kan' hla lämnat
ungefär den avkastningen. Men industriarb·etarnas lönenivå steg samtidigt
med hälften så mycket. Jag vill understryka, att jämförelsen inte är helt
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och hållet rättvis, bland annat med hänsyn till att ·en stor del av arbetarnas stan'dardstegringar också skedde i a-ndra .form·er. Men man måste ändå
fastställa, att när kriget började, hade lönenivån släpat efter såsom alltid
undier högkonjunkturer. Det fanns dä~för påtagliga löneförbättringsmöjligheter som så att säga stod ~på lut». Jag tror man kan fa.stställa, att
en hel del av ,detta fortfarande måste antagas stå kvar för framtiden. Visserligen ha dessa lönestegringsmöjligheter för tillfället omintetgjorts på
grund av råvarusvårighetern.a o. s. v., men vi måste ändå ha i minn·et, att
arbetslön·erna tidigare hade släpat efter, och att man, när vi kommer tillbaka till norm·ala förhållanden, har anledning att vän·ta den nationalin~
komstförskjutning till lönernas förmån, som man inte hunnit ta ut innan
kriget kom i vägen.
Jag erkän'ner givetvis i stort sett b1etydelsen av vad professor Montg.omery här har påpekat om importmöjligheterna med avseende på råvaror o. s. v., men man måste också i kalkylen ta med, det tekniska framåtskridande, som ty·dligen ägt rum båd·e i Sverige och i andra länder. Det
finns ju intet statistiskt mått på det, men om miau ser på priskontrollens
relativt stora effektivitet, så är det ganska svårt att förklara exempelvis
de vinststegringar i olika företag, som uppkommit under d·et första prisstoppsåret, på annat sätt än att de åtminstone till en stor del äro en
fr.ukt av den tekniska ef.fektivisering, som har -ägt rum under kriget, och
som v,äl också måste avkasta vissa ,frukter när kriget är över.
Jag vin också påm:in·na om att de farhågor för en stark kapitalförtäring
under kriget, som tidigare uttalats aven del sakkunniga, av konjunkturinstitutets utredning att döma tycks ha varit bety·d1igt överdrivna. I stålJet tycks ju den svenska industriens kapitalutrustning i viss mån ha fortsatt attförbättra;s under krig,et.
En liten småsak bör kan.ske också för fullständigh·etens skull drag.as in
i den här balansräknringen över va·d som kan tänkas påverka efterkrigstidens löner uppåt och nedåt. Eftersom ränteinkomsttagarnas - det gäller inte bara de fåtaliga stora ränteinkomsttagarna utan den stora massan
av. småsparare - anspråk på de gemensamma tillgångarna oc:h levnadsstandardsmöjligheterna har sjunkit genom den sannolikt bestående stegringen av prisnivån, finns det också härigenom utrymme för en viss stegring
av lönern·a i stället.
D.et gäller ju nu frågan om lönerna efter kriget, och därför bör jag
kanske inte polemisera emot vad som sades om lönerna under kriget av
direktör .Söderbäck. Men då det varn·as för brott emot lönestop·psprincipen nlu under kri'get, måste ma·n ,framhålla att de psykologiska svårigheterna att upprättili.ålla lönestoppet nog inte ökats så mycket genom optimistiska uttalanden .från fackfö.reningsledare som genom de avsevärda utdelningshöjningar, som ha genomförts i åtskilliga bolag just efter det att
man generellt ~ngått ett gentlem~n's agreement 'mellan samhällsklasserna,
att ·den. under hösten 19·42 rådande inkomstnivån skulle stabiliseras på
alla händer, i den mån -så var möjligt. Det ena undantaget drar det andra
med si'g, som direktör Söderoock .mycket riktigt påpek'ade; men dessa
un'dantag ha varit ganiSka markerade just på d·en kant, som jag här har
antytt.
För att sedan ett ögonblick återgå till ·efterkrigstidens löner vill jag tilllägga ytterligare en enda sak. När man resonerar härom, måste man egent6 -
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ligen också ta upp frågan om socialpolitiken. Vi måste vara medvetna om,
att när vi taJar om efterkrigstidens lön-er enbart, utan att dra in hela frågan om den socialpolitiska standar,dstegringen, för vi ett begränsat delresonemang. Jag tror att man på ifacIDföreningshäll är medveten om att
efter kriget, och över huvud taget i framtiden mer än hittills, kommer
tyngdpunkten, när det gåller stan·dardstegringar, att i viss grad förskjutas
från den lönepolitiska och i riktning mot den socialpolitiska sidan.
Docent Erik Lundberg: Det var några uttalanden av herrar Rehn och
.
Sterner, som närmast förlanleder mig att yttra mig.
Den av herr Rehn gjorda jämförelsen mellan löne- och nation·a1inkomstutveckling, varpå 'slutsatser dragas om lönepolitiken efter kriget på grun·dval ·av vad samhället så att säga år skyldigt arbetarklassen för 1930-talets
försummelser, innebär uppenbarligen en mycket intrikat frågeställning.
Man stöder sig på ·de mycket osäkra och besv,ärliga nationalinko!mstun,dersökningarna odh jämför dem med de mer exakta data man ·har beträffande
löneutvecklingen. Jag tror att de siffror, som herr Rehn använde, delvis
äro ganska missvisande, i den mån årslöner och lönesatser för industriarbetarna jämföras med nationalin,komsten. Utvecklingen under 1930tailet innebar en mycket stark :stegring av den reala kapitalbildningen.
Denna steg betydligt starkare än produktionen av konsumtionsvaror. Jämför man de totala löneinkomsterna med det årliga utbudet av konsumtionsvaror, får man egentligen ingen stor diskrepans, såvitt jag kan erinra mig,
utan utvecklingen blir någor1unda parallell. Det är j-u den jämförelsen
man i första Ihand bör göra. Att kapitalbil,dningen steg så starkt under
1930-talet, berodde ju framför allt på den oerhö·rda expansionen av bostadsbyggandet, och bostäder kunna inte konsumeras annat än till en
obetydlig del per år. Man får nog därför vara försiktig, när man drar slutsatser -aven jämförelse mellan utvecklingen av nationalinkomsten och
lönerna.
Utan tvivel kommer man att stå inför mycket stora besv-ärligheter under
övergångstiden efter en fred i Europa, inte bara på grund av de yttre
svårigheterna, som professor Montgomery mycket åskå,dligt belyst, utan
även .på grund av inre svårigheter, som delvis äro av psykologisk och politisk art men som därför icke äro lättare att komma till rätta med. Det
är utan tvivel så, att den allmänna opinionen .kommer att vara mycket
otålig. Den förväntar ett någorlunda sn·abbt återställande av reallönestandarden från tiden före kriget. Den förväntar ett prisfall, och den förväntar
att någon arbetslöshet inte skall u.ppstå. Dessa förväntningar eller krav
komma att medföra ett tryck på statsmakterna att åstadkomma saker
oc-h ting, som ur allmän ekonomisk synpunkt kan·ske i oC'h för sig inte alltid äro enbart förnuftiga, men som kunna vara relativt ,{örn,uftiga med
hänsyn till de besvärliga psykologis~a och politiska omständigheter, man
sannolikt har att räkna med. Allt bör göras för att möta dessa krav och
få dem tillfredsställda lutan att den ekonomiska politiken i övrigt lider
väsentligt avbräck. Priskontrollen kan Sålunda sannolikt genomföra prissänkningar, äv·en om försörjninrgsläget inte omedelbart förbättras. Det är
väl sannolikt, att en del importkostnader komma att sjun'ka ganska snart,
även om vi inte omedelbart få in mera importvaror. Det kan un·der sådana
förh.ållanden visserligen framstå som rent ekonomiskt tämligen tvivel-
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aktigt att genomföra prissänkningar, innan ännu vår reala försörjningsstandard förbättrats. Men ur allmän psykologisk synpunkt bli nog dessa
pris.sänkningar vlärdefulla för att hålla tillbaka Ide lönestegringar, som vi
annars skulle ha att vänta. J3J.g tror, att trots subventioner och annat
kommer det att bli möjligt och riktigt att genomföra sådana prissänkningar, även om vi till ,följ-d av de svårigheter, som professor Montgomery
h·ar talat om, icke lyckas nå en fÖDbättring i vårt försörjningsläge.
Herr Rehn n.ämnde en mycket viktig omständi~het, som ofta försummas
i prisdiskussionen, nämligen ·den· produktivitetsförbättring och rationalisering vi ha att förvänta efter fredsslutet. Professor Montgomery har i en
tidigare utredning i anknytning till valutakommittens betänkande från i
höstas påvisat den starka 'Stegringen i produktiviteten efter förra världskrigets slut. Den ,drevs fram av lönestegringarna och åttatimmarsdagens
införande. Det. är mI sannolikt, att vi även denna gång ha att vänta en
produktivitetsförbättring, så :fort de allmänna ekonomiska omständig'heterna medgiva detta. Om lönerna inte skulle stiga ·utan bibehållas vid
nuvarande nivå, 25 procent överförkrigsnivån -ett rent tankeexperiment
och ingen prognos - är det väl inte osannolikt att man inom en tioårsperiod kunde bringa ned priserna till förkrigsniv:ån. I den takten förbättrades j'u .produktiviteten un·der ti,den f·öre kriget.
Men nu -är det ju som sagt inte alls säkert att vi lå arbeta under så
gynnsamma betingelser. De svåra politiska och psykologiska omständighetern'a under efterkrigstiden nödvändiggöra, såvitt jag förstår, en hård
priskontroll för att genomföra prissänkningar, som i möjlig mån förebygg,a·
de lön,eföflhöjnringar, som annars skulle komma till stånd. På samma sätt
kall: om'ständigheternas tryck komma att nödvåndiggöra en mycket ingående och ingripande arbetslöshetspolitik för att rörhin·dra att en stor
arbetslöshet uppstår. Jag vet inte, om jag fattade doktor Sterner riktigt,
men det lät som om det skulle bli fråga om ett betygsättande av företagandet i Sverige, då han talade om den arbetslöshet, som skulle kunna
uppstå efter ett krig. Staten sk·ulle behöva ingripa genom hjälp tin rationalisering och på annat sätt. Men ·det kan j.u uppstå lägen, där det en":
skilda n,äringslivet över huv1ud taget inte har någon som helst möjlighet
att förhindra att arbetslöshet uppstår. Det är ju lätt att tänka sig, som
professor Montgomery också berört, att det u.ppstår en besvärlig råvaru~
knapphet - vi få inte tillräckligt med importvaror under den första övergångstiden. Senare kan ·det bli svårt att få tillräcklig export för att möjliggöra full sysselsättning. Vi kunna då få en depression av samma slag
som den vi fingo 1921. Sådana villkor omöjliggör ju helt enkelt full sysselsättning inom det privata näringslivet i vanlig mening. Det är uppenbart
att staten då måste ingripa ·för att förminska arbetslösheten.
Vad jag m'enade i .mitt .föredrag på indu,striförbundet, som professor
Montgomery citerade, var att otåligheten inför uPP'komsten aven sådan
arbetslöshet inklusive tendensen att vilja värdesätta det enskilda näringslivets förmåga efter ·den arbetslöshet, som uppstår - bör i möjlig mån
förminskas genom att göra folk ·mindre inställda på att så att säga ha full
sy,sselsättnin,g till varje pris. En sådan inställning skulle man kunna nå
genom att 'man f.örbättrade :utkomstmöjligheterna för dem, som bli arbetslösa. Genom förlängd semester eller andra åtgärder, som tidigare varit
uppe i ,diskussionen, skulle iman kunna kanalisera missnöjet .från arbets-
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lösheten. Samhällets förmåga att .funktionera skulle bedömas annorlunda,
om en någorlunda full 'standard .för ,dem som drabbas av arbetslöshet
kunde åstadkommas. N,aturli,gtvis är oc.kså detta förknippat med stora
risker. Det bästa ur konj,unkturpolitisk synpunkt är ju, rent teoretiskt
sett, att de arbetsl,ösafå det mycket svårt, så att de anstränga sig ordentligt för att få arbete. Men så vilja vi ju över 'huvud inte ha det ordnat
i vårt sam:hälle.
Den otålighet över unider en depres,sion uppkommen arbetslöshet, jag
talat om, klan pressa staten till så omfattanide arbeten, att den ekonomiska
politiken på längre sikt leder till ett förlångsammande av stegringen i lev-'
nadsstandarden. Jag tänker därvid inte så mycket på de vanliga offentliga arbeten', som nu ·planeras och som måste sättas i gång vid arbetslöshet,
därför att det är en hel rad nyttiga saker, som kunna och böra utföras'
Vlid en depression·, så att vi ·u,tnyttja våra produktivkrafter så långt detta
är rimligt. Jag tänker på eIl! ingripande omdirigering av produktivkraiterna. Det kan t. ex. uppstå krav på att arbetskraften och andra produktivkrafter i en· ,depression anv.ändas [ör att öka 'konsumtionsvaruproduktionen inom landet varigenom produktivkraftern'a bin·das hårdare än genom'
vanliga offentliga arbeten. Följden kan bli att det vid ett följande konjunkturuppsving blir svårt att ·utnyttja våra naturliga m·öjligheter att förbättra levnadsstan,darden.
Direktör F. Söderbäck: Bara ett par ord med anledning av herr Rehns
inlägg. Herr Rehn sa'de, att om det för närvarande råder en viss oro i
arbetarkretsar, så har den inte framktaIlats av de ledan'de männen inom
fackJföreningsrörelsen. Den beror alltså inte på att de givit några löften
eller uttryckt n,ågon obefogad optimi'sm, utan d-en ihar framkallats av an,dra'
fÖr'hållanden. J1ag tror att han såtillvida kan ha rätt, att de ledande männen på arbetarsidan se 'klart på inflationsfaran och därför i allmänhet icke
upp,muntra massorna till löneaktioner. Jag kan väl förstå, att det i arbe":
tarkretsar klan råda stor otålighet att lSntarast .möjligt komma tillbaka till
förkrigstidens reallöner. Framför allt gäller detta helt naturligt de relativt
lågt betalda a~betarna, för vilka den kompensation, som indexavtalet med-'
givit, i det långa lop·pet kan verka pressande. På arbetsgivarhåll har man
också förstått och Ibehjärtat detta, och vid de .förha'ndlingar, som ägt runi
på sista tiden, 'har man också i många fall gått med på en rätt betydande'
upplyftning av lönerna för relativt lågt betalda tidlönsarbetare.
Då herr Rehn gjorde gällan'de, att arbetarnas oro också skull'e vara be-'
tingad av att aktieutdelningar i stor utsträckning sklulle h.a höjts, måste
jag emellertid kraftigt reagera. Aktieägarna ha Ull·der denna kris i själva
verket ,fått n·öja sig 'med en vida lägre kompensation' än de flesta andra'
inkomsttagare i landet. De utdelningshöjningar inom större industrier,
som förekommit, äro mycket få. Men där sådana förekommit, ha de rönt
stor uppmärksam,het i pressen och därigenom vållat skada. I jämförels'e
med den utdelningspolitik, som tillämpades under det förra världskriget,
\
framträder den nuvarande såsom ytterst måttfull.
Det är emellertid ytterligare en fråga, som jag s~ulle vilja b'eröra. I sitt'
föredrag vid in,dustriförbundets möte .för några dagar sedan betonade'
docent Lundberg något, som jag fin,ner mycket bety.delsef'ullt, nämligen'
att den statliga priskontrollen hä.danefter, i varje fall under övergångsåren'
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efter freden, bör bli aktiv. HiittilIs har den gått ut på att förhindra pris~
höjningar men inte att få ned priserna. Enligt min mening skulle det,
med ·hänsyn till föIfuål1andena på arbetsmarknaden, vara synnerligen värde":
fullt, om ·en prissänkning kun,de sättas in redan nu, dels emedan man härigenom skulle kunna dämpa den oro, som för närvarande finns på arbetarhåll, och dels emedan den h,öjning av reallönerna, som kan finnas önskvärd,
icke bör ske via höj-da nationallöner utan via sänkta priser. Detta är d·en
enda utvägen att undvika en inflation. Denna tan·ke på en aktiv prispolitik
redan n·u framfördes vid industriförbun·dets möte i ett diskussionsinlägg'
aven framståen·de industriman, chefen för Höganäsbolaget, direktör
Gummeson.
Professor A. Montgomery : Jag måste göra några reflexioner med
anledning av de intressanta iinlägg, 'Som h'a kommit i debatten.
Jag ·måste säga, att doktor Sterner misstolkade mig, när jag talade om
att den bästa arbetslöshetspolitiken skulle vara; den, som inte innebar
några egentliga åt'gärder utan förhöll sig rent passiv. Det var n·aturligtvis,
som jag sade, ett rent teoretiskt resonemang. Om man bara å!sy,fta.de att
bli av med arbetslösih.eten fortast möjligt, skulle naturli.gtv~s en sådan'
hänsynslös politik vara ef.fektiv, ·men ja·g rekommenderade den inte pa
något sätt. Jag för,klarade att d·en är omöjlig av sociala och andra hänsyn.
M·en man får å andr·a sidan inte gå så långt, att man driver en arbetslöshetspolitik, som mer än nödvändigt kons.erverar arbetslösheten.
När det var tal om de olik,a metoderna att söka skapa sysselsåttning
un·der en fredskrjs, betonade doktor Sterner m,ycket starkt d:en statliga
faktorns roll. Jag skulle d.å vilja framhålla, att h,iittills ha i alla händels.er
våra erfar,enheter av socialistisk hush'ållning - jag använder d·et uttrycket;
eftersom doktor Sterner själv gjorde det - inte tytt på att den varit
ägnad att höja reallönerna och lev.na,dsstandarden. ;Jag vill inte förneka'
att en ,framtid kan ge andra resultat, men vi ha ju för närvarande endas~
den hittillsvarande erfarenheten att bygga på. Det relativt liberalt reglerade näringslivet har uppen1barligen varit m,era framgångsrikt i d'etta hänseende..
Så berördes !frågan om att 'stimulera produktionen via lönerna. Det resonemanget gjorde doktor Sterner endast ganska försiktigt och reserverat.;
Men kan man inte säga, att så länge vi 'ha ett näringsliv, som ändå i
väsentlig grad är ·un·der privat regi, måste det viktig,aste sättet att stimulera produktionen vara att ge företagarna en måttlig vinstchans, en viss
trygghet, som det sades vid industriförbundets möte? Det är väl det
blästa sättet. Däremot visar väl erfarenheten, att effekten blir ganska'
osäker, om man går den andra vägen och söker stimulera näringslivet
genom att h,öja produktionskostnaderna. Jag uttrycker saken på det sättef
- det var naturligtvis inte den sidan som doktor Sterner underströk, men
det är i alla .fall en mycket väsentlig sida av saken. Om vi se på den fa'ktiska effekten av lönehöjningspolitiken ,där den tillämpats - jag tänker
närmast på Förenta staterna och Frankrike - så kunna vi väl säga att
resultatet var mycket negativt. Det var inte gynnsamt för arbetarna. Det
bidrog till att sk,apa depression och arbetslöshet oc:h i vissa lägen kan en
sådan politik få en avgjort inflationisti'Sk verkan.
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Jag kommer här in på en fara, som direktör Söderbäck st~rkt betonade
---:. faran för inflation. Jag tror att erfarenheten visar, att denna fara är alldeles sårskilt förbunden med ett starkt statligt inslag i näringslivet. Jag har
inte kunnat få n,ågon annan förklaring på den tydligt inflationistiska karaktär, som utmärlkt den ryska ekonomien un·der hela den statliga hushållningens tid, än att det ligger så oerhört nära till hands för ett statligt dirig.erat
näringsliv att tillgrip'a den ,utvägen. Man blandar ihop utgifter i näringslivet med egentliga statsutgi.fter, och man rör sig ganska ledigt med subventioner och dylikt i en sådan ekonomi. Doktor Sterner nämnde också
subventioner som ett :hjälpmedel för att skapa sysselsättning. Men om subventionerna .få större omfattning, leda de väl my·eket lätt till en inflationistisk hushållning. Jag undrar därför, om det inte vore bättre att mera inrikta
sig på 'Rtt sätta fart i den enskHda företagsamheten och skapa gynnsamma
betingelser för den. Den 'har, såvitt jag ka.n se, hittills inte svikit ann~t än
när statsmakten ·elLer de intern'ationella förhålIan-dena m,er eller mindre förlamat dess möjligheter.
,Så kommer jag över till några sypunkter, som herr Rehn anförde. Det
är en mycket intressant fråga, ·detta - levnadsstandarden och lönernas utveckling under 1930-talet. Do~ent Lundberg var redan inne på d·en och
framförde en del synpunkter, som jag i ihuvu,dsak instämmer i. Jag skall
emellertid tillägga ytterligare något .på den punkten.
N'är man ser den relativt svaga löneutvecklingen under 1930-talet, får
mrun inte (bara tänk·a på de omstän,digheter, som herr Rehn nåmnde, att
_ arb,etarna på andra vågar fingo tillskott genom en ökad socialpolitik och
dylikt. Man måste också komma ihåg, att den starka lönestegringen under
1920-talet var' begränsad till vissa arbetargrupper. Det vaT, om man så
vill, en lönestegring på bekostnad av an·dra arbetargrupper. Det var en
lön;estegring på bekostna,d av jordbrukets arbetare och på bekostnad av
de arbetslösa, Isom ju under större d:elen av 1920-talet voro ganska talrika.
Under 1930-talet lyckades man övervinna arlbetslösheten, och lönestegringarna sträckte sig nu i h,ö.g grad också till jordbru·ket. ~ag tror, att om man
tar hänsyn till dessa .omständigh:eter, skall bilden från 19 30-talet bli litet
annorlunda. J\len vidare har jag en stark misstanke, att den ekonomiska
utvecklingen i ,de.ss 'helhet under 1930-talet var mindre gynnsam än det
förefaller. Det var i hög grad :en hem,mamarknadsnuSihållning, som utvecklade sig under 1930-talet. Ex,porten staJgnerade i viss mån och utvecklades
i alla hän,delser inte alls så kraftigt som under 1920-tal'et. Jag tror att
'detta bidrog till ~tt minska möjligheterna för .en snabb höjning av levnadsstandarden. Vi voro ,mera lh'änvisa!de till vår relativt trånga inhemska marknad än' vi varit förut.
Herr Rehn talwde oc~så om rationalisering. Jag tror inte att rationaliseringen var så stark under 1930-talet, som ·man ibland gör gällande. Om man
med rationalisering menar ökad produktion per arbetare, var det onekligen
en kraftigare rationalisering under 19'20-talet än under 1930-ltalet. Jag tror
inte, att rationaliseringen var snabbare under 1930-talet än den var låt oss
'säga före 1914. Detta hänger kanske också i någon m,ån sa,mman med den
starkt hemm.am.rurknadsbetonade utveckling, som skyddaides aven mer eller
mindre undervärderad valuta. Vi lev,de i skyddet aven u.ndervärderad
valuta, och vi utvecklade en hemma,marknadshu.shållning, som inte hade
samma effektivitet, samma konkurrenskraft, som vår hushållning hade
1

ARBETSLÖNERNA EFTER KRIGET

77

under 1920-talet. Jag tror att detta bidrog till att ge utvecklingen un,der
1930-talet en min'dre gynnsam karaktär än man skulle vänta, om man
endast ser på nationalinkomstberäkningarna.
Vad beträffar rationaliseringen och över ihuvud den tekniska utveckling·en
under kriget, kunna vi nog tills vidare ingenting bestämt säga om den
saken. Det nar framförts mycket olika uppfattningar om den. Det har
nyligen aven· framstående industriman gjorts gällande, att in·dustriens
rationalisering ,un,der världskriget 'ha'r varit mera begränsad ån man ofta
gjort gällande. Jag får för min d:el säga, att jag tycker att det skulle vara
egendomligt, om rationaliseringen vore särskilt stark under en tid, då det
har varit en ~seller's mar,ket», som docent Lundberg sade i sitt föredrag
- och då det såJedes icke f.örelegat samma nödv-ändighet som före kriget
att hålla sig konkurrensduglig. Det kan nog hända, att det blir en ganska
besvärlig historia att genomföra en rationalisering i de skarpa former, som
;kunna komma att bli nö·dvändiga efter kriget.
Herr Rehn berör,de oekså frågan om kapitallörtäring·en under det nuvarande kriget. Jag får erkänna, att jag i någon mån har en annan uppfattning härvidlag än den, som kommit till uttryck i konjunkturin~titutets
undersökning, men det skulle föra för långt att diskutera ,detta. nu. Oenigheten b:eror väl huvudsakligen på hur man bedömer det framtida vär·det
aven hel mängd investeringar, som ha gjorts under kriget. Jag tänker
inte bara på de mest krigsbetonade, utan också på en del som ha en
karaktär mitt emel,lan.
I alla händelser tror jag inte Iför min del, att det finns så mycket att ta
igen, som iherr Rehn gjorde gällande. Jag tvivlar p,å att det över h,uvud
taget fanns ntågot att ta igen 1938-1939·. Hade inte kriget kommit ja d·et är svårf att profetera om· vad som skulle ha inträffat i ett sådant
faU, men jag tror att en stark sannolikhiet talar för att vi fått en ny
våg av samm,a inflation, som inträdde 1936-1937. Denna gång kunde
den ha blivit definitiv. En omsvängning i den riktningen var på väg.
Inflationen hade ju stoppats temporärt 1937, men nu hade den fått ny
fart gen,om att upprustningen spritt sig alltmer. Om man ser på hur die
internationella produktionsindexsiffrorna utvecklade sig ·under de sista
månaderna före kriget, gör det ett rent makabert intryck. Man kan se
hur indexsiffrorna gingo i höj den, allt efter som den politiska krisen förvärrades. Man hade således kommit till den situationen, att industrien
ooh produktionen stimulerades mer och mer, ju värre det internationella
läget blev. Jag rekommenderar ett stu·dium av siffrorna efter ockupationen
av Tjeckoslovakien i mars 1939. Jag är t ämli.gen, säker på att den forcerade uppr,ustning, som nu skedde litet varstans, ganska snart skulle ha
lett över i en. krigsekonomi, äVlen om freden ihade ·blivit bibehållen - en
krigsekonomi, där levnadsstandaJ;den 'visst inte skulle 'ha gått upp, där reallönerna visst inte skulle ha stigit, utan där 'mlan tvärtom skulle ha fått en
tillbakagång i ·detta avseende.
De synpunkter, som docent Lundb,erg iframförde, har jag egentligen
ganska litet att invända emot, frånsett vissa detaljer, framför allt frågan
om hur man skall ordna arbetslöshetsunderstöden. Jag. tror för övrigt, aft
det är en ganska viktig punkt. Om vi se hur vår arbetslöshetshjälp faktiskt har fungerat också und·er arbetslöshetsperioderna på 19HO-talet, finna'
vi ju, att en mycket väsentlig del av hjälpen' lämnades i form av kontant-
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un·derstö,d. Vi ha aldrig varit i stånd att genom statliga arbeten ·ta hand
om, de arbetslösa i den omfattning som man planerat, och jag befarar att
om det skulle bli en ·arbetslöshetskris av större omfattning nu, skulle
situationien bli densamma.. Då bl!ir frågan om kontantun·derstöden ytterst
ömtålig, ty vi måste komma ihåg:, att det finns olika understödsformer,
som man måste i någon mån samordna. Jag tror nog fortfarande, att det
är en farlig politik att vara alltför liberal med kontantunderstöd. Bättr,e
förefaller det mig att ta risken aven stark utveckling av arbetslöshets":
arbeten, naturligtvis med en strävan att inte utsätta sig för den av docent
Lundberg fram,hållna .faran av att i fortsättningen binda näringslivet i
alltför hög grad.
.
För att ·det inte skal,l bli några missförstånd, som det lätt kan bli i en'
diskussion på detta område, vill jag tIll sist änn,u en gång mycket kraftigt'
understryka att den kritik, som jag framfört mot en del planer för att
motverka arbetslösheten, på intet sätt innebär, att jag skulle underskatta
den synpunkt, som doktor Sterner framförde, att vi inte ha råd vare sig'
ekonomiskt, socialt eller politiskt i det läge, som Europa för närvarande'
befinner sig i, att ta på oss risken aven illa skött arbetslöshet. Vi måste
ta h·an·d om den. Den enda meningsskiljaktigheten mellan doktor Sterner'
och mig gäller här vilka metoder man bör an,vända. Ja.g har framhållit,
att det är bättre att ha en ·mindre inkomst för stunden, som skapar större
möjligheter att förb!ättra levn~dsstandarden längre fram. Man bör således
iaktta försiktighet i arbetslöshetspolitiken, så att vi inte binda oss vid
en h,ushållning, som vi få svårt att komma ifrån. Vi h,amna då i den fara;
som docent Lundberg varnade för.

E'il. lic. R. Sterner: Jag skall be att få göra en liten replik till professor
Montgomery.
Den där synpunkten, att om det en,dast gällde att :få bort arbetslösheten skulle d,et bästa sättet vara att bedriva så litet a.rbetslöshetspolitik
som möjligt, framföTd'e professor Montgomery nu igen som en hypotetisk
sa,k. Men det 'är iu inte bara hypotetiskt, 'utan det har ju förekommit vid
flera tillfällen att man inte ·bedrivit någon arbetslöshetspolitik att tala
om. Detta har åtminstone inte alltid visat 'Sig vara det b'ästa sättet att
få bort arbetslösheten, utan man har kanske fått göra en rakt motsatt
erfarenhet. ,Speciellt gäller ju detta beträffande Förenta staterna, innan
den nya given kom till där. Då bedrev man pra.ktiskt taget ingen arbetslösh.etspolitik alls.. Ma.n gav inte ··ens de arbetslösa understö.d, och man
hade inga arbeten planerade. Un,der d'e första åren var det flera av dem,·
som ledo av a:r.betslöshet, som .försörjdes genom välg·örenhet i olika former
än genom offentliga or.gan. Det ledde blan.d annat till att botten slogs ur
lönenivån, och så rullade det hela nedåt.
Seda.n ha vi en an,n·an viktig principiell fråga, som jag gärna vill ta n.pp,
dårför att jag inte vill bli missförståJdd på den punkten. Professor Montgomery talade om att d'et exempel på socialistisk hushållning, ·som vi hittills kunnat studera, inte :har verkat höjande på levna.dsstandarden utan
i stället varit för,knippa,d m·ed en mycket lå.g levnadsstanda.rd. Det är
naturligtvis riktigt, om man tänker på Ryssland. Men inom större delen
av det svenska arbetarpartiet vilja vi ju inte alls socialisera på det sättet.
Vi betrakta inte socialiseringen som ett värde i och Iför sig, utan varje steg
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som vi taga i den riktningen skal~ kunna motiveras med att det hjälper
oss ekonomiskt och förbättrar förhållandena. Så ha vi gått fram hittills,
och så kom'ma vi alldeles säkert att 'gå iram i fortsättn,in,gen. Det blir en
socialisering av helt annan ty'p, och den kommer kanske att ta generation,er.
Beträffan,de ,kontantunderstöden håller jag med docent Lundberg om att
den frågan nog får tas under omprövning. Det är, som professor Montgomery framhåller, vissa,skäl som göra att ,man inte kan sätta understöden
hur högt "Som :helst. Man kan kanske inte höja understöden till sa,m'rna belopp, som vederbörande hade i lön innan de blevo arbetslösa, ty de måste
. ha ett incitament till att söka arbete. Men detta argument för en begränsnirig·kan i vissa fall bortfalla. Det kan tänkas bli en arbetslöshetskris
av sådan omfattning, att d'et ,på en, ort inte finns något arbete alls och
att det ,inte heller finns nåJgon m,öjligh·et att sysselsätta de a~betslösa på
annat håll. Det allmänna viH kanske inte sätta i gång mera omfattande
arbeten med h'änsyn till att behovet av såJdana al'!beten kan minskas efter
någon tid. Jag ·kan då inte se något skäl, varför t. ex. familjef.örsörjare och
andra mera svårflyttbara personer inom sådana arbetslöshetsöar, där det
inte finns något arbete alls, inte skulle få ,understöd till samma belopp
som deras tidigare lö.n, detta naturligtvis så Ilänge dylika förhållanden
fortfara. Är det ,däremot så, att det finns arbete att sÖlka, vill ·man ju gärna
bibehålla ett motiv för folk att söka ,det arbetet.
Professor Montgomery (har talat om faran för inflation, ·men iag vill göra'
gällande, att man här får skilja på de olika perioderna. Under den första
perioden kommer antagligen, ·faran för inflationen att överväga, men sedan
komma vi att hotas av ,d'en rakt ;motsatta faran, alltså defliationsfaran.
Om det, som många tro, blir en efterkrigsdepression i Amerika och denna
åtföljes aven deflation, och om vi vidare av olika anledningar bli bundna
vid ,dollarn, så att Vii inte gärna ,kunna frikoppla oss - jag skall inte gå
in på frågan, i vilka :fall det kan tänkas .förekomma - då ·kan ju faktiskt
denna fara bli ganska stor.
Beträffande resonemanget om rationaliseringen vill jag framhiåIla, att det
inte räcker bara med att tänka på den·ration.alisering som förekommer och·
har förekommit i Sverige under kriget. Vi veta ju, att en av de faktorer,
som begränsat rationaliseringen under ,kriget, har varit vårt isolerad·e läge,
som gjort att våra tekniker inte h,aJt tillfälle att taga del av de förbätt-'
ringar, som gjorts i andra länder. Det har varit svårt att resa ut, och eftersom en stor del av framsteg'en ägt rlum inom rustningsproduktion.en, ha
vederbörande inte velat avslöja en del tekniska innovationer som före-'
kommit. Om man planmässigt försö,ker ta reda på vad som gjorts i andra'
län·der - det komma säkerligen våra ind;ustrier att göra på eget initiativ;
och ,det kan tänkas att .staten hjälper till med stipendier o. s. v. - bör
det kanske redan på .den ~ägen kunna bli en ganska kraftig rationalisering:
Det är nog rätt betydelsefulla framsteg som gjorts i Amerika och England:
samt kanske även Tyskland, om ·det blir något ,kvar där att studera.
'
Men dessutom vill jag ~äga detta: rationaliseringar och tekniska för~
bättringar över h'uvud taget komma ju inte bara från himlen" utan d:et
är något som kommer därigenom att det finns duktiga tekniker, som arbeta
med de olika p·roblemen och på det isättet åstadkomma förb-ättringar.'
På sista tiden· har jru detta arbete m·er och mer systematiserats, och inte
bara enskilda företag utan äv'en företagssa.mmansltutningar ha inrättat'
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lruboratorier o. s. v. för att ytterligare få fart på denna forskning; som ju
kräver stora kostnader. Staten har givit sin medverkan i viss utsträckning.
Jag erinrar om lrommitten för byggnadsforskning, och jag kan tänka mig'
att staten satsar mycket större pengar på sådana saker i framtiden. Un·der
dylika föthållanden kan man viänta sig ganska stora resultat så småningom.
Jag vill litet gran,d försvara oss, som äro beskyllda för att ha kommit
med många löften. Jag tror inte, att detta uteslutande är farligt, såsom
här har sagts. Jag vill berätta en liten erfarenhet, som jag nyligen ha·de.'
Jag talaIde med en arb'etsförmedlingsman .från Västernorrland. Vi fråga-de
honom naturligtvis om ,h'ur det förhöll sig där uppe och 'hlur det kom sig
att det tagit så lång tid., innan man kun.de sätta i gång arbeten för de
arbetslösa. Jag skall inte närmare gå in på den förklaring h·an lämnade,
men till Isist sade han: »Ja, egentligen åro vi j.u vana vid att ha arbets-'
lä.shet på vintern i Västernorrlands län, odh d·et är n,og så att vi haft litet:
mer sådan den ;h-är gången än förut. Men jag tror att ·den väsentliga an-I
ledningen till att .folk klagade så mycket nu nog var, att L. O. kommit med
parollen om full sysselsättning. Folk har väntat sig något, och det har
inte kommit.» Det där kan låta som en kalldusch, men för mig ter det
sig nog ändå på litet annat sätt. Den Ibesvikelse so·m uppkommit, när det'
n,u (så att s·älga bara gällde ett första prov av relativt begrä.nsad omfattning, tror jag 'har varit nyttig, .därför att den ·har pressat alla parter, som
äro berörda av denna sak, att verkligen se efter va·d arbetslösh.eten beror
på. Man har aHtså 'börjat analysera saken och funnit, att det finns vissa
påtagliga brister. Man har funnit, att det inte förekommer något tillräckligt
utbildat varselsystem, även om det varselsYlstern 'man lha,ft fungerat i visst
mån, men framför allt har man konstaterat, att det .finns vissa brister i
själva ad!ministrationen, bl. a. att arbetsmarknadskommissionen inte har
tillräcklig auktoritet gentemot en del andra instanser. Jag tror att det
just nu håller på att [ormrus ut planer för att bota dessa brister och alltså'
göra oss bättre utrustade i framtiden f.ör att reda upp sådana h-är problem.
Jag tror att det är bra, att man så att säga binder ris åt sin egen rygg
och får ·folk att ställa fordringar. Det är på det sättet som -det blir något:
gjort.
I

Professor A. Montgomery: Bara en liten replik till doktor Sterner.
Det gäller närmast ,den statliga politikens inverkan på arbetslösheten. Jag'
tror visst, att doktor Sterner har rätt i att en hänsynslös, passiv arbetslöshetspolitik inte un,der alla omständig'heter skulle leda till att arbets~
lösheten sna.bbt öv·ervinnes. I vårt land, där arbetslösheten är så starkt'
., infl'uerad av exporten, beror ju så mycket på de internation;ella markna-'
derna. Jag tror nog, att erfarenheterna :från tidigare år tala i den riktningen, att man hos oss inte når den effekt, som man kanske på en deT
"håll hade väntat, genom en restriktiv arbetslöshetspolitik. Men jag skulle
också vilja säga, att de erfaren,heter man har aven starkt ingripande'
statlig arbetslöshetspolitik i allmänJhet inte" äro särdeles gynnsamma.
Doktor Sterner nå,mn!de Förenta Istaterna~ och det ligger då nära tiH hands'
att jämföra arbetslösfhetssituationen i Förenta staterna un-der 1930-talet:
med ,f!örhållandena under 19:20-talet. På 1920-taletövervanns depressionen'
hastigt, och arbetslösheten sjönk ned till relativt begränsa,de proportio~
ner. D'äremot ,misslyckades man j1u alldeles under hela 1930-talet med att'
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reda upp .situationen trots öka.de statliga ingrep'p och trots en fortgående'
underbalansering av budgeten. Det fanns i Förenta staterna liksom i
Tysklan·d och på en del andra håll bara ett statligt nödhjälpsarbete, som'
visade sig verkligt effektivt, när det gällde att bota arbetslösheten, och
det var upprustningen. Det är ju ett nö·dhjälpsarhete, som vi skola hoppas'
att i största möjliga utsträckning bli förs.konade från i fortsättningen.
'
Jag tror nog därför, att jag i det väsentliga ändå håller fast vid min uppfattning, vilket icke innebär - jag un:derstryker det ännu en gång någon rekom.mendJation för en hänsynslös politilk av det slag, som man'
tidigare ,drev i Förenta staterna och, jag skall tilllägga det, även i vårt'
eget lan,d.
Till sist en punkt, där jag nu tyckte mig spåra en viss möjlighet till'
sam,förstånd mellan doktor Sterner och mig. Det gäller frågan om sociali-'
seringen. Jag kanske får ber.ä1tta en historia. Jag hade en gång förra våren
besök aven amerikansk af.färsman., som var mycket intresserad av s.ådana'
här spörsmål. Han frågade: »Kan professorn säga mig, vad professorn har'
för uppfattning om socialiseringen?» Jag svarade, att jag inte trodde d·et
var m,öjligt att säga något absolut om den saken - det finns utan tvivel
områden, ,där den statliga dr'iften är !mycket lämplig, oc=h man f.år lösa
frågan experimentellt 'från fall till fall. ~Det var märkvärdigt», sade ameri..:
kanen, »precis samma svar fick jag, när jag var uppe på. L. O. och disku"':
terade frågan d:är.»
Jag föreställer ·mig., att om vi äro ense på .den här punkten, kunna vi
också vara ,ens.e i ett annat avseende, nämligen att dessa experiment i
socialisering inte böra företagas vid en tidpun.kt, då näring/slivet är all-'
delles desorganiserat genom en svår depression, ty d~å är det alla chanser'
för att man skall missta sig. Vi få vara försiktiga med sådana experiment;
och om vi, som doktor Sterner sade, ha årtionden på oss, så finns det
intet skäl att brådska.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 25 oktober 1944

Ordförande: Fil. dr. I var A n d e r s o n.

Ordföranden i Statens priskontrollnämnd, direktör John Bergvall, inledde aftonens diskussion med ett anförande, rubricerat:

Några synpunkter på det aktuella prisOCll löneläget.
Om man följer utvecklingen av de olika indexserier, som belysa pris11ivåns förändringar efter prisstoppets genomförande hösten 1942 fram till
denna höst, kan man utan vidare konstatera, att prisnivån under denna
tid varit anmärkningsvärt stabil. De små skiljaktigheter, som finnas mellan·de olika indexserierna, sammanhänga med deras olika uppbyggnad och
de olika beräkningsmetoderna. De för något mer än en vecka sedan av
socialstyrelsen publicerade siffrorna rörande levnadsl{ostnaderna i september visa dock ett litet språng uppåt. Indexsiffran steg från 240 till 243.
Denna stegring får nog närmast betraktas som ett till:fälligt snedsteg och
måste, såvitt man kan bedöma, komma att avlösas aven sänkning, när
om ungefär 2 112 månader siffrorna för levnadskostnadsnivån i december
1944 föreligga. Jag har anledning att återkomma till denna sakligt föga
betydelsefulla, men psykologiskt ingalunda oviktiga fråga i annat sammanhang.
Om man jämför de resultat som nåtts med den föreställning om n1öjligheterna att föra en effektiv prisstoppolitik, som var förhärskande hösten
1942, torde man kunna våga det påståendet, att resultatet överträffat förväntningarna. Det s. k. ramavtalet är ju, som säkert alla här närvarande
känna till, anknutet till socialstyrelsens levnadskostnadsindex. En automatisk ökning av kristilläggen för de kollektivavtalsavlönade arbetarna
skulle inträda, när indextalet steg över 248. 'Ti hade med andra ord en
marginal på 9 enheter att röra oss inom. Från olika håll gjordes det med
skärpa gällande, att denna marginal, som inIJrmde en prisstegring på allenast cirka 4 procent, var riskabelt knapp, särskilt som skatteposte11 påverkar index. Själv hade jag, då jag redogjorde för prisstoppolitiken inför olil{a
sammanslutningar, anledning att vid upprepade tillfällen framhålla, att
priskontrollnämnden måste vara ytterligt återhållsam även i fråga om
7 -
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små prisförhöjningar - den måste föra en verklig ettörespoiitik - om den
skulle fullgöra sin anpart av uppgiften.
Resultatet har, som sagt, blivit väsentligt bättre än vad man från början vågade hoppas. Det lär vara överflödigt att i denna församling
närmare analysera anledningarna till denna gynnsamma utveckling. Den
grundläggande förutsättningen har varit den stabilitet, som kostnadsnivån
visat under de senaste åren. De tidigare under kriget prisuppdrivande faktorerna hade tills vidare uttömt största delen av sin kraft. Importpriserna höllo sig ganska stilla. Det så kallade prisstoppavtalet med Tyskland reglerade priserna för cirka 90 procent av importen från detta land
och lämnade utrymme för allenast ganska begränsade prisstegringar. De
relativt goda skördarna åren 1942 och 1943 förbättrade försörjningsläget
och möjliggjorde smärre prissänkningar på jordbruksprodukter. Förbättrande på försörjningsläget verkade också lejdtrafiken. Det gynnsamma
försörjningsläget onödiggjorde ytterliga.re större utvidgningar av ersättningsproduktionell med dess prisstegraride inflytande. Löneutvecklingen
har slutligen åtminstone under den första delen av perioden varit lugn.
Indextilläggen ha stått stilla. Förbättringar av löner och ackordsatser i
kollektivavtalen ha förekommit i större omfattning vid årsskiftet
1943/44 än vid det föregående årsskiftet - men icke i sådan utsträckning,
att de verkat allvarligt störande i prisstoppsammanhanget. 'fill den senaste tidens mera oroande utveckling i detta avseende får jag tillfälle att
senare återkonanaa.
De kostnadsstegringar i produktionen, som trots allt förekommit utbyte i ökad utsträckning av importerade fossila bränslen mot inhemska,
försvårade transportförhållanden, smärre prisstegringar på importvaror
och smärre lönehöjningar m. m. - ha antingen kompenserats därigenom,
att andra kostnadselement sänkts i pris, eller ock eliminerats genom det
förbilligande av produktionen, som inom vissa industrier ägt rum genom
av myndigheter anbefallda eller eljest av krisförhållandena nödvändiggjorda standardiseringsåtgärder. I samma riktning har den inom företagslivet normalt pågående rationaliseringen verkat. .Industriens marginaler
ha i vart fall icke kryn1pt utan hållit sig tämligen oförändrade under år
1943, det första prisstoppåret.
För prisstoppolitikens hittills gynnsamma förlopp har det otvivelaktigt
varit av väsentlig betydelse, att det rått tämligen allmän enighet om att
den av statsmal\:terna i detta' avseende beträdda vägen varit den bådeför det svenska näringslivet och för det svenska samhället i dess helhet
riktiga.
Om utgångsläget för prisstoppolitiken både i sakligt och i psykologiskt
a,rseende varit så gynnsamt som det här skisserade, skulle, tycker man
måhända, priskontrollnämnden ha kunnat föra en mer passiv politik än
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den gjort ocll kunnat undvika en hel del regleringar, som, hur de än utformas, alltid måste verka tyngande för' näringslivet. Resultatet skulle
ändå sannolikt ha blivit i stort sett detsalnma.
Jag tror emellertid inte, att detta varit möjligt. En ganska hårdhänt
aktiv politik från priskontrollnänmdens' sida har enligt min mening .varit
nödvändig. Under tider av varuknapphet blir frestelsen att vidtaga prishöjningar, även om kostnadsläget är stabilt, lätt ll0g för stark för många.
I varje fall kan man icke räkna med någon större benägenhet att genomföra prissänkningar, även om förutsättningar härför skulle finnas i vis~a
fall.
Jag återkommer i detta sammanhang till det lilla språng uppåt, som
socialstyrelsens levnadskostnadsindex nu senast tog. Ser man närmare på
anledningarna till detta, ge de nämligen några ganska belysande exempel
på ofrånkomligheten av i och för sig föga önskvärda regleringar. Det kan
kanske även ur andra synpunkter vara skäl att närmare analysera stegringen. På sina håll har den nämligen tagits till utgångspunkt för reflexioner om att prisstoppet icke längre håller och att lönerna därför måste
höjas.
På sista tiden ha en hel del prissänkningar redovisats. Priserna ha sålunda sänkts på kött, fläsk och charkuterivaror, på gula ärter, margarin,
tvål och tvättmedel och på en hel del annat. Listan över dessa prissänkningar skulle närmast ha givit anledning att vänta en sänkning av levnadskostnadsindex. Varför kom nu inte denna sänkning till stånd?
Först och främst inverk:ade en omständighet, som ligger alldeles utanför
priskontrollnämndens domvärjo och som, åtminstone i den mån levnadskostnadsindex skall mäta pris~ivåns förändringar och användas som instrument i lönesammanhanget, är ganska orimlig. Jag syftar på skattepostens
medtagande i levnadskostnadsindex. Vid sist~ beräkningstillfället togs hänsyn allenast till statsskatterna. Skattesatserna ha inte på senare tid· ul?-dergått någon förändring, men indexfamiljens inkomster ha stigit och på
högre inkomster får man betala högre skatter. Hur orimligt detta beräkningssätt är, förstår man kanske bäst, om man förutsätter, att läget varit
sådant, att vi nu nått det ominösa indextalet 249, vilket skulle utlöst en
automatisk lönestegring. Vad som då skulle ha ägt rum kan skildras på
följande sätt. Inkomsterna för de befolkningsgrupper, som befinna sig i
indexfamiljens inkomstläge, ha stigit. Därmed stiger skatteposten i index
och den därav föranledda stegringen av indextalet utlöser en lönestegring.
I kort sammandrag betyder detta, att på grund av höjda inkomster sk:ola
lönerna höjas. Jag skall emellertid lämna denna sak åt sitt öde. Den är .i
förevarande sammanllang irrelevant.
Indexstegringen föranleddes ~tom av skattepostens omräl{ning uteslutande av stegringen av priserna på tre varuslag, nämligen potatis, grön-
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saker och fisk. Ilade icke dessa prisstegringar funnits och skatten legat
utanför index, sl{ulle i stället för en .höjning med tre enheter ha registrel'ats en sänkning med en eller lnöjligen två enheter.
Hur förhåller aet sig 11U med dessa varor? För fjorton dagar sedan fastställdes normalpriser på potatis. Av sakkunniga ansågs denna åtgärd med
hänsyn till potatisupptagningen icke böra ske tidigare. Jag lämnar därhän, om denna uppfattning är riktig. Normalpriset är i varje fall nu ett
faktum. Skulle index ha räknats om i dag, hade, då sannolikt i övrigt inga
större förändringar i prisavseende ägt rum efter senaste beräkningstillfället, höjningen begränsats till en enhet, närmast föranledd av stegringen
av skatteposten och av prishöjningar på fisk och grönsal{er. I fråga om
potatis gällde normalpriser för 1942 års skörd. 1943 års skörd var så stor,
att man snarast räknade med potatisöverflöd. Under sådana omständigheter fastställdes icke något normalpris och nlan fick, som naturligt var,
ett mycket gynnsamt utfall av den fria prisbildningen. Vi hade priser,
som lågo under såväl 1942 års normalpriser som de i år fastställda normalpriserna. Årets skörd av potatis blev något l{nappare, men enligt de sakl\:unnigas uppfattning finnas inga risker för potatisbrist. Trots detta förhållande blev prisläget lnycket ogynnsamt och effekten på levnadskostnadsindex den nyssnämnda. Vi kunde inte undvara den statliga prisregleringen, trots det i stort sett mycket gynnsamma försörjningsläget.
Ännu nlera bel~Tsande i detta sammanhang äro fiskpriserna. Ända till i
våras gällde normalpriser på såväl saltsjöfisk som insjöfisk. N onnalprissystemet hade mycket allvarliga avigsidor. Dels nödvändiggjorde det en
stel handelsreglering, dels medförde det att staten nödgades övertaga en
hel del fisk för saltning eller infrysning - ofta föga lättsålda varor. När
utsikterna för kött- och fläsktilldelningarna i våras voro mycket gynnsamma och vi hade anledning tro på en relativt god fisktillgång under
sommarhalvåret, enades priskontrollnämnden och livsmedelskommissionen
om att återgå till ett system med fri handel utan såväl handelsreglering
som 110rmalpriser och prisstoppr~ser. Själv förordade jag bestämt dellna
linje. Efter någon tids besvärligheter - som det syntes av helt tillfällig
natur - inträdde också den väntade effekten, ett ganska starkt prisfall
på fisk. Men glädjen blev, j vart fall för saltsjöfisl{ens vidkommande, icke
långvarig. På grund av olika omständigheter, delvis sammanhängande med
de utrikespolitiska förhållandena - invasionsvarningar, mineringar och
dylikt - delvis salnmanhängande med vissa orgallisatorisl{a förhållanden
inom fiskerinäringen blevo fångsterna ganska små och i vart fall mycket
ojämna. Priserna stego kraftigt över de gamla normalprisernas nivå och
visade föga benägenhet att falla i tillräcklig utsträckning ens under dagar
med god till:försel. Bilden var naturligtvis inte fullt enhetlig över hela
landet. Vissa orter visade en gynnsammare utveckling än andra, beroende
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bland annat på den olika organisationen av fiskhandeln på de olika orterna. I stort sett blev emellertid, som sagt, resultatet ogynnsamt. Ett under
:förhållandevis mycket gynnsamma omständigheter genomfört upphävande
aven prisreglering resulterade i ett misslyckande. En återgång till normalprissystemet med alla dess olägenheter har blivit nödvändig.
För att icke förenkla problemet måste jag i detta sammanhang göra en
reservation. Om man har normalpriser på en vara gäller,-enligt vad erfarenheten visat, att prisfluktuationerna som regel bli mycket små. Priserna
få icke stiga över de fastställda normalpriserna och de falla endast mera
undantagsvis under denna nivå. Detta har visat sig gälla även för fisk,
trots de mycket stora väXlingarna i fråga om fångsternas storlek. Vid fri
prisbildning på fisk variera priserna däremot starkt med hänsyn till fångsternas storlek. I{onsumenterna, d. v.' s. folkhushållet, få köpa de stora
kvantiteterna till relativt billiga priser, medan priserna äro höga de dagar,
då tillförseln är liten. Levnadskostnadsindex redovisar därför på en sådan
vara SOlTI fisk det verkliga prisläget mycket tillfredsställande, då normalpriser gälla. Registreringen blir däremot nllndre tillfredsställande, då prisbildningen är fri. Den omständigheten, att stora kvantiteter och låga priser följas åt, kommer icke till sin rätt. Det pris, som registreras, blir alltså
högre än det faktiska genomsnittspris, som konsumenterna betalat.
I fråga om den tredje varugrupp, som bidragit till indexstegringen, 11ämligen grönsakerna, skall jag fatta mig mycket kort. Vi ha på detta område hittills undvikit ingrepp i den fria prisbildningen utom på några
få, enstaka punl{ter. Vi ha dragit oss för mera omfattande prisregleringar
med hänsyn. till de särskilt stora svårigheter, som äro för handen bland
annat med hänsyn till de starka säsongmässiga prisvariatiop.erna. Det
senaste årets erfarenheter av den fria prisbildningen ha varit mycket
ogynnsamma. Om detta framdeles skall tvinga oss till mera djupgående ingrepp, kan jag nu icke taga ställning till.
Som ett l{uriosum vill jag till sist, innan jag lämnar indexfrågol'na,
nä.mna ytterligare en omständighet. Stegringen i septemberindex var icke
tre enheter, utan olnkring 2,3, d. v. s. från 240,3 till 242,6 med decimalen höjd. Det var alltså en god portion otur med i spelet. Hade vi
hart den oturen förra gången i stället och då stannat på 240,6, d. v. s. avrundat 241, och den här gången haft tur och stannat på 242,4, d. v. s.
avrundat 242, hade den redovisade indexstegringen i stället för tre enIleter blivit allenast en.
Som jag tidigare betonat, ha vi under hela prisstopptiden befunnit oss
i ett ur prissynpunkt lugnt läge. Den statliga priskoptrollen har visserligen behövts. Om den icke iunnits, skulle prisutvecklingen med all säkerhet ha företett en ur konsumenternas synpunkt vida ofördelaktigare bild.
Mell grundförutsättningarna för programmets genomförande ha varit
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gynnsamma och påfrestningarna därför relativt små. Hur gestalta sig nu
utsikterna för den närmaste framtiden, tiden till dess efter ett krigsslut
den internationella handeln på nytt börjar komma i gång i större omfattning?
Ha de faktorer, som åstadkommit prisstegringen under kriget, uttömt
sin kraft, eller kan man vänta en fortsatt och i jämförelse med förhållan-"
dena under prisstopptiden stegrad påverkan från deras sida? Kan man
räkna med tillkomsten av några nya olnständigheter, som under denna
period kunna tänkas komma att verka i prisstegrande eller eventuellt i
prissänkande ril{tning?
Till stegringen av prisnivån under krigstiden ha i första hand bidragit
de höjda importpriserna, sammansatta av höjningen av priserna i ursprungsländerna och av de ökade kostnaderna för varornas hemtransport.
Prisstegringen på importvarorna har varit högst betydande. Den kan med
reservation för de svårigheter att beräkna densamnla, som sammanhänga
med bland annat de ständigt fortgående ändringarna i sammansättningen
av vår import, räknas uppgå till omkring 150 procent. Utebliven eller minskad import har nödvändiggjort upptagandet av inhemsk ersättningsproduktion av för folkhushållet nödvändiga eller svårumbärliga ,raror. Denna
ersättningsproduktion - ordet här taget i dess vidsträcktaste mening "har varit den andra av de prisstegrande faktorerna under krigstiden. Den
tredje har, om jag alltjämt håller mig till kostnadssidan, varit lönestegringarna i form av kristillägg och i vissa fall av kollektiva,rtalens lönesatser. Som en fjärde faktor, också denna tillhörande kostnadssidan, vill jag
slutligen nämna de dåliga skörderesultaten under ett par av krigsåren.
Slutligell ha vi måst räkna med en oförmedlad knapphetsprisstegring, en
prisstegring alltså, som sträckt sig utöver vad som betingats av ökade kostnader för varornas import, produktion inom landet och distribution. Denna
knapphetsprisstegring Ilar det varit priskontrollnämndens skyldighet att
förhL.lldra. Detta har lyckats i ganska betydande utsträckning, men inte
över hela linjen.
Med kJlapphetsprisstegringen har jag l{ommit över från kostnadssidan
till efterfrågesidan och till frågan om det existerande köpkraftsöverskottets
roll. I fråga härom torde kunna sägas, att mot vad man i allmänhet väntade, köpkraftsöverskottet hittills icke ställt till någon mera avsevärd
oreda i prisavseende. Det har visat sig möjligt att genom priskontroll,
l'ansoneringar och andra kristidsregleringar hålla det existerande köpkraftsöverskottet latent. Inom den s. k. fria sektorn, den del av näringslivet som
icke omfatt.as av prisregleringslagens bestämmelser eller som är mycket
svårtillgänglig för priskolltroll, även om den principiellt faller under lagen,
Ila visserligen i en del fall betydande prishöjningar, betingade av penningöverflödet, förekommit, nlen av större betydelse för folkhushållet ha dessa
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prishöjningar icke varit. Hur situationen i detta avseende i framtiden kommer att gestalta sig, om de farhågor för en inflationistisk effekt av köpkraftsöverskottet, som uttalats från olika håll, skola besannas, därom skall
jag icke uttala någon bestämd mening. Kan förtroendet för statsmakternas pris- och försörjningspolitik bibehållas orubbat, och kunna vi inom en
icke alltför avlägsen tid räkna med ytterligare förbättrad varutillgång, lär
man dock knappast behöva rälma med några omedelbara större risker på
detta frontavsnitt. Hålla icke dessa förutsättningar, l{an läget bli ett helt
annat och mera riskfyllt.
Om riskerna från efterfrågesidan för ögonblicket kunna tagas relativt
lugnt, återstår att bedöma, hur de nyss nämnda faktorerna, som från
kostnadssidan under kriget påverkat prisni,rån i stegrande riktning, komma att verka under den närmaste tiden.
Att med säkerhet göra något uttalande om importvarornas prisutveckling vore oförsiktigt. Förändringar både uppåt och nedåt inregistreras successivt. Nya importvägar kunna verl{a störande. Några större risker för
prisnivån från detta håll torde man dock knappast behöva räkna med, särskilt som vår lagerhållning i fråga om flertalet viktiga varor är god.
Mera betydelsefullt är, att våra importmöjligheter för den. närmaste
framtiden synas komma att vara snävare begränsade än förut under kriget. Den stora nedgång i handelsutbytet med Tyskland, som ägt rum under
den senaste tiden, spelar i detta avseende en dominerande roll.
Upptagandet av ny, säkerligen även denna gång fördyrande, ersättningsproduktion kan bli nödvändig i vissa fall. På bränsleområdet måste
vi i ytterligare ökad omfattning ersätta de importerade fossila bränslena
med de dyrare inhemska, framförallt ved. Från transportområdet hotar
alltjämt på grund av de svårigheter, under vilka biltrafiken arbetar, en
påverkan i kostnadsstegrande riktning, icke i form av höjda taxor eller
priser utan i forIn av tvång till omläggning av transportvägar och transportsätt i oekonomisk riktning.
Skulle i detta sammanhang risker uppstå för den svenska prisnivån,
med allt vad detta kan draga med sig av återverkningar på andra områdel1
och för lång tid framåt, torde man böra överväga, huruvida det icke ur
samhällets synpunkt kan vara ändamålsenligt att i vissa fall eliminera den
l{ostnadsstegrande effektell genom subventioner. Subventioner äro i och
för sig föga att rekommendera. De innebära införandet av ett snedvridande element i det ekonomiska livet. Detta hindrar icke, att de kunna godtagas i ett visst givet läge, då det gäller att förebygga tillfälliga stönlingar,
som, om de få bryta igenom, kunna få långvariga efterverkningar.
Med den reservation för felbedömning av läget, som är ofrånkomlig i
en så svårbedömlig fråga som den aktuella, skulle jag vilja säga, att mitt
intryck är, att vi, trots en sannolik försämring av försörjningssituationen,

90

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 25 OKTOBER 1944

icke under den närmaste framtiden hotas av några sådana påverkningar
utifrån, som behöva innebära en allvarlig fara. för prisnivåns stabilitet och
som vi icke kunlla bemästra.
Man kan kanske därför våga det påståendet, att oron för den svenska
prisutvecklingen för närvarande väsentligen knyter sig till situationen på
lönefronten. Kunna vi på denna påräkna ett någorlunda stabilt läge, te sig,
såvitt icke några helt n~7a, nu oförutsedda situationer inträffa, utsikterna
att bevara den svenska prisnivån relativt ljusa och därmed också förutsättningarna för det prisfall efter kriget, som vi väl i allmänhet 110ppas på
och ur olika synpunkter önska, någorlunda hållbara.
Från denna utgångspunkt är det självfallet, att alla lönestegringar borde
undvikas. Varje lönestegring innebär stegrade kostnader för den del av
näringslivet, till vilken lönestegringen hänför sig, och därmed också ökad.
risk för prishöjningar eller i vart fall minskade förutsättningar för önskvärda prissänkningar. Ett på nyss angivet sätt formulerat önskemål skulle
emellertid måhända kunna anses tillhöra det ouppnåeligas område. Vi ha
inte, trots det allmänna prisstoppet, kunnat undvika prisstegringar på vissa
områden, och intet lönestopp, allra minst det svenska, som uteslutande
grundar sig på den goda viljan hos arbetsmarknadens parter, kan ~li
hundraprocentigt. Det är väl därlöl~ ofrånkomligt att, sonl för övrigt skett
tidigare under prisstopperioden, räkna med vissa lönejusteringar för de
sämst ställda grupperna. Men, och därvid äro vi vid frågans ~ärnpunkt,
dessa lönestegringar måste hållas inom en sådan ram, att de icke försvåra
prisstoppets bibehållande, och vad mera är, de få icke utgöra ett allvarligt
hinder för den aktiva prissän1mingspolitik, som framstår som ett mycket
väsentligt önskemål.
Frågan reduceras ställd på detta sätt till en diskussion av storleken av
de marginaler, som näringslivet för närvarande arbetar med. Äro dessa så
stora, att mera avsevärda löneökningar kunna bäras utan att de statliga
l11yndigheterna, enkannerligen priskontrollnämndell, handla obilligt, om de
vägra prishöjningar, eller äro marginalerna till ävel1tyrs så stora, att det
finns utrymme för både, låt vara begränsade, lönehöjningar och prissänkningar?
Innan jag går III på den frågan, kan det lnåhända vara skäl att k:asta en
blick på det psykologiska läget på lönefronten. Att där för närvarande råder oro, att det finns tendenser till större krav i löneavseende än tidigare
är vid det här laget uppenbart för alla..
Till en del lär väl denna växande oro och benägenhet att stegra kraven
på lönehöjningar ha sitt ursprung i en ovederhäftig aktion från vissa ultraradikala politiska kretsar. Det har i populäragitationen bollats med lösrycl{ta bokslutssiffror från olika företag i syfte att visa att, medan de svensl(a löntagarna pressats av kristiden, då de fått sina reallöner sänkta från
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förkrigstiden, ha storbolagen - det är närmast dessa som figurera i sammanhanget - skördat jättelika vinster. I en del fall ha de lämnade sifferuppgifterna varit rent felaktiga. I andra fall har det varit fråga om grova
lnissförstånd. I vissa fall slutligen har det varit fråga om riktigt återgivna
siffror, hämtade från enstaka företag, som exempelvis på grund av mycket
gynnsamma exportkonjunkturer kunnat glädja sig åt stora vinstökningar.
Förhölle det sig på det sättet, att oron på avtalsfronten och missnöjet
med de nuvarande lönerna uteslutande hänförde sig till vissa extrema grupper och till personer, SOlTI utan att själva tillhöra dessa grupper, lätt falla
offer för en ovederhäftig agitation, skulle, vågar jag tro, farhågorna för en
olycklig utgång av löneförhandlingarna kunna avsevärt begränsas.
Tyvärr tror jag emellertid, att det skulle innebära en väsentlig och därför farlig förenkling av situationen att måla den på detta sätt. Det är nog
riktigare, tyvärr måste man säga från mina utgångspunkter, att konstatera, att det finns utpräglade missnöjestendenser och önskemål att få upp
lönenivån även inOlTI de lugna och sansade löntagarkretsarna.
I och för sig är detta inte på något sätt förvånande. Beredvilligheten att foga sig i en reallönesänIming, lik:som i v~rje annan uppoffring, är
alltid större, ju starkare trycket känns av det förhållande, som gjort uppoffringen nödvändig, och ju kortare tid man tror att den skall behöva bestå.
Det stämningsläge, som från början skapade förutsättningarna för uppoffringen, förflyktigas så småningom, i samma mån som känslan av omedelbar fara utifrån lättas. Det direkta trycket av reallönesänkningen känns
också hårdare, ju längre kristiden fortsätter.
Hur paradoxalt det äll kan låta, spelar det förbättrade försörjningsläget
härvid en roll. När ransonerna på nödvändigiletsvarorna äro mycket små,
räcka ä.ven begränsade inkomster till att köpa ut dessa små ransoner. Vä-xa
ransonerna, kvarstår önskemålet att utnyttja de inl\:öpsmöjligheter, som
bjudas, men 11ärför åtgår mer pengar och tr:ycket från de begränsade inkomsterna känns starkare. På många områden, jag syftar härvid särsl\:ilt på
konsumtionsvaror av mera varaktig natur, gör sig behovet av omedelbara
inköp icke så starkt gällande, när man startar från ett så pass gynnsamt
utgångsläge som det vi hade i Sverige vid krigsutbrottet. Så småningom
förbnlkas emellertid de enskildas reserver av dessa varor och behovet av
l1yanskaffning gör sig mera märkbart.
Till belysning av det här skildrade spänningsläget kan anföras följande
inom priskontrollnämnden verkställda beräkning av vad det kostade för
ell familj av man, hustru och två barn - den s. k. indexfamiljen - att
under konsumtionsåret 1/7 1943-1/7 1944 inköpa alla de ransonerade
varor, till vilka utdelade inköpskort berättigade.
Självfallet är att en sådan berälaling måste bli ganska approximativ.
Vissa kort gälla ju alternativt för inköp av olika varor. Att i sådana fall
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beräkna hur inköpen i verkligheten gestalta sig, är inte lätt. Alla kort ge
vidare möjlighet till ink:öp av dyrare eller billigare varor. Till och med
bl'ödkorten tillåta variationer i detta avseende och vad exempelvis textilkorten beträffar, äro variationsmöjligheterna nästan obegränsade. Någon
hänsyn har icke tagits till de tilläggskort, som utdelas till vissa yrken och
åldersgrupper, och icl{e heller - en approximation, som verkar i motsatt
riktning till den föregående - till de så kallade sociala rabatter, som utgå
på vissa ransonerade varor. Beräkningarna ha med hänsyn bland annat till
den korta tid, som stått till disposition, sålunda gjorts mycket schenlatiska.
Det vore måhända inte utan sitt intresse att låta genomarbeta dem noggrannare än vad nu varit möjligt. Resultatet är, att det för en ensam person kostar cirka 725 kronor att utnyttja de möjligheter ransoneringskorten erbjuda. D·et bör här anmärkas, att siffran är en medeltalssiifra och icke
hänför sig till viss ort. Räknas detta belopp lned nödiga korrigeringar om
till att avse icke en ensam person utan indexfamiljen, blir resultatet i runt
tal 2.400 kronor per år räknat. I socialstyrelsens le\TIladskostnadsindex per
september 1944 uppgå kostnaderna för motsvarande varuslag till omkring
1.940 kronor. Differenserna hänföra sig i första hand till de utgifter, som
avse skor, textilvaror och tobak. En icke osannolik förklaring ~ill detta förhållande är, att i fråga om dessa varor de nu gällande ransonerna äro större än de kvantiteter, som inköptes före kriget och alltjämt inköpas av hushåll av den typ, som här avses.
Siffrorna äro, som jag redan förutskickat, approximativa, och jag skall
icke diskutera dem mera ingående. De belysa emellertid, att det finns ett
tryck, som måste kännas besvärande för stora grupper av löntagare och
som i sin mån bidrar till att förklara den växande oron på lönemarknaden.
Det är sannolikt, att man skulle kunna utöva ett dämpande inflytande på
denna oro, om man snabbt kunde genomföra prissänkningar av någorlunda
betydande storlel{sordning på för konsumenterna bet~ydelsefulIa varor. Även
om vi inom priskontrollnämnden icke ha att taga någon direkt befattning
med lönefrågorna, äro dessa, som framgått av det föregående, för oss av
så central betydelse, att vi haft anledning att även från denna utgångs. punkt skärskåda prissänkningsmöjligheterna. För att få en uppfattning av
dessa, ha vi sökt oss fram pa olika vägar.
Vi ha delat upp de utgifter, som ingå i socialstyrelsens levnadskostnadsindex, i olika grupper med hänsyn till deras prisrörlighet.
Då jag så ofta återkommer till levnadskostnadsindex och nu gör det på
nytt, måste jag skydda nlig för en beskyllning för indexmentalitet. Vi äro
inom priskontrollnämnden lika intresserade av prissänkningar på varor,
som icke ingå i index, förutsatt att dessa varor äro av någon betydelse för
iol1{hushållet, som för prissänkningar på indexvarorna, och vi lägga' ned
lika mycket a.rbete på bägge slagen av varor. Då man skall resonera om
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prisutvecklingen och särskilt då man skall försöka att få några kvantitativa
mått på prisnivåns förfuldringar i den mån dessa beröra de stora konsumentgrupperna, har man emellertid ingenting annat att tillgripa än de olika
indexserienla, hur bristfälliga dessa sedan än i vissa avseenden kunna vara.
Den nyss antydda uppdehlingen ger vid handen, att mycket stora utgiftsposter för normalfamiljen äro i nuvarande situation fullkomligt orörliga
eller i varje fall oåtkomliga för priskontrollnämnden. Hit höra sådana ut-_
giftsposter som utgifterna för bostad, bränsle och lyse, sjukvård, undervisning, resor, telefon och telegram, tobak och sprit ävensom skatter, förenings- och försäkringsavgifter, postporto - för att taga några exempel.
Utan direkta subvention_såtgärder från statens sida eller åtgärder, som innebära motsvarande belastning för statskassan, kan man i nuvarande situation ingenting göra åt dessa utgifter. Vi ha beräknat, att de sammanlagda utgifterna av denna typ utgöra omkring 45 procent av normalfalniljens totala utgifter.
Till den andra gruppen har hänförts en samling varor, vilkas priser icke
äro så orörliga som priserna å de varor, som tillhöra den första gruppen,
lnen som dock av olika skäl erbjuda betydande svårigheter i prissänknings11änseellde. Hit hör framför allt den vida övervägande delen av livsmedelsutgifterna, bland annat som en mycket betydande post de livsmedel, vilkas
priser i stort sett bestämmas på grundval av jordbruksuppgörelserna. I samband med den senaste jordbruksuppgörelsen genomfördes för vissa av dessa
varor ej obetydliga prissänkningar, sammanhängande dels med sänkta producentpriser, dels med minskade marginaler för industri och handel. Till
denna grupp ha vidare hänförts grönsakerna och fisken, vilkas ställning i
prisavseende jag tidigare- berört, dels en stor del. av de importerade livslnedlen. Slutligen återfinna vi här sådana varor som möbler, glas och porslin, diverse husgeråd, vissa utgifter för den personliga hygienen m. ID.
Prissänkningar för sistnämnda varor äro icke a priori uteslutna, men de
problem, som möta, äro med hänsyn till skiftande kvaliteter, typer och utföranden ganska svåra att bemästra. De totala utgifterna för varor, som
hänföra sig till andra gruppen, äro mindre än för varor, hänförliga. till första gruppen, men docl( så stora, att de överstiga en tredjedel av normalfamiljens totala utgifter.
I den tredje gruppen ha samlats varor, i fråga om vill{a priskontrollnämnden tror sig ha vissa utsikter att relativt snart genomföra större eller
mindre prissänlrningar. Den sammanlagda utgiftssumman för dessa varor
uppgår dock icke till 20 procent av normalfamiljens totala utgifter. Det
säger sig självt, att prissänkningar, som beröra en så begränsad del av
den- totala utgiftssumman, måste vara mycket betydande, för att de skola
göra sig någorlunda märkbara, när slutresultatet räknas fram. Denna uppfattning står sig, även om, då gränserna mellan den andra och tredje grup-
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pen äro flytande och delvis betingade av tillfälliga omständigheter, vissa
varor skulle kunna överföras från andra gruppen till den tredje.
En reflexion till anser jag påkallad i förevarande sammanllang. Då de
priser, SOln i huvudsak fastställas i samband med jordbruksuppgörelserna,
dominera i den stora andra gruppen, kunna principerna för jordbruk:sprissättningen icke lämnas utanför. De måste, hur besvärligt problemet än är,
spela en central roll vid ett allmänt resonemang om pris- och lönefrågorna.
Vi ha inom priskontrollnämnden även på en annan väg sökt komma fram
tIll en uppfattning om förutsättningarna för prissänlmingar inom en nära
framtid under förutsättning att inga större förändringar i nu rådande förhållanden inträda. Jag har redan i det föregående antytt denna väg. Den
berör uteslutande industrien och avser att klarlägga, huruvida de marginaler, lned vilka industrien arbetar, äro så vida, att de lämna utrymme för
omedelbara större prissänkningar.
Jag begränsar mig i detta samnlanhang till konsumtionsvaruindustrien
med hänsyn till dess donlineral1de betydelse för den fråga, som står på
dagordnulgen för detta sammanträde. Bilden skulle emellertid icke försl{jutas nämnvärt, om jag toge hela industrien. Till konsumtionsvaruindustrien ha av praktiska skäl hänförts uteslutande livsmedelsindustri, textiloch beklädnadsindustri, läder- och skoindustri samt vissa delar av den l{emisk-tekniska industrien. Underlaget är de ekonomiska uppgifter, som
priskontrollnämnden infordrat från ett så stort antal företag, att de kunna
anses representativa för industrien i dess helhet. Vissa kontrollundersökningar, som verkställts, t~rda dock på att de ge en något för gynnsam bild
av industriens ekonomiska läge; något som sammanhänger med det förIlåIlandet, att de större företagen äro överrepresenterade i undersökningen. Försäljningsvä.rdena för de här medtagna företagell utgjorde 1943 omkring 1.150 milj. kronor.
Utgår man ifrån, att en prissänkningsal{tion inom konsumtionsvaruindustrien bör eliminera så stor del av 1943 års vinst, som överstiger den
på basis av relationen mellan bruttovinst och försäljningsvärde år 1938 berälmade »normala» bruttovinsten år 1943, får man fram en prissänlmulgsmöjlighet, som uppgår till allenast omlrnng 10 milj. kronor. Detta belopp
utgör icke fullt en procent av det totala försäljningsvärdet.
En annan väg för beräkning av utrymmet för prissänlmingar är att utgå från en viss avl{astning, här - tämligen godtyckligt - fixerad till 6
procent på eget kapital samt lnedge täclrning för nuvarande skatter och
(i huvudsak) nuvarande avskrivningar. En kalkyl efter dessa riktlinjer resulterar i en total prissänkningsmöjlighet på något mer än' a procent.! Häri Efter föredraget utförda kompletterande undersökningar ha visat, att den angivna siffran
3 % är för hög. De redan i föredraget gjorda reservationerna måste därför ytterligare understrykas, och de faktiska prissänkningsmöjligheterna i nuvarande läge karakteriseras som ännu
mer begränsade.
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vid torde dock följande förhållanden observeras, som bestämt peka i den
riktningen, att den faktiska prissänkningsmöjligheten, även om de angivna
utgångspunkterna godtagas, är mindre än de 3 procent, som här angivits.
Som eget kapital har räknats aktiekapital plus reservfond plus besparade
vinstmedel. Detta innebär genomsnittligt en underskattning av det egna
kapitalet, varför avkastningen blir mindre än de som sl{äliga angivna 6
IJrocenten. Vissa företag ha vidare ett bättre resultat än andra. En pris- .
sänkning av här antydd storleksordning skulle föra vissa av de sämst ställda företagen över på förlustsidan. Oavsett om detta i och för sig är berättigat eller icke som ett resultat av statlig priskontroll, förbjuder det sig
i ett avspärrningsläge som det nuvarande i många fall av försörjningsskäl.
Vidare bör observeras, att de. här anförda siffrorna äro genomsnittstal
för hela konsumtionsvaruindustrien, och att därför större möjligheter till
prissänkllingar l{ullna föreligga för vissa delar av industrigruppen än för
andra. Därtill kommer, att under produktionsprocessens lopp prissänkningar i det ena ledet kunna adderas till prissänkningar i det andra och därför
ge ett bättre slutresultat än det här antydda.
De resonemang, som här förts, kunna förvisso göras till föremål för mycken kritik. Siffrorna äro så osäkra, att man bör akta sig för alltför be,stämda slutsatser. En sak synes emellertid obestridlig. Det finnes, så länge
nuvarande kostnadsläge består, ingen möjlighet till stora generella prissänkningar. Någon ändring härutinnan l{an icke ske, förrän produktionskostnaderna sjunl{a, och på en sänkning av dem l{an man räkna först, då
utrikes~andeln kommit i gång, importvarorna sänkts i pris och den ökade
v'arutillförseln utifrån gjort en större del av den fördyrande ersättningsproduktionen överflödig.
.
Det föreliggande materialet berättigar också till den slutsatsen, att det
icke finnes utrymme för några generella lönehöjningar inom de nuvarande prisernas ranl. Liksom det finns områden, där prissänkningar äro möjliga redan nu, finnes det områden - det är självfallet fråga om samma
delar av industrien - där lönehöjningar äro möjliga utan att prisstoppet
spränges. l\Ien där komnler den stora skillnaden - medan man bör utnyttja de möjligheter till prissän1{niIlgar som finnas, även om de äro begränsade, då detta icke kan skada i något avseende utan tvärtom är en
gagnelig inledning till den prissänkningsprocess, som vi önska och hoppas
IJå någon gång efter ett l{rigsslut, bör man icl{e utnyttja de enstal{a löneökningsmöjligheter, som föreligga. Ett utnyttjande av dessa betyder, att
vi fördröja, försvåra och eventuellt förhindra den öllskade prissänkningsprocessen efter krigsslutet.
Därtill kommer, att ett sådant tillvägagångssätt icke skulle ge ett ens
någorlunda rättvist resultat för löntagarna. Det är rättvisare att låta förmånerna fördelas -- detta sker om lnan går prissänlmingsvägen, i den lnån
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detta är möjligt - än att mera slumpvis höja lönerna för enstaka grupper~
som ingalunda alla behöva tillhöra de sämst ställda grupperna. Därtill
kommer till sist, att en sådan lönepolitik torde vara omöjlig av psykologiska skäl. Kommer löneaktionen i gång, sprider den sig över hela fältet
och då spolieras möjligheterna att fullfölja den nuvarande ekonomiska politiken. .
. Den som anser detta vara olyckligt både för näringslivet och för löntagarna och därmed för landet i dess helhet, måste i nuvarande situation
vidhålla, att lönestoppolitiken bör fullföljas. Det är de statliga myndigheternas skyldigilet, som ha något ansvar härutinnan, att.underlätta realiserandet av detta önskemål genom. att tillvarataga alla de prissänkningsl11öjligheter som finnas. Det är näringslivets sl{yldighet, icke minst med
hänsyn till dess egna intressen, att villigt och aktivt medverka i detta
arbete.
Härefter yttrade sig:
Fil. doktor Ivar Anderson: När man hör priskontrollnämndenS' ordfö-·
rande sakligt och lidelsefritt skildra pris- och lönestoppolitikens vedermödor under de gångna åren samt den nuvarande situationen med dess
svårigheter, får man kanske inte genast det starka intryck, som man ofta
har av tidningsdiskussionen i dessa frågor, att man här står inför ett av
de mest brännand'e sociala problemen i våra dagar. Men vi ha en stark
känsla av att inledaren inte på något sätt sökte undanskymma allvaret i
problemställningen. Hela hans föredrag gav genom sin sakliga läggning ett
starkt intryck av allvaret i den nuvarande situationen och det ansvar, som
det ålägger olika samhällsgrupper, men också av de möjligheter som stå
till buds att genom en förnuftig politik komma över de svårigheter som
här möta oss och som, om de icke övervinnas, kunna få katastrofala verkningar.
När vi nu tacka direktör Bergvall för hans mycket klargörande och intressanta föredrag, är jag säker på att vi alla äro ense om att till detta
tack också knyta en välgångsönskan för det fortsatta arbete, som han är
satt att utföra.
Direktör G. Borgström: Herr ordförande, mina damer och herrar! Jag
hade inte tänkt yttra mig i denna diskussion, men h·err ordföranden bad
mig i förväg lyssna uppmärksamt och att sedan säga några ord.
Jag har inte någon erinran att göra emot det intressanta föredrag, som.
direktör Bergvall här har hållit. De s·må randanmärkningar jag skall komma med äro uteslutande byggda på praktiska erfarenheter från mitt arb·ete
i detaljhandelns tjänst under dessa krisår, ett arbete som ju har fört oss
inom detaljhandeln och köpmannaförbundet i mycket nära kontakt med
priskontrollnämnden..
.
Direktör B,ergvall anförde inledningsvis, att under åren efter prisstoppets införande hade löneutvecklingen varit lugn, och det kan man kanske
ge honom rätt i. Jag vill emellertid från detaljhandelns sida framhålla, att
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på detta område har prisstoppet icke medfört något lönestopp. D,et har
varit brist på kvalificerad arbetskraft inom detaljhandeln både i fråga om
biträden och i fråga om springpojkar, särskilt ka:qske de sistnämnda, och
det har medfört, att man dels har fått höja lönerna för den kvarva,rande
personalen och dels vid nyanställningar fått betala mera. Vi ha gjort en
undersökning härom inom detaljhandelns utredningsinstitut. Av stick-o
provsundersökningar inom olika branscher har det framgått, att vi haft
en lönestegring under tiden efter prisstoppets införande på 18-20 procent.
Den har endast till ringa del hänfört sig till att man utvidgat personalen,
alltså anställt flera med anledning av ökat arbete i samband med ransonering o. s. v.
Direktör Bergvall talade också om transportförhållandena och framhöll
att de ha varit besvärliga, men att det i alla fall har gått någorlunda i lås.
Det kan man kanske också ge direktör Bergvall rätt i, men det hindrar
. icke, att man inom handeln måste känna oro inför de ökade transportkostnader, som kunna befaras. Särskilt beträffande lastbilstransporterna,
som ju i hög grad beröra just livsmedelshandeln, är d'et på grund av den
ganska besvärliga gummisituationen sannolikt, att man kommer fram till
ytterligare åtstramningar, och detta kommer i sin tur att medföra ökade
transportkostnader.
Vad angår de tre av direktör Bergvall nämnda varor, som hade åstadkommit en höjning av index trots alla bemödanden från priskontrollnämnd·en att hindra detta, måste man ge honom rätt i att det är något alldeles.
särskilt me'd dessa varor. Han anförde ju dem som exempel på hur nödvändigt det är att ha priskontroll och hur farligt det vore att släppa efter
på priskontrollen - man hade misslyckats med fisken, och det hade blivit
besvärligt med potatisen. Jag vill med anledning därav understryka, att
. dessa varor ha en alldeles särskild karaktär. Vad fiskpriserna beträffar,.
anförde direktör Bergvall, att det var invasionshot, minvarningar och rena
krigsåtgärder i fiskarnas farvatten, som hade bidragit till att skapa svårigheter för fisket. Det är alltså fråga onl exceptionella förhållanden. Vad
potatisen angår, veta vi att det är en ömtålig sak, som man drar sig för
att röra vid. Jag skall inte närmare gå in på potatisfrågan. Jag vet bara,
att i närvarande stund är det svårigheter att få fram potatis på sina håll.
1\Ied hänsyn till att skörden var dålig, anses potatispriserna åtminstone
icke öv'erallt tillfredsställande. Jag undrar, om det inte för att få potatisfrågan tillfredsställande löst, vore lämpligt, att till normalpriser på potatis
foga också ett utfodringsförbud beträffande potatis. Man vet att det är
svårt att upprätthålla ett sådant, men jag tror, att ett förbud vore lämpligt i nuvarande situation. Man känner för övrigt mycket litet om utvecklingen på potatismarknaden. Jag skall inte fördjupa mig i detta, men man
vet ju att fram. på vårsidan brukar det finnas mer potatis än man väntar
sig så här på hösten.
I en viss situation vore det enligt direktör Bergvalls mening lämpligt att
införa subventioner. Det är möjligt att man måste göra det, men rent allmänt måste man väl beklaga, om man utöver den nuvarande subventionspolitiken skulle nödgas införa ytterligare subventioner. Jag fattade också
direktör Bergvall så, att detta endast kommer att ske, om det nödvändiggöres av alldeles ·exceptionella förhållanden. Jag tror emellertid att nlan
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från näringslivets sida skulle beklaga en dylik utveckling. Näringsiivet vill
knappast förorda en utvidgning av subventionspolitiken utan hoppas snarare på att subventionerna skola minska i antal och omfattning.
Inom detaljhandeln och över huvud taget inom näringslivet har man
intresse för att den nuvarande prisstopp- och lönestoppoliti.ken skall
kunna bibehållas, och jag är övertygad om att priskontrollnämnden därvidlag kommer att kunna räkna på en lojal medverkan från handeln och
dess organisationer. En förutsättning härför är dock, att man håller fast
vid att priskontrollen och priskontrollnämndens verksamhet är att betrakta såsom något tillfälligt, som inte bör permanentas. lYIan bör inte
behålla den statliga priskontrollen längre än som är absolut nödvändigt.
Jag vet, att direktör Bergvall delar denna uppfattning och att han anser,
att den fria konkurrensen och vad därmed sammanhänger i själva verket
är ·ett mycket effektivare vapen i en aktiv prissänkningspolitik än den
statliga priskontrollIen. Jag anser emellertid, att det k.an vara anledning
att understryka denna synpunkt, att den statliga priskontrollen är betingad av nuvarande exceptionella förhållanden. Man har anledning att
betona detta, därför att statens priskontrollnämnd ju i skrivelse till Kungl.
l\laj:t har framlagt ett förslag till ändring av prisregleringslagen och där
utstakat riktlinjer för den kommande priskontrollen, som innebära en
skärpning av bestämmelserna. När man nu kanske går emot fredligare
förhållanden, ikläd,er sig alltså priskontrollnämnden en starkare rustning
än den tidigare haft under de svåra åren. Jag vill uttala den förhoppningen, att man inte skall behöva använda det vap·en, so'm man begärt att få
och som man också säkert får, utan att man skall kunna fortsätta i möjligaste mån på den väg som man hittills har gått, nämligen samverkan
och fria förhandlingar med näringslivets organisation,er, samt att man
hela tiden skall ha i sikte att priskontrollen bör avvecklas så fort förhållandena det medgiva.
En annan förutsättning för att man skall kunna upprätthålla samarbetet är också, att prisstoppet kombineras med ett lönestopp. Det är ofrånkomligt, därest icke hela den ekonomiska politiken skall raseras.
Till sist, herr ordförande, vill jag framhålla, att man i nuvarande läge
måste se till, att kostnaderna hållas nere i så hög grad som möjligt. En
möjlighet att nedbringa kostnaderna inom vissa delar av handeln vore
att man förenklade ransoneringsarbetet. Om rp.an i nuvarande situation
kunde något minska på den pappersexercis, som kanske har varit nödvändig under ett tidigare, mer ansträngt knapphetsläge, så skulle kostnaderna för handeln på det området kunna n·edgå. Jag hoppas att priskontrollnämnden för sin del kommer att understödja en sådan önskan från
handelns sida om att få ranso;neringsarbetet minskat och därmed den kostnad'sposten nedbringad.
Ja, herr ordförande, detta var bara några spridda reflexioner. Vi äro,
som jag sade, beredda till ett fortsatt arbete, och vi hoppas att därvid
bördorna skola komma att bäras lika av alla grupper, så att man inte
lägger på detaljhandeln mer än den kan bära. Inom vissa branscher är
ju situationen alltjämt ekonomiskt ganska ansträngd. Det gäller det led
inom varudistributionen, som säkerligen inte har den största ekonomiska
bärkraften.
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Direktör F. Söderhäck: Herr ordförande, mina damer och herrar! I-Ierr
ordföranden var vänlig att hänvända sig till mig före detta salnmanträde
lued en hemställan att delta i diskussionen, och jag svarade då, att jag
gärna skulle göra det, i fall inledningsanförandet gav anledning till någon
anmärkning. Ehuru så icke är fallet, har jag begärt ordet för att i likhet
med herr ordföranden komplimentera föredragshållaren till hans utmärkta
föredrag. Jag tycker, att det ur alla synpunkt·er, icke minst ur pedagogisk,
var synnerligen värdefullt. Ehuru jag dagligen brottas med ifrågavarande
problem, gav föredraget en hel del att lära. Det skulle vara nyttigt, om
anförandet kunde få en större spridning än anförandena här i allmänhet
få. Visserligen bruka föredragen och diskussionsinläggen refereras i pressen, men l'eferaten bruka vara så kortfattade, att de inte ge någon riktig
bild av vad ,sonl förekonlmit. Att föredragets innehåll ges största möjliga
spridning är så mycket angelägnare, sonl man torde kunna påstå, att den
fråga, som behandlas här i dag, väl är vår främsta inrikespolitiska fråga
just nu, och det dessutom, i synnerhet under valrörelsen, förts en mycket
ansvarslös propaganda j' änlnet.
Den historik, som direktör Bergvall gav, lyssnade jag till nled stort
intresse. Jag kommer ihåg, att bägge parterna på arbets.marknaden, när
de hösten 1942 förhandlade om pris- och lönestopp, voro mycket skeptiska
Inled hänsyn till möjligheterna att genomföra programmet. Denna skepsis
kom särskilt till uttryck, när man diskuterade det indextal, vid vilket ett
ytterligare rörligt tillägg skulle kunna medgivas. På arbetsgivarsidan befarade vi, att talet 249, som nlan slutligen stannade vid, var alldeles för
lågt, em,edan det fanns en del oInständigheter, som talade för att index,
vilken då låg över 239, su:abbt skulle komma att stiga upp till nämnda
gräns. Den utveckling, som vi nu kunna se tillbaka på efter de gångna
två åren, måste därför betecknas såsonl överraskande lycklig.
Under sådana omständigheter skull·e det vara en stor olycka, OIn vi i
krigets elfte tiInme på grund av okloka och oförnuftiga löneaktioner skulle
nö,dgas frånträda pris- och lönestoppolitiken, som avsatt så goda frukter,
och se de fördämningar emot en fortsatt inflation, som vi med så stor
möda lyckats bygga upp und·er dessa år, falla sönder. Tyvärr ser det ut,
som om det skulle finnas mycket stora risker härför. Av inledningsanförandet framgick, att några nämnvärda faror på prisfronten icke föreligga
för närvarande, utan riskerna ligga på lönesidan. Inledaren sade, att det
för närvarande finns en tendens på arbetarsidan till att frånträda den politik, som man hittills fört. Ordet »tendens» är alldeles för svagt. Vi ha nu
passerat den 1 oktober. Jag har tagit del av de gjorda avtalsuppsägningarna och av de förslag till kollektivavtal, som framkommit från arbetarsidan, och jag har därvid kunnat konstatera, att arb,etarna företagit en
aktion på mycket bred front för att genomföra en löneförhöjning. Man
har således icke begränsat sig till att påkalla' förändringar m,ed avseende
på lågt liggande löner, utan löneanspråken omfatta också högt avlönade
arbetare. Krav-en ,äro dessutom mycket långt gående. Endast på en punkt
IJar man visat en viss lnåttfullhet, nämligen i fråga om ackorden.
Av direktör Bergvalls anförande framgick, att de ansträngningar, som
från priskontro~lnämndens sida vidtagits för att åstadkomma en prissänkning i syfte att dämpa oron bland arbetarna, hittills inte avsatt några
nämnvärda resultat, och att ma.n knappast kunde förvänta' någon för8 -
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bättring härutinnan till årsskiftet. Under sådana onlständigheter kan 111an
förutse en ganska oroande utveckling på arbetsmarknaden.
Professor Erik Llindherg: Förr i tiden uppträdde ekonomerna i Nationalekonomiska Föreningen i regel med motsatt uppfattning mot föredragshållaren, oavsett om denne var ekonom eller praktisk affärsman. Det är
att beklaga, att. ekonomerna i rätt stor utsträckning upphört med denna.
funktion. Just för dagen beror det, såvitt jag förstår, både på ekonomerna
och på direktör Bergvall. Ekonomerna ha blivit tyngda av saklighet och
fakta och kunna icke kon1ma loss från dessa för 'att höja sig till samma
flykt som förr. Jag önskar att jag kunde påstå, att direktör Bergvall har
nlisstagit sig i vad han sagt om orsakerna till prisutvecklingen och att
iag för diskussionens skull kunde hävda, att de·n grundläggande orsaken
till prisstegringen helt vore att söka i köpkraften och penningöverflödet.
Jag är säker på att många ekonomer för tjugu år sedan skulle ha hävdat
den uppfattningen, och jag är viss om att direktör Bergvall lned förtjusning skulle ha hålsat ett sådant påstående från min sida, ty han älskar
diskussion. Men tyvälTär jag inte i stånd till det, i synnerhet som direktör BergvaU själv framfört icke endast sakliga utan även ekonomisktteoretiskt bärande argument för sin uppfattning. Jag nlåste dårför liksom
de föregående talarna bekänna fullt instäm'mande i direktör Bergvalls
synpunkter.
Jag skulle här närmast vilja knyta några reflexioner om framtidsutveck!ingen till direktör Bergvalls föredrag. Man skulle fråga: varför vore det
så farligt, onl vi få en generell löneförhöjning på säg 5 proeent från nyåret?
Äro vi kanske alla mer eller mindre indextokiga? Ha vi så bitit oss fast vid
prisstoppsynpunkterna, sådana de hävdats och diskuterats så ihärdigt under senare år, att vi inte kunna komma loss från dem? ,rad är det som gör,
att en sådan löneförhöjning skulle vara mycket olycklig? Den skulle kanske inte betyda 111er än en 'eller annan procents höjning av den allmänna
prisnivån - mer behövde den nog inte betyda med de medel och möjlighet,er, som priskontrollen har till sitt förfogande för att förhindra prisstegringarnas fortplantning.
När man kommer till slutsatsen, att ,en sådan utveekling vore mycket
olycklig, lägger man flera olika synpunkter på problemet. Till att börja
111ed kan man se på frågan från sociala eller moraliska synpunkter.
Den lön,eförhöjning, som skulle, komma att äga rum, omfattar endast en
viss del av samhällsmedlemmarna, visserligen en del som inte har det särskilt bra ekonomiskt sett. Men man måste inse, att det finns andra, stora
grupper, som ha d.et svårt och att dessa icke komma att inkluderas i lön.ehöjningen utan tvärtom skulle få vara med om att betala kostnaderna
för denna. Vi ha mycket stora grupper inom handeln, småindustrien och
hantverket, på vilkas bekostnad lönehöjningen antagligen skulle kOlnma att
ske. Det vore alltså ett olyckligt r.esultat av 'en allmän lönehöjning.
Vidare skulle en allmän lönehöjning betyda nya signaler för prispolitiken. Man kunde inte längre med samma moraliska patos som tidigare från
priskontrollnämndens sida hävda, att kostnadsökningar skola bäras inom
existerande vinstmarginaler. D·et skulle inte längre' bli så lätt att avvisa
berättigade prishöjningskrav under hänvisning till det allmänna löneläget.
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En löneförhöjning skulle kanske i fortsättningen få betydande konsekvenser i fråga om prishöjningar, som nu kunna hållas tillbaka.
När man jämför det lönepolitiska läge, som vi ha i dag, In,e·d läget hösten 1942, som var upptakten till den nuvarande pris- och lönestoppolitiken, finner man såsom ju redan inledaren framhöll, att situationen har
förändrats väsentligt. Hösten 194·2 hade man just passerat det sämsta stadiet i vårt försörjningsläge. lVran stod inför ·en lj.usning, en betydande ljusning, som man kanske inte var fullt medveten om vid det tillfället. Man
var med hänsyn till vad som hade passerat beredd - och härtill bidrog
också det hotande läget runt omkring oss - att bära de uppoffringar, som
ett lönestopp ev,entuellt skulle innebära. Nu står Inan inför en delvis lnotsatt situation. Vi ha haft ett par år av ständiga förbättringar i försörjningsläget. Ransonerna ha lättat kontinuerligt, och folk har fått en optimistisk syn på utvecklingsmöjligheterna. Såvitt vi nu kunna bedöma, är
det emellertid sannolikt att vi nu stå inför lltsikterna av ett i olika avseenden försä.mrat rörsörjningsläg,e, både med hänsyn till kostnaderna och
med hänsyn till vår försörjning med konsumtionsvaror och bränslen. Hur
svår denna försörjningsförsämring blir, kan ju ingen uppskatta för närvarande. Det beror på när kriget tar slut och när vi få in varor i framtiden.
Men det är ett påtagligt faktulll, att situationen är motsatt den vi hade på
hösten 1942. Då hade vi passerat det svåra försörjningsläget och stod inför en ljusning. Nu ha vi haft ett gott försörjningsläge och stå inför sannolikheten aven försämring under ell begränsad tid.·
Under sådana olnständigheter är det naturligtvis ur allmän nationalekonomisk synpunkt ytterst olämpligt att nu genomföra en allmän lönehöjning. Den totala kakan, som skall delas, blir sannolikt mindre, och den
lönehöjning, som skulle komma till stånd, finge b,etalas av andra. grupper.
J\'Ien vi ha samtidigt klart för oss, och det ha vi även hört av direktör
Bergvall, hur ömtåligt läget är, hur stark den psykologiska pressen är,
och hur svårt det är att få folk att i nuvarande situation, då otåligheten
är så stor, avstå från e.n löneförhöjning, som anses möjlig. Vad finns det
då för möjligheter att förhindra en sådan genom en frivillig uppgörelse?
.Jag vill bara kasta fram en tanke, som jag gått och burit på. Jag kan
själv inte b·edöma om den' utgör en politiskt och psykologiskt framkomlig
väg. Jag tänker på möjligheten av att införa ett så att säga omvänt ra.mavtal i fortsättningen. Under de gångna åren ha vi haft ett ramavtal, som
inneburit att arbetarna fått viss IÖIlekompensation, allt efter som levnadskostnadsindex stigit och passerat vissa gränspunkter. Vore det inte möjligt att inför den ovissa situation, som ligger framför oss, vända om detta
ramavtal och säga, att om levnadskostnadsindex exempelvis till den 1
oktober 1945 eller den 1 januari 1946 icke fallit m·ed säg-lO enheter, skola
arbetarna i stället inonl viss tid erhålla en lönehöjning med 5 procent?
På detta sätt skulle de ha garanti för att inom en viss tid få en levnadsstandardförbättring. Genoln ett sådant ramavtal vinner man, att man
får ytterligare omkring ett år med konstanta löner. Man får möjlighet att
genomdriva prissänkningar, man får ett andrum att fullfölja den prispolitik, som man i stort sett har lyckats med sedan hösteri 1942. Den vinsten
kan vara ganska väsentlig, om man nämligen har rätt i onldömet, att krig·ets slut medför en någorlunda snar och allmä.n förbättring i försörjnings-
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läget. Då har man sluppit undan lönehöjning·en och har en chans att få
en väsentlig levnadskostnadssänkning i stället.
Risken med en sådan politik är naturligtvis, att nlan räknat f.el, att vi
hösten 1945 stå inför samma situation som i dag - kriget har inte tagit
slut eller försörjningsläget har inte förbättrats, vi äro i stor utsträckning
avspärrade, och vi ha då bundit oss för en lönehöjning, som i det läget
eventuellt kan te sig ännu min·dre tilltalande än den gör i dag. Det är fråga
om en spekulation, och man får väga risk·erna och sannolikheterna för de
olika alternativen. Det är möjligt att man efter denna tankelinje kan
finna en väg att kanalisera den nuvarande otåligheten och därmed realisera en nödvändig betingelse för fortsatt pris- och penningpolitik efter
nuvarande linjer: n·ämligen att behålla en någorlunda konstant lönenivå
ytterligare ett år framåt.
Fil. doktor R. Sterner: Ingresserna till diskussionsinläggen ha blivit
ganska enahanda, därför att vi alla få börja på samma sätt. Även jag
nödgas ansluta mig till det enhälliga omdömet, att det varit ·ett utomordentligt föredrag och att det är förtjänt av att spridas.
Det är ju en ytterst allvarlig sak som vi här tala om - faran för en
ny inflation. Den är säkerligen mycket stor. Det är svårt att profetera,
men åtminston'e finns det vissa möjligheter till a.tt den, om man ser saken
på' litet längre sikt, kan bli ännu större än va.d so,m framgick av direktör
Bergvalls föredrag. Såvitt jag fattade honom rätt, ville han begränsa sin
analys väsentligen till den allra närmaste tiden. Sträcker man sig litet
längre, ställer man sig kanske litet frågande till tesen, att det är uteslutande 'eller nästan uteslutande ifrån lönerna, som stöten skulle komma.
Det finns väl - och jag tror mig där finna stöd hos professor Lundberg
- även vissa andra element, exempelvis en försämring av försörjningsläget, som vi kunna vänta och som kanske kommer ganska snart. Den
försämringen kommer ju att bero av den mera fullständiga avspärrning
som vi fått nu, m·en dessutom även av andra omständigheter. När våra
grannländer bli fria - Finland har redan kommit ut ur kriget och kommit
i ett nytt läge - bli vi av rent humanitära m·en även av egoistiska skäl
förpliktade att hjälpa dem på ett annat sätt än som varit möjligt under
kriget. Det blir kanske en hjälp, som inte kommer att avse uteslut~nde
sådana varor, som vi helst skulle vilja hjälpa med, d. v. s. sådana som vi
ha överflöd av och gärna vilja exportera, utan även varor som vi ha
ganska knappt om. Det kan gälla livsmedel eller bränslen, varor, som vi
int·e kunna räkna med att kunna importera i tillräcklig mängd under
ganska lång tid framåt ännu.
Det är· ju mycket svårt att bedöma dessa olika risker, men att dessa
risker finnas, måste man ha klart för sig. De förhållanden, som kriget har
skapat, äro av den beskaffenhet, att man av ren självbevarelsedrift blir
tvungen att hjälpa i ganska stor utsträckning. I en del länder i Europa
kommer det kanske att uppstå epidemirisk,er.. Det är underligt, att det
inte inträffat några verkligt allvarliga saker i den vägen ännu, men det är
inte säkert, att vi slippa ifrån dien faran lnot krigets slut eller efter kriget.
I så fall blir en rätt stor hjälp nödvändig i förebyggande syfte.
Men detta har jag inte alls poängterat för att förringa betydelsen av
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en löneförhöjning i detta sammanhang. Till det utomordentliga i direktör
Bergvalls föredrag hörde också hela den analys, sonl han gav av det psykologiska läget. Kriget har räckt alltför länge, och pressen har därför blivit svårare att bära. Folk har fått leva på en lägre standard än tidigare
och har tvingats att försulnma kläder, möbler o. s. v. När freden tycks
komma ganska snart och man väntar en förbättring av försörjningsläget,
reagerar m,an kanske allra mest häremot. D,et är på samma sätt som när
DIan vid utförandet aven idrottsprestation kan känna sig tröttast, när
man närmar sig målet.
Det kan nog inte förnekas, att vi kanske litet var - jag tror inte att
man där kan rikta några särskilda anmärkningar mot L. O., ty det gäller
nog också dem, som bort vara bättre underrättade - ha försummat att
sprida upplysning b;eträffande de risker för en försämrad folkförsörjning,
som dock finnas. Hade det svenska folket redan för tre, fyra månader
sedan haft klart för sig, att till vintern kan det bli 'en åtstramning av ransonerna i samband In ed en allm·än försämring av försörjningsläget, hade
kanske den psykologiska situationen varit lättare att komma till rätta
med. Jag tror, att till de mera angelägna uppgifterna hör, att man så
snart som möjligt försöker rätta denna brist, och det helst från möjligast
auktoritativt håll.
Sorn det psykologiska läget nu är, blir det ju emellertid mycket svårt
att få folk att fatta alla sammanhang. Man kan ju heller inte komma ifrån
det förhållandet, att vi dock leva i ett samhälle lned myck,et stor ojämnhet i inkomstfördelningen. Även om· det inte kan sägas, att företagarklassen i gemen har skott sig på kriget, utan tvärtom .genomsnittligt sett fått
vara med om inkomstminskningen und,er detta krig, finns det dock så
många fall aven motsatt utveckling, att det blir mycket svårt att av
industriarbetarklassen alltför länge begära det slag av lojalitet, som den
har visat under så många år och under så stora svårigheter. Man bör
kunna bjuda något, som gör ett fortsatt lönestopp smakligare. Vore det
så, att man kunde bjuda en s,änkning av prisnivån nu rätt snart, skulle
ju hela läget bli annorlunda. Det kan man, av de skäl som direktör Bergvall här anförde, inte göra utan vidare. Men det kan tänkas att man vidtar speciella anordningar. Direktör B,ergvall tog upp tanken på subventioner. Jag vet inte hur stor effekt de skulle få, men man kan kanske kombinera dem med ett avskaffande av omsättningsskatten. Tanken på subventioner har förkastats av ·ett par talare efter inledaren. Jag tror den är
värd att tagas under allvarligt övervägande. Det är väl dock så, att när
inlporten kommer i gång på allvar, skall det i alla fall så småningom bli
en så pass kraftig prissänkningstend,ens, att den period, under vilken subventionerna skulle utbetalas., inte b·ehövde bli alltför lång. Man kan också
diskutera en del andra anordningar. Man bör över huvud försöka komma
sams om att göra en ny fördelning av krisbördorna, som tar in alla samh·ällsklasser och genomför fördelningen från den synpunkten, att den skall
bli så rättvis som möjligt, alltså inte bara nled hänsyn till de procentuella
inkomstförändringarna sedan förkrigstiden utan också med hänsyn till
beskaffenheten av den faktiska inkomstfördelningen i ,samhället. Om krisförhållandena fortfara någon längre tid, måste man nog, om man ~kall
kunna hålla tillbaka arbetarnas krav, kunna påvisa att även andra grupper, som trots att de ha varit utsatta för inkomstminskning i alla fall
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ha det ganska bra, nu få betala ytterligare exempelvis i form av ,en ökning
i skatten.
Jag vill sluta med att säga, att professor LUlldbergs sista uppslag är
något som enligt min mening behöver diskuteras mycket ingående. Men
det första intrycket för mig åtminstone är, att vi kanske här ha den formel, som kan lösa det problem vi för närvarande stå inför. Det är svårt
att säga något bestämt på förhand, men tan·ken bör i varje fall mycket
noga prövas.

Rättelse till föregåe-D.de häft.e:
Sid. 75 rad 7 står: »nationallöner», läs: »nominal1öner».
Sid. 75 rad 9 står: »fram1ördes», läs: »understöd1des».

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 4 december 1944

Ordförande: Fil. dr. I var A n d e r s o n.

Till styrelse för år 1945 valdes: fil. dr. Ivar Anderson, ordf., professor
Erik Lundberg, vice ordf., bankdirektör E. Bro\\Taldh, landsorganisatioIlens ordförande A. Lindberg, fil. dr. H. Nordenson, statsrådet B. Ohlin,
direktör E. Sjögren och disponent H. Throne-Holst.

Landshövding Bo Hammarskjöld höll aftonens föredrag över ämnet:

Jordbrukspolitiken under krisen.
När Nationalekonomiska Föreningen nu på sitt program upptagit en
diskussion angående jordbrukspolitil{en under krisen, har väl meningen
knappast varit, att här skulle lämnas en siffermässig redogörelse för den
faktiska utvecklingen på jordbruksområdet. Jag vill därför icke ens försöka göra ett representativt urplock ur det kolossala myllret av statistiska
uppgifter på produktion, utrikeshandel och prisrörelser, utan jag skulle i
stället vilja något följa utvecklingen av själva m.ålsättningen för jordbrukspolitiken under krisen och i samband därmed antyda något om den fortskridande förskjutningen av medel och metoder för uppnående av de mål
man undan för undan uppställt för sig.
I olikhet mot många andra grenar av krispolitiken. kan ju krigsårens
jordbrukspolitik sägas vara organiskt framsprungen ur förhållandena under den föregående tiden. Utvecklingen hade lett till att man på d'etta
·:område väl hade det enda konsekvent genomförda försöket i vårt land med
en verklig planhushållning; detta ord då taget i den bemärkelsen att man
vill sörja för både full avsättning för producenterna och full behovstäckning för konsumenterna, i båda fallen till som skäliga befunna priser. Dithän hade man kommit utan något teoretiskt ståndpunktstagande, endast
på grund av sakens egen gång. Vi hade ju under 1930-talet en jordbrukskris, som började med ett våldsamt prisfall och sedan utvecklades till ett
bekymmersamt överskottsläge. Den utländska prisnedgången på jordbrukets produkter spred sig under slutet av 1920-talet 'snabbt till Sverige.
År 1929 hade sålunda vetepriset sjunkit med :JU och sockerpriset med 113
9 -
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.i förhållande till 1925 års priser. Dessa förhållanden kunde· icke lämnås
obeaktade. Redan år 1928 fick en kommitte i uppdrag att utreda frågan
om åtgärder för höjande av jordbrukets ekonomiska bärkraft. Härefter
följde snabbt reglering av olika produktionsområden. Det började år 1930
med sockerbetorna; åren 1930 och 1931 gjordes sedan prisutvecklingen
i Sverige på spannmål i stort sett oberoende av den utländska utvecklingen genom långt gående åtgärder av olika slag. Sedan· kom 1932 mjölkregleringen; 1933 ordnades slaktdjurs- och fodermedelsmarknaderna och
år 1934 slutligen äggmarknaden. Alla dessa åtgärder skedde, såvitt man
efteråt kan bedöma, utan att till grund därför legat någon enhetlig målsättning inom jordbrukspolitiken; det torde alltså icke finnas några auktoritativa uttalanden om principerna för ett genomsnittligt prisläge till
producenterna, OCll någon medveten planering i fråga om jordbruksnäringens lönsamhet på läTIgre sikt lärer knappast heller kunna påvisas. Stödåtgärderna utfonnades i stället undan för undan allteftersom prisfallet
spred· sig.
En ändring härvidlag inträdde dock fr. o. m. regleringsåret 1934-35.
En viss samordning av de olika prisreglerande åtgärderna hade då befunnits nödvändig. Som riktpunkt för prispolitiken tog man därvid, att man
ville söka uppnå ett prisläge, som svarade mot 75 % av 192·5-1929· års
prisnivå. Med bibehållande av denna prisnivå såsom bas försköts sedan
nlålsättningen undan för undan. 75 %-nivån fastslogs sålunda redan år
1936 som en botten, under vilken alltså jordbrukspriserna icke skulle tilllåtas att sjunka, och samtidigt satte man en övre gräns, där de statliga
stödåtgärderna skulle kopplas ur, nämligen vid vad som helt motsvarade
priserna 1925-1929. Är 1937 gick man därefter vidare fram till den
principståndpunkt, som sedan i huvudsak gällde ända tills krisen s.atte in..
Den innebar, att priserna skulle få fritt röra sig mellan 15 % över och
15 %. under prisnivån 1925-19'29. Det var alltså först i den mån priserna tenderade att röra sig utanför dessa gränser, som direkta statliga
prisregleringsåtgärder skulle sättas in. Eftersom besvärligheterna för prisnivån till stor del berodde på trycket från utländska billiga produkter,
ingingo helt naturligt i regleringssystemet omfattande importregleringar,
men dit hörde som följd av överskottsbekymren även exportsubventioner
och tvångsåtgärder för användning av svenska produkter, exempelvis det
s. k. inmalningstvånget. Det hela· blev sålunda under jordbruksnämndens:
ledning till ett mycket invecklat instrument, som hade den delikata uppgiften att oaktat en starkt stigande produktion och utan hänsyn till konsekvenserna i form av höjd inkomstnivå för jord:bruket sörja för full avsättning till väsentligen oförändrade priser.
När produktionsöverskottet tenderade att fortsätta och svårigheterna
alltså blevo allt större, blev det nödvändigt att uppgöra planer på längre
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sikt för jordbrukspolitiken och att därvid upptaga denna till.omprövning
även ur mera allmänna synpunkter. Då 1938 års jordbruksutredning kom
till, fick den alltså till huvuduppgift för sitt arbete att undersöka hur
jordbruksbefolkningen skulle kunna upprätthålla en i förhållande till andra
befolkningsgrupper skälig levnadsstandard. Det stöd, som jordbruket i
detta syfte i fortsättninge~ borde erhålla, skulle emellertid enligt kommittedirektiven avvägas så att icke andra näringsgrenar därigenom hindrades i sin utveckling. Denna utredning hade emellertid icke kommit till
några definitiva resultat, då kriget bröt ut och dess arbete för den skull
måste a'vbrytas. Jordbruket ingick sålunda i krisen med stöd av ell
komplicerad regleringsapparat, som tack vare de goda skördarna medfört
ett relativt förbättrat försörjningsläge för jordbruket, samtidigt som mycket betydan·de lager av vegetabiliska produkter kvarlåg-o osålda - visserligen till en del såsom ett medvetet beredskapslager, men dock väsentligen såsom ett rent· saluöverskott.
I och med krigsutbrottet och därmed följande svårigheter för vår utrikeshandel uppträdde på jordbrukspolitikens scen en ny huvudfigur, nämligen självförsörjningen. Under den öppna famnens politik under 1930talet hade denna faktor endast skymtat i kulisserna såsom en ungefär lika
antikverad rekvisita som kanoner och gevär. En följd av den livliga diskussionen om jordbruksöverskotten var nog för övrigt, att man ganska
allmänt uppfattade läget så, som vore vi självförsörjande; ~anske var det
rent aven dylik uppfattning, mer än kunskap om den faktiska lagersituationen, som var grundvalen för ett mycket beaktat yttrande vid krigsutbrottet om att vår beredskap var god. En redan då föreliggande utredning inom ~skommissionen för ekonomisk beredskap hade emellertid utvisat, att vår inhemska produktion utan hjälp av importvaror endast motsvarade omkring 70 % av tota1förbrukningen av livsmedel, mätt i kalorier. Härtill kom inemot 10 % motsvarande inhemsk produktion som härrörde från importfoder, och närmare 15 % inhemsk produktion, baserad
på importöverskott av konstgödsel. Härefter återstod ett importöverskott
av färdiga produkter, däri inräknat margarin och annat, väsentligen av
utländska råvaror framställt, matfett, motsvarande 5 a 6 CJ10 av totalförbrukningen, mätt i kalorier. Det var visserligen riktigt, att den väsentliga del av vår produktion, som grundade sig på importerade råvaror,
ganska fullständigt motsvarades aven export av färdiga produkter. Sålunda brukade man säga, att införseln av oljekakor motsvarades av smörexporten och att införseln av lnajs icke ledde till större produ~tion av fläsk
.och ägg, än som brukade exporteras. Detta innebar emellertid givetvis
icke, att en omläggning omedelbart skulle vara möjlig, så att vid avklippande av såväl införsel som utförsel bristell endast' slrnlle motsvara de
importerade färdigprodukterna.
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Nej, .snart nog stod det klart för alla, att självförsörjningsproblemet
krävde lika stor plats i rampljuset som jordbrukarklassens lönsamhetsintresse, och sedan kan 11ela pjäsen sägas ha bestått i ett växelspel mellan
dessa båda premiäraktörer; låt vara, att den allmänna prispolitikens kallt
beräknande mask alltmera envist stört deras tete-a-teter och l{anske rent
av velat göra gällande en viss motsatsställning dem emellan. Ökad självförsörjning och förbättrad lönsamhet skulle dock i en avspärrningstid
kunna följas' i varje fall ganska långt på vägen, och politiken i fonn av
det möjligas konst har alltså spelat in först i förhållandet till den allmänna
prispolitikens principiella nejsägande.
Redan första gången då efter krigsutbrottet ett uttalande officiellt gjordes om den nya målsättningen, kom denna motsättning till synes. I den
s. k. jordbrukspropositionen till 1939 års urtima riksdag framhöll nämligen
statsrådet i första hand, att med hänsyn till de hinder, som lades för oförhindrad export och import, det vore av största vikt att produktionen av
jordbruksalster upprätthölles och i -möjligaste man uppmuntrades. För
sådant ändamål vore det bl.a. nödvändigt att så avväga priserna på olika
jordbruksprodukter, att prisregleringen kunde tjäna som stimulans för en
ökning av viss produktion, där så vore önskvärt. Men omedelbart gjorde
han den reservationen, att riskerna för en allmän prisstegring tvingade
till en allmän försiktighet med alla åtgärder, som kunde leda till någon
Illera avsevärd ökning av levnadskostnaderna och därmed bana väg för
en inflatorisk utvecl\Jing. Möjligheterna till produldionsökning via överkompensation vid prissättningen begränsades sålunda högst' avsevärt.
När jordbruksfrågorna nästa gång' drogos inför riksdagen, nämligen vid
1940.års riksdag, hade vi passerat den 9 april och perspektivet hade redan
i motsvarande grad förskjutits. Jordbruksministerns principiella uttalande
i jordbmkspropositionen angående prispolitiken innebär då helt kort, att
den bör så handhavas, att för landetS försörjning erforderlig produktion
ernås. Självförsörjningslinjen behärskar sålunda hela scenen. Närmare uttryckes denna huvudsynpunkt så, att avspärrningen och därmed följande
starka ransoneringar gjorde det nödvändigt att jordbruksproduktionen erhölle erforderlig stimulans, något som endast kunde ske genom att jordbrukaren tillförsäkrades en efter produktionskostnadsökningen lämpligt avvägd prisnivå. Statsrådet begärde och fick fullmakt åt Kungl. Maj:t att
med beaktande av kostnadsölmingarna för produl{tionen avväga prisnivån.
I anslutning till självförsörjningssynpunkten angavs, att en dylik fullmal<t
skulle användas icl{e blott så, att jordbruket finge en samlad inkomst, som
vore tillräcklig för produktionens upprätthållallde i erforderlig omfattning,
utan att avsikten även var att vid avvägandet av priserna mellan pro·dukterna inbördes taga hänsyn till huruvida viss produktion borde ökas
resp. vidmakthållas.
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Nästa akt utspelas år 1941. I jordbrukspropositionen konstaterades då
på grundval av verkställda utredningar,. att lmder laisen inträtt viss förbättring i fråga om ersättningen för jordbrukarIlaS arbete, och det hänvisas till den stegrade räntabiliteten i varje: fall inom områden och brukningsdelar med jämförelsevis gott skörderesultat. Grundtemat är mot
denna bakgrund, att regleringen av priset på jordbruksprodukterna måste
ske, visserligen under beaktande av nödvändigheten att uppehålla jordbrukets produktion och räntabilitet, men också med aktgivande av kravet .
på att kunna erbjuda den i jordbruket verksamma arbetskraften likvärdiga ekonomiska förmåner med dem, som erhållas inom andra verksamhetsområden. Det räcker sålunda nu icke längre med att jordbruket skall
i princip tillerkännas full kompensation för inträdda kostnadsökningar; nu
syftar man därutöver till en sådan förbättring att jordbruksbefolkningens
levnadsstandard Iran höjas till likvärdighet med ur andra synpunkter jämställda befolkningsgrupper. Men samtidigt påpekas, att för reglermgen på
ifrågavarande område nu tillika framträtt önskemålen att tillhandahålla
. konsumenterna varor till lägre· priser än som betingas av rådande produktionskostnader. Därmed annonseras- alltså rabatt- eller subventiollssystemet som ett av de väsentliga leden inom livsmedelspolitiken; man accepterar i princip luckan mellan producent- och konsumentpriserna - en
lucka, som det blir statens sak att överbrygga. Men så faller priskontrollnälnndens breda skugga över den ljusa tavlan, och man gör den vanliga
reservationen: prisnivån även för jordbruksprodukter måste - heter deti samklang med statsmakternas åtgärder för att bemästra den ekonomiska
utvecklingen hållas inom sådana gränser, att en inflationsartad utveckling förhindras. Här pocka sålunda såväl självförsörjningslinjen och lönsamhetsökningen som den allmänna prispoliti~en och rabatteringslinjen i
samma mån på uppmärksamheten. I denna kraftparallellogram har lönsamhetsprincipen tagit prisrabatteringen till stöd men ännu icke upptäckt,·
att man därigenom kan via indexberäkningens mysteriekult försvaga tyngden hos prispolitilrens varnande röst.
När vi hunnit ännu ett år under krisell eller till 1942, ha vi bakom
oss två mycl{et svåra missväxtår. Det ä.r också därför ånyo en annan ton,
som-ljuder i jordbrukspropositionen. Anslaget är allvarligt oell kärvt: »De
två senaste årens svaga skördar ha a.vsevärt försämrat landets försörjningsläge. Landets reserver av livsmedel, vil1ra vid krigsutbrottet voro betydande, ha högst väsentligt nedgått. Det är därför en fråga av utomordentlig vikt att jordbruksproduktionen vidmakthålles och i möjliga.ste
mån utvidgas.» Så långt citat. - Även om det i fortsättningen i departementschefsyttrandet heter, att man icke avser att göra någon ändring i
tidigare principer, enligt vilka ·priserna icke kunde·, tillåtas stiga utöver
den nivå, som vore nödvändig för täckande av de ökade produktionskost-
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naderna, innebär detta uttalande en betydlig åtstramning i målsättningen,
något som bl. a. medfört att det nu icke längre är - eller behöver vara
- tal om ett höjande av jordbrukarnas inkomstnivå i förhållande till andra samhällsgrupper. Vad angår hänsyn till den allmäJ.1na prisnivån hänvisas blott till att man tidigare under kriget sökt hålla prisnivån inom sådana gränser, att en inflationsartad utveckfulg förhindrades.
När dessa uttalanden fälldes i maj 194,2, hade redan den s. k. 1942 års
jordbrukskommitte, mera ökänd under namnet 27 -mannakommitten, erhållit sina direktiv. Jag återkommer till dessa längre fram och övergår nu
till att erinra om hur läget var vid behandlingen av jordbruksfrågorna
våren 1943.
Ehum departementschefen kunde konstatera, att det försörjningsmässiga utgångsläget hösten 19'43 syntes komma att bli bättre än vid motsvarande tidpunkt året förut, förkl'arade han i det årets jordbruksproposition,
.att det med hänsyn till försörjningssituationen uppenbarligen alltjämt vore
a.ngeläget, att jordbruksproduktionen i möjligaste mån uppehålles och utvidgas. Något tal om ökad lönsamhet är det icke heller denna gång, utan det
Ileter endast, att man bör använda sådana gnlnder för prissättningen, att
jordbrukarna bleve särskilt intresserade av att nå ett så högt produktions~
resultat som möjligt; såda11a. förbättringar, som kunde åstadkommas genom jordbrukarnas egna ansträngningar, borde icke gärna föranleda någon
sänkning av priserna. I detta sista uttalande torde ha legat en antydan
om att ifall man alltjämt skulle avväga den allmä:nna prisnivån för jordbrukets produkter efter kostnadsstegringen, därvid icke borde medräknas
annan inkomststegring än den, som berodde på bättre skördebetingelser
och an·dra av jordbrukarna oberoende omstäntdigheter. Denna synpunkt
har i annat sammanhang', nämligen på tal om årets löneökning-ar för jordbruket, uttryckts så, att den inkomstökning, som härledde sig ur ökad
eller förbilligad produktion, borde få behållas av jordbruket.
Den fortgående förbättringen av försörjningsläget gjorde, att när dessa
frågor våren 19·44 kommo upp till behandling, det icke längre var angelägenheten av så stor produktion som möjligt, som låg i centrum för intresset, utan detta samlade sig ånyo i stället om vad här förut kallats
lönsamhetsfrågan. Såväl från statsmakternas sida som i den offentliga
diskussionen proklamerades allmänt anslutning till önskemålen om en så,;.
dan förbättring av jordbruksbefolkningens inkomstnivå och levnadsstandard, att densamma snarast möjligt bragtes i nivå med andra jämförliga.
folkgrupper. Detta kom till synes under behandlingen av årets jordbruksproposition. Man. frångick nu på ett väsentligt sätt principen, att man beträffande jordbrukspriserna skulle sikta. till ett läge, som beredde full
täckning för den konstaterade ofrivilliga kostnadsstegringen under kriget.
Det fastslogs nämligen, att ifall utvecklingen bleve sådan, att man med
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bibehållande av fjolårets prisnivå uppnådde ett kalkylmässigt inkomstöverskott för jordbruket, detta intill viss angiven gräns icke skulle föranleda nedsättning av priserna eller sänkning av statens utgifter för jordbruksstöd, utan i stället få användas för en höjning: av arbet.slönerna till _
de anställda i jordbruket och dänned också till en standardiörbättring för
de mindre jordbrukarna själva. Även om det uttryckligen medgavs, att
detta icke var ett principavgörande, såtillvida att man gick in för att för
framtiden genom prisavvägningen bereda den mycket omtalade ökningen
i ,lönsamhet, utan att man endast ville utnyttja en konjunktur, där det
vore möjligt att bereda öka,d lön och inkomst utan att detta behövde
taga sig uttrycl{ i höjda priser för konsumenterna, måste man anses därmed ha tagit ett första steg till övergång :från krispolitik till efterkrigspolitik på jordbruksområdet. Ty det var icke något konjunkturöverskott
Inan nu inkasserade, utan den prisnivå, som man fick sanktion på att bibehålla, var avpassad efter en sämre försörjningssituation än den nonnalskörd ~an nu räknade med, detta framför allt i vad angår underlaget för'
animalieproduktionen. Erfarenheten, närmast vid prissättningen nästa
vår, får ju utvisa huruvida de varnande röster få rätt som, trots all möjlig önskan att komma jordbruket till hjälp, i våras fruktade, att man måhända var något litet väl tidigt ute, detta så till vida, att det kunde bli"
besvärligt, politiskt såväl som praktiskt, att under krisens slutskede fullt
ut uppehålla v~d som sålunda Vunnits.
Kanhända bör man icke draga några mera bestämda slutsatser enbart
på grund av den nu lämnade snabbmålning rörande jordbrukspolitikens
lnålsättning, som grundats på die olika årens departementschefsuttalanden.
Så mycket kan man väl ändå våga fastslå, som att den bjudande nödvändigheten ~v att lInder krisen taga an~varet för att jntet försummades för
uppehållande av vår livsmedelstillgång på självförsörjningens grund, medfört att övriga önskemål, d. v. s. frHmför allt en förhöj-d relativ lönsamh.et för jordbrukets folk och ett behållande aven oförändrad prisnivå,
endast i växlande grad kunnat beredas gehör, allteftersom den försörjningsmässiga försvars- och beredskapspolitiken det medgivit. En annan
sak är givetvis, att relationen mellan inkomstöverskott för jordbruket och
graden av självförsörjning, icke är en gång för alla given utan kan i takt
med känslan av yttre tryck respektive känslan av förbättrat utrikespolitiskt annbågsrum ganska väsentligt förändras i ena eller andra riktningen.
Innan jag övergår till att antyda, hur olika principiella önskemål återspeglats i den aktuella problemställningen för kristidens och efterkrigstidens jordbrukspolitik, bör först nämnas något om de i viss mån slingrande vägar, på vilka man under krisen sökt sig fram mot de successivt
proklamerade målen.
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Om man, såsoln här skett, fattar uttrycket jordbrukspolitik såsom innefattande icke, vilket ofta sker, endast jordbrukarpolitik utan även fÖ1"sörj~
1lingspolitik, är det klart, att däri ligger mycket lnera änden prispolitik,
om vilken diskussionen för det mesta rört sig. När man velat driva upp
självförsörjningen och få fram ett visst slags produktion, som med hänsyn
till försörjningsläget var önskvärd, och när det därvid under de svåraste'
åren framförallt gällt att i stor utsträckning utbyta animalieproduktionen mot den så att säga försörjningsekonomiskt betydligt förmånligare
cerealieproduktionen, är det många medel som använts. Regleringsinstrunlentet har undan för undan utbyggts med allt flera manualer, där det
gällt att bringa till harmoni alla de notkombinationer, som betecknas av
bokstavstecken för de mäktiga organisationer, vilka äro på väg att bygga
upp ett Korporations-Sverige. Det skulle föra alltför långt att här gå
in på den delen av jordbrukspolitiken; jag vill blott nämna några rubriker:
arealtillägg och odlingspremier för brödsäd, garantipriser, t. ex. för sockerbetor, ärter, potatis m. m., leveransplikt för fodersäd,' reglering- av tilldelningar, bl. a. genom överförande aven procentuellt större del av de lrnappa
fodertillgångarna på de försörjningsmässigt mera räntabla nötkreaturen
på bekostnad av svinen och framför allt hönsen; liknande förfarande vid
fördelning av importerad konstgödsel, prisclearing mellan in- och utländska
jordbruksförnödenheter eller mellan utländska produ...1{ter inbördes, då de
kommit från olika marknader eller vid olika tidpunkt.er o. s. v. Men det
växelspel mellan olika mål för jordbrukspolitiken som här närmast skulle
behandlas, har framför allt tagit sig uttryck vid handläggningen a.v frågan om själva priserna till producenter och konsumenter. Även härvidlag
finnas många specialproblem, som i~ke heller kunna nu närmare diskuteras', såsom livsmedels-, foder- ocl1 gödselrabatter, inlösningspriser, smågrisstöd och prisåtgärder för höj.ande av svinens slaktvikt, förmalningsersättningar, mjölkpristillägg o. s. v. Alla dessa faktorer ha visserligen haft sin
betydelse även då det gällt beräknande av jordbrukets inkomstnivå, men
lluvudproblemet har hela tiden avsett prissättningen på de jordbruksprodukter av olika slag, som odlas i hela landet eller större delen dårav, alltså
framför allt mjölk OCll nljölkprodukter, kött och fläsk, brödsäd och foder- ,
säd samt potatis.
Som redan alltytts, utgick man då dessa frågor behandlades första
gången under krisen från att priserna skulle, med allt beaktande av självförsörjningskravet, dock icke sättas högre än att de gåve full täckning
för stegring av produktionskostnaderna. Man menade tydligen - och
sannolikt icke heller med orätt ----inför krigsriskens krav, sådana de förDummos av envar innan intrycken trubbats av och känslan för det kollektiva ansvaret minskats, att om blott jordbrukarna finge trygghet för att
icke, se sin levnadsstandard försämrad, detta skulle vara tillräckligt för
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att de skulle på allt sätt bjuda till att följa anmaningarna om så stor pro-o
duktion som möjligt.
Den uppgörelse, som hösten 1940 träffades mellan regerulgen och jordbrukets centrala organisationer, vilade sålunda på denna bas. Den inkomstökning, som enligt denna uppgörelse skulle tillföras jordbruket i
form av prishöjningar eller tillskott ur statskassan såsom kompensation
för inträffad minskning i avkastningen, skulle emellertid stanna cirka 4 %
under den summa, som skulle erfordras för att helt täcka jordbrukets stegrade kostnader. Där framträdde alltså för första gången den s. k. 4 %regeln, SOm alltsedan dess gjort sig gällande. Att det inkomstbortfall,
som jordbrukarna enligt uppgörelsen skulle bära såsom sin ·del av den
nationalolycka, som den dåliga skörden vid dåvarande läge utgjorde, bestämdes på detta sätt, torde ha berott på, att man ansåg en avvikelse
från medelskörden med ca 4 % böra ,betraktas såsom en för jordbruket
normal företagarrisk. I den mån försämring-en var större, ansågs det däremot vara en exceptionell företeelse, som borde motivera ett ingripande
fran det allmännas sida.
I full överensstämmelse härmed var det som livsn1edelskommissionen
våren 1941 kunde sannnanfatta vissa allmänna riktlinjer för prissättningen, vilka godkändes av statsmakterna och sedan blevo vägledande. Kommissionen uttalade därvid, att priserna på jordbrukets produl~:ter för
skördeåret 1941-1942 borde avvägas så, att jordbrukarna vid sådana
väderleksbetingelser, vid vilka - med norlnal gödsling, brukning etc. normal produktion kunde erhållas, skulle få den fulla täckning för inträdda
omkostnadsstegringar sedan krigets utbrott, som man tidigare varit överens om. Den konkreta innebörden härav borde enligt kommissionen vara
den utgångspunkten för prissättningen, att jordbrukets samlade nettoinkomst - naturaförmåner inrälrnade -:- ,rid dylika väderleksförhållanden icke borde understiga nettoi~omsten under produktionsåret 19·38~
1939. I syfte att stimulera till största möjliga produktion borde dock i
dåvarande läge en något högre prisnivå l{unna medgivas, och därest produktionsresultatet vid ogynnsam väderlek bleve i mer avsevärd mån sämre
än det beräknades bli vid normala väclerleksbetingelser, borde viss l{ompensation lämnas för produktionsminskningen. - I dessa principer ligger
framför allt, att till grund för avvägningen skulle lägg-as en jämförelse
mellan nettoinkomsten vid olika tidpunkter för jordbruket såsom en, helhet, d. v. s. med alla jordbrukens inkomster och utgifter tillsammalltagna,
såsom om jordbruket vore ett enda företag med alla, som däri arbeta,
anställda hos en gemensam driftsledare. Vid bedömande av hur stor den
sammanlagda inkomsten måste vara för att motsvara kostnadsstegringen,
har man av olika skäl- framför allt kanske at.t inkomstsidans alla poster
icke kunnat redovisas lika fullständigt som utgiftssidans - hittills varit
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nödsakad att använda sig aven indirekt metod; sedan man uträknat indextal för den sammanlagda kostnadsökningen respektive inl{omststegringen allt sedall krigsutbrottet, har man räknat ut med hur stort belopp
utgifts- eller inkomstsumman skulle behöva ökas för att de båda indextalen skulle bli lika stora. Det belopp man sålunda kommit fram till har
ansetts utgöra ett mått på behovet av inkomstölming respektive möjligheten till inkomstminskning för bibehållande av förkrigstidens relation
mellan inkomster och utgifter.
Enligt sina direktiv hade 194,2 års jordbrukskommitte att pröva, huruvida det icke vore möjligt att komma fram till en annan metod för denna
s. k. jordbrukskalkyl. Men den delegation inom kommitten, s~m - under
ordförandeskap av vår nuvarande handelsminister, denna förenings
tidigare ordförande - hade att undersöka frågan, l{om till den slutsatsen,
att den använda indeXlnetoden även i fortsättningen i varje fall tillsvidare'
\7ore den enda, som kunde begagnas, detta framför allt på grund av den
ovisshet,. som måste vidlåda varje försök till en direkt jämförelse mellan
de beräknade inkomst- och kostnadsbeloppen. Delvis i anslutning till
rekommendationer av denna delegations, av jordbrukskommitten i dess
helhet godkända utredning, ha emellertid sedermera jämlmingar' och
kompletteringar skett i principerna för jordbrukskalkylen. Den väsent~
ligaste av dessa ändringar var, att man fr. o. m. år 1943 i kalkylen tog
hänsyn till kapitalavsättningen respektive kapita1förbrukningen i form av
llppläggande av foderreserver· eller, tvärtom, genom utnyttjande av dessa,
.ävensom genom ökning eller minskning av kreaturskapitalet. Särskilda
undersökningar ha också de senaste åren gjorts beträffande jordbrukarnas
inkomster ~v skogskörslor samt av fältmässig grönsaksodling, men man
har varit fullt ense om, att hänsyn till dessa faktorer icke borde tagas i
en kalkyl, som uppgjorts för det här berörda ändamålet.
Det har ju varit klart, att den prisnivå, som sålunda skulle· motsvara
kostnaderna för hela jordbruket, skulle komma att å ena sidan för en hel
del yrkesutövare bereda mer än avsedd kompensation men å andra sidan·
icke räcka till att täcka kostnaderna· för ett mångdubbelt antal jordbrukare, som arbeta under mera ogynnsamma förhållanden än de genomsnittliga. En överkompensation har man försökt att minska bland annat ge..·
nom att i kalkylen icke medtaga sådana inkomster, som härröra från va,<l
man kallat stimll1anspriser på produkter, vilka icke kunna odlas annat .än:
i vissa delar av landet, såsom exempelvis oljeväxter och vårvete. En hjälp·
åt de underkompenserad~ har man sökt bereda i form av prisdifferentiering, framför allt i Norrland, genom extra bidrag till mjölken i trakter
l11ed särskilt dåligt skördeutfall, genom producentbidrag till mindre mjölkleverantö~r o. s. v.
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En av de frågor, som i detta sammanhang varit under livlig debatt, är
tidpunkten på året för prisernas fastställande. Redan tidigt var det ett
önskemål från jordbrukarna, att prisnivån skulle bestämmas på våren
innall de gjorde upp sin odlingsplan. Att det med tanke på en lämplig
produktionsinriktning var angeläget att så skedde stod icke främmande
för de avgörande instanserna, men med hänsyn till de särskilt osäkra
skördeförhållandena och omöjligheten att beräkna stegringen av viktiga
kostnadsposter måste man de första åren nöja sig med en höstprissättning.
Denna ville man dock, i varje fall beträffande spannmålen, verkställa
så tidigt, att priserna vore klara, då spannmålen började komma ut i handeln. Att prissättningen hösten 19412 drog ut alltför länge, eller för spannmålen till slutet av september och för övriga produkter ~ända in idecember, berodde ju på särskilda orsaker, nämligell sammankopplingen med
den allmänna prispolitiken.
För att tillmötesgå de sakligt så starkt berättigade önskemålen från
jordbruket om ledning vid produktionsplanernas uppgörande, övergicl{
man emellertid redan år 1941 till att tidigt på våren fastställa relations;
tal för jordbrukspriserna. Det angavs sålunda, hur dessa skulle komma
att stå i förhållande till varandra, medan fixerandet av den absoluta prisnivån alltjämt uppsköts till hösten. Man avsåg därmed att den kunnige
jordbrukaren skulle, med ledning av denna prisskala och med kännedom
om produktivitet.en på hans jord av olika grödor, kunna bestämma hur
han lämpligast skulle lägga sin odling.
Kraven· från jordbrukarna på fullständig vårprissättning kvarstodo
emellertid det oaktat med full styrka, och sedan efter det allmänna prisstoppets genomförande en väsentlig stabilitet beräknades inträda beträffande jordbrukets kostnadssida, vågade man år 1943 för första gången
försöket att genomföra en fullständig prissättning på våren. Därvid måste
man emellertid förbehålla sig ~tt senare göra jämkningar, allteftersom
skörden artade sig åt ena eller andra hållet. Det bestämdes sålunda, att
omräkningar i jordbrukskalkylen skulle ske i varje fall i augusti på grund,,"al av den preliminära skördeuppskattningen per den 15 juli, och sedan
eventuellt på nyåret, då de definitiva skordesiffrorna vore preliminärt
kända, och till slut i maj då tröskningsresultaten föreligga och man kan
överblicka resultatelI av animalieproduktionen. Den gången ville lyckan,
att dessa omräkningar icke behövde leda till några ändringar i den på
våren fastställda prisnivån. Att. det icke gick lika lyckligt när man nu i
år upprepade försöket, sammanhänger med att man då, såsom i annat
sammanhang antytts, i viss mån kastade loss från kostnadstäckningsprincipen, kombi~crad med 4 %-regeln. Denna innebär som. bekallt, att den
vid uppgörelsen hösten 1940 fastslagna grundsatsen att jordbruket skulle
bära en så att säga normal företagarrisk för dåligt skördeutfall komplette-
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rades med, att i den mån skörden bleve bättre än väntat, jordbrukarna
skulle intill motsvarande gräns få behålla vinsten därav, så att endast i
den mån inkomstsumman med mera än 4 % överstege den beräknade.,
priser och statsbidrag skulle reduceras så att överkompensationen stannade vid detta procenttal.
Även med fasthållande också i år av denna princip skedde emellertid',.
parallellt med förskjutningen i målsättningen, en viss betydelsefull jämkning av själva beräkningssättet. Så länge prissättningen skedde på hösten,
var det ju klart, att man avvägde priserna med hänsyn till vad man då.
kunde beräkna angående samma års skörderesultat. När sed.an år 1943
priserna skulle bestämmas på våren, ansåg man sig inte ha tillräckligt
nlaterial för en uppskattning av skörderesultatet under det kommande
året, utan i stället lade man till grund en inom jordbrukskommitten upprättad preliminär kalkyl rörallde jord,brukets kostnader och inkomster un~
der det regleringsår, som då led mot sitt slut. Dett.a innebar alltså, att
Inan för det kommande regleringsåret i genomsnitt räl{llade med samma
produktionsvolym och sanuna l{ostnadsvolym som under det då löpande
regleringsåret. Anledningen. till att man kunde acceptera denna, givetvis
principiellt icke oantastliga ståndpunkt var den, att det bland landets
jordbrukare syntes förefinnas en utbredd uppfattning, att 1942 års skörd
var sådan, att det icke var sannolikt att skörden år 194,3 skulle' bli avse~
värt bättre. Då kalkylen för 1942/4,3 ant()gs komma att gå tämligen
jämnt ihop, innebar prisbeslutet i överensstämmelse härmed, att de gäl~
lande priserna skulle i stort sett bibehållas oförändrade, naturligtvis såvida
icke den beslutade prognosen i augusti beträffande inkomsterna och utgifterna för det kommande regleringsåret borde föranleda tillämpning av
4 %-regeln.
Men även då man medgav, en sådan onlräkning" vidhöll man i princip"
att utgångspunkten. för prisnivån skulle vara kalkylen för det gångna året,
något som visas därav, att då man förutsåg vissa varandra kompenserande prisjämknillgar av försörjningspolitiska eller andra skäl, det fastslogs, att det var relationen mellan utgifter och inkomster i den kalkylen,
som genom dessa kompensationer sk:ulle bibehållas oförändrad'.
Vid nl0tsvarande prissättning våren 1944 övergick man till ett annat
system. I den då framlagda kalkylen baserades nämligen inkomstberäkningarna på den produktionsvolym, som ansetts motsvara en »normalskörd för år 1944». Vid beräkningen 'av denna normalskörd hade man
utgått dels från den vid verkställd arealinventering för' olika grödor angivna arealen och dels från' vissa beräknade hektarskördar, som under nu,
råd'ande produktionsbetingelser ansetts motsvara medelmåttig skörd. Den
animaliska produktionen. uppskattades med ledning av befintlig betäckningsstatistik, vissa antaganden angående kreatursantalet samt en över-

JORDBRUKSPOLITIKEN UNDER KRISEN

117

slagsberäkning över fodertillgångarna. Anledningen till denna omläggning var, att jordbrukets produktionsförhållanden i vissa hänseenden avsevärt förändrats sedan 1942-1943 och att den preliminära kalkylen för
produktionsåret 194'3-19'44 vore mindre lämplig att använda, -eftersom
skörden år 1943 utfallit mycket olika i olika delar av landet.
När man i våras på grundval a,v sådana beräkningar om normalskörd
Jade upp jordbrukskalkylen på basis av de då gällande priserna, framkom,
-dels att jordbruket 1944/45 skulle leda till ett kalkylmässigt inkomstöverskott av cirka 106 milj. kronor. Det var denna omständighet, som föranledde, att man då frångick 4 %-regeln och under så gott som allmän
-anslutning från alla politiska och andra intresserade läger bestämde sig
,för att detta kaL~ylmässiga överskott skulle få användas till en höjning av
kostnadssidan genom utökning av arbetskostnadsposten. Detta skulle
taga sig uttryck däri, att en nedsättning av priserna eller minskning av
.statsstödet skulle ske endast i den mån som omräkningen av l{al.kylen i augusti eller senare visade ett större inl{omstöverskott än dessa
106 milj. Skulle den mot all förmodan visa ett underskott, skulle detta
emellertid på sedvanligt sätt bäras av jordbruket llltill 4 % av jordbrukets
'samlade inkomster enligt kalkylen. För fullständighetens skull tillade
man, att om underskottet skulle bli ännu större, detsamma skulle genom
prishöjningar nedbringas till denna sistnämnda storlek. Till yttermera
visso underströks, att om kalkylen över huvud visade underskott, då den
uträknades på grundval av dåvarande arbetskostnader, så skulle någon
höjning av arbetskostnadsposten icke ske på grund aven inträffad eller
befarad ökning av lantarbetarlönerna. - Givetvis är det synnerligen tackIlämligt ur olika synpunkter, att en välbehövlig utjämning av inkomstläget därmed åstadkommits för de mindre jordbrukarna och jordbruks.arbetarna. Men eftersom löneökningen i år endast utgår för en tid av
10 månader, kräves det en ytterligare inkomst av över 20 milj. kronor
för att kompensera merl{ostnaden, när dessa högre löner skola gälla för
ett helt år. Det är väl ej säkert, att man nästa år kan beräkna så mycket
större produktion än man gjorde i våras, att denna summa jämte övriga
kostn-adsökningar täckes av de då fixerade priserna, och om det inte blir
så uppkommer spörsmålet, huruvida ur allmänna eller prispolitiska synpunkter avgörande invändning skall resas mot prishöjningar, helt eller
delvis föranledda av dessa stegringar av löner och annan arbetsinkomst.
,Jag framhöll nyss, att omräkningen av kalkylen från vårprissättningen
icke avlöpte lika lugnt denna höst som år 1943. Detta berodde på två
omständigheter. Den ena var, att när man berälmade slutresultatet för
sistlidna regleringsår, så visade det sig, att jordbrukarna 1943-1944/
tillförts -en inkomst, som med omkring 35 milj" låg ovanför det inkomstöverskott, som de med tillämpning av 4 %-regeln haft rätt -att behålla.
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Detta berodde framför allt på den exceptionellt stora utslaktningen av
svin under regleringsårets sista mån-ader. Å andra sidan visade augustikalkyl~n, att inkomstöverskottet för 1944/45, sådant man kunde beräkna
det på grundval av skördeuppskattningen i juli, skulle bli cirka 35 milj.
större än de nyssnämnda 106 milj. Olika meningar rådde om huruvida
"id bedömandet av frågan om prisreduktioner hänsyn skulle ta~as till
nyssnämnda inko~st under förra året. Det anfördes sålunda å ena sidan,
att så borde ske, eftersom denna brådstörtade slakt innebar, att man tagit
ut i förskott en inkomst, som rätteligen skulle l{ommit på detta regleringsår. Häremot kunde man å andra sidan hänvisa till att inkomsten uppkommit genom utslal{tning av övernormalt tunga svin; det var i själv~ verket
fråga om en uppskjuten slakt från året därförut, då slakten varit undernormal. Dessutom hänvisades till den hela tiden följda principen, att varje
år skulle vara ett avslutat helt för sig", vare sig det visade ett överskott
eller ett underskott. Ett stöd för detta argument fann man däri, att då
man slog tillsammans resultaten från hela krisperioden såsom en helhet,
det visade sig, att på dell sammanlagda uppskattade inkomstsumman för
5 år det endast uppkonlmit ett totalt nettoöverskott av cirka 50 milj. kronor, d. v. s. i genomsnitt 10 milj. kronor om året. Hänsyn togs icke heller
till dessa 35 milj. laonor från förra året. Däremot var man ense om att
den förutsedda större inkomsten för' detta år enligt de godkända principerna måste medföra motsvarande prisreduktioner. När man numera, under hänvisning till den försämring, som på grund av först torl{a och sedan
dåliga bärgningsförhållanden inträdde i förhållande till utsikterna i juli,
skarpt kritiserar det oförstånd, som vill bestämma priser innan skörden är
bärgad, kan man måhända i första .hand få hänvisa till alla års önsl{emål
från jordbrukarsidan om en så tidig prissättning som möjligt. Vidare kan
det påpekas, att det icke är uppskattningen i juli i och för sig, som ligger
till grund för kalk:~;rlen av det blivande skörderesultatet, utan en statistiskt
vetenskapligt grundad beräkning av hur de sedvanliga julikalkylerna. erfarenhetsmässigt under en lång följd av år återspeglats i slutresultatet: när
det under 10 år \risat sig, att exempelvis mot en uppskattning i juli månad
utvisande normalskörd faktiskt svarat så och så mycket per hektar i slutresultat så har man, om hänsyn tages till minskad gödsling etc., ansett
sig kunna göra motsvarande antagande även i år. Det har också andra år
,risat sig, att felprocenten i en dylik förhandskalkyl varit obetydlig. och i
vart fall icke större än att nödiga justeringar mycket väl kunnat ske vid
omräkning av beräl{ningarna. Som exempel kan nämnas, att år 19-43 var
avvikelsen beträffande brödsäd-1,a %och beträffande fodersäd + 0,1 %.
För potatis och sockerbetor voro avvikelserna större - natul'ligt nog, då
så ,stor del av deras vegetatio,nsperiod infaller rundler augusti och senare.
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Om och i vad mån dell påtalade försämringen un-der !höstmånaderna' i
år bör leda till- justering arv priserna, är något, so,m det ännu är för
tidigt att yttra sig om; sålun,d'a har man ju också att taga hänsyn till
-föränIdringarna på kostnadssidan. Icke heller vet man, i vad mån hithörande problem kunna komlna att -beröras av den bebåda/de rundabordsdiskussionen om d'e al[männa pris.- och lönefrågorna.
Till bilden av jordbrukspolitiken under krisen hör ytterligare det' utredningsarbete beträffande jordbruksfrågor, som för närvarande pågår på
flera olika håll, kanske främst inom 1942 års jordbrukskommitte. Enligt
ordalagen voro visserligen denn'a kommittes direktiv väsentligen begränsade till att avse kristiden och avvecklingsperioden därefter. Som första
uppgift för utredningen angavs den ur kostnadssynpunkt och med hänsyn
till olika produktionsintressen lämpliga avvägningen mellan priserna på
-olika viktigare jordbruksprodukter. I detta syfte skulle bl. a. undersökas
utvecklingen av produktionsl{ostnaderna för olika produkter, och, såsom
redan antytts, skulle man pröva beräkningsgrunderna för jordbruksl{alkylen. Men departementschefen anknöt i direktiven vidare till uttalanden -i
jordbrukspropositionen och av jordbruksutskottet vid 1943 års riksdag av
den innebörden, att de svenska statsmakterna borde, då fredliga förhållanden inträdde, vara beredda att föra en jordbrukspolitik, som skänkte
landets jordbruk, bedrivet efter rationella metoder~ full lönsamhet. Departementschefen utläste ur dessa uttalanden enighet därom att de prisrega:lerande åtgärderna icke vid krigsslutet borde sättas ur kraft och avlösas
av fri prisbildning' under oreglerad konkurrens från importerade jordbruksprodukter. Emellertid borde man söka nännare klargöra vilken betydelse, som borde inläggas i kravet på »rationella metoder» och önskemålet om »fulllönsamhet». Det heter därefter ordagrant: »De svårigheter
som uppenbarligen möta att redan nu och i förväg komma till en grundad
uppfattning -om de lämpliga riktlinjerna' för jordbrukspolitiken under en
framtid, om vars förhållanden nu endast antaganden kunna göras, synas
mig icke böra avhålla från de förberedande undersökningar och överväganden på vilka kommande beslut måste grundas. Att därvid för jordbrukets del, liksom när det gäller läget för övriga näringsgrenar, särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt de problem, som måste uppkomma i samband med en övergång från krigsårens hushållning till hushållning under
fredstid, behöver icke särskilt framhållas.»
Under jordbrukskommittens arbete visade det sig ganska snart, att
det icke läte sig göra att verkställa· en sådan, på specialkalkyler för produktionskostnaderna grundad inbördes prisavvägning som -angivits i direktiven; även om man kunde påvisa relationer i kostnadsläget mellan
olika produkter saknades det nödigt material för att bena upp de gemen-
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samma kostnaderna i jordbruket. Det visade sig också, att man icke kunde komma övergångsproblemen närmare in på livet utan att man försökte
skaffa sig en uppfattning om det tillstånd, vartill man ville att övergången skulle le.da. Härmed upprullades alltså snart nog spörsmålet om
hela målsättningen för jordbrukspolitiken under vad statsrådet kallade
fredliga förhållanden, och alltså om jordbrukets och jordbrukarnas plats
i det svenska samhället under mera normala tider. Det är då icke att ·för·undra sig över att man redan ganska tidigt under diskussionen kom till
klarhet om att det på en hel mängd områden fattades tillräckligt utredningsmaterial för ett mera specificerat ståndpunktstagande, Som framgår
av kommitteberättelserna i riksdagstrycket, har k.ommitten därför med
vederbörligt tillstånd verkställt, respektive igångsatt en hel rad utredlungar, delvis av ganska omfattande natur. Jälnsides härn1ed har emellertid diskussionen om de grundläggande frågorna fortgått, och det är ganska
påfallande hur detta successiva inträngande i problemen och det väldiga
materialet för deltagarnas del ofta måste leda till uppgivande aven hel
clel populära och kanske förutfattade meningar. Bland annat har det sålunda allt tydligare framgått, att ,det ·första problemet icke är rationalisering eller lönsamhet utan hur stor vår jordbruksproduktion ur olika synpunk:ter bör vara. Redan i somras har man visserligen preliminärt enats
om vissa principer för ett blivande huvudbetänkande, men diskussionen i
kommitten har - bland annat på grund av att alla utredningar icke äro
klara - ännu icke nått det stadium, då dessa principer kunna framläggas
till offentligt meningsutbyte.
Kanhän,da kan det dock tillåtas att som avslutning antyda några allm.änna synpunkter på frågan, sådana jag hittills personligen sett dem.
Jordbruket bör liksonl andra näringar ha till syfte att framskapa största möjliga realinkomst för befolkningen i dess helhet. Större delen av
landets produktionsfaktorer bör alltså rent principiellt icke tagas i anspråk för att tillgodose vårt behov av livsmedel än som ur olika synpunkter befinns erforderligt. Från denna utgångspunkt bör en avvägning ske
i vad mån livsmedelsbehovet billigast kan tillgodoses genom hemmapro.duktion, respektive genom byte med utlandet mot exportvaror. Därvid
bör man icke utgå enbart från nuvarande konsumtion utan ta hänsyn till
att bland annat erfarenheterna från ransoneringen och rabatteringen visa,
att det före kriget fanns ett betydande otillfredsställt konsumentbehov
inom landet och till att man efter l{riget kan och sannolikt bör återgå till
.att i hög grad utnyttja den konsumtionsreserv, som ligger i en väsentligt
mera än för närvarande på animalier grundad försörjning. Många andra
.faktorer inverka emellertid också på avvägningen mellan' den lämpligaste
omfattningen av det inhemska jordbruket respektive av livsmedelsbeho-
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vets tillgodoseende genom import. Sådana omständigheter äro angelägenheten aven effektiv försörjningsmässig försvarsberedskap samt den stora
sociala betydelse, som jordbruket visat sig ha såsom konjunkturutjämnande och stabiliserande faktor inom näringslivet i dess helhet. Befollrningspolitiska synpunkter ha också framhållits i detta sammanhang.
Vid avvägningen ur ekonomiska synpunkter av hur stor vår jordbruksproduktion bör vara, måste nlan vidhålla det allmänna kravet, att det
kapital och den arbetskra.ft, som anlitas inom jordbruket, skall göra detta
på ett så produktivt sätt som möjligt. Vid det ekonomiska bedömandet
111åste tillika beaktas, att om detta krav uppfylles, den arbetande jordbrul(sbefolkningen också kall fordra en sådan inkomst av sitt arbete, att
dess levnadsstandard blir likvärdig med den inom andra motsvarande
befolkningsgrupper. Den prisnivå, som kräves härför, är emellertid vid
genon1förd rationalisering och begränsad produktion icke så hög, att den
skulle göra drivandet av alla nuvarande brukningsdelar ekonomiskt lönande. Även från motsatt utgångspunkt kommer man till önskvärdheten
aven inskränkning av antalet driftsenheter. En prisnivå, som gåve önskad lönsamhet för alla nuvarande jordbru1{, skulle, om inte staten träder
emellan, innebära orimligt höga priser för konsumenterna och alltför stor
Spännlllg gentemot den utländska prisnivån, något som sannolikt icke
skulle kunna utjämnas genom ett rabattförfarande. F-ör ett stort antal
jordbruk skulle även rörelseinkomsten bli onödigt hög, och vidare skulle
på detta sätt sannolikt under normala skördeförhållanden uppkomma
nlycket besvärliga överskottsproblem, som mall vällmappast inom rimlig
tid kan hoppas att få avlyftade genom export.
Man kommer alltså från olika utgångspunkter till att, som det skett i
kommittedirektiven, sammankoppla den. ökade lönsamheten med laavet
på ett efter rationella metoder drivet jordbruk. Men det räck~r därvid
icke med en rationalisering enbart av redskap oell brukningsmetoder; ra-.
tionaliseringen måste sträcka sig ävell över bruimingsenheterna, deras omfattning och beskaffenhet. Redan den kolossala omfattningen av det kapital, som sl(ulle krävas för att åstadkomma ett dugligt byggnadsbestånd
på alla nuvarande brukningsdelar och omöjligheten att förränta ett sådant kapital, gör det för övrigt sannolikt, att nedläggande eller sammanslagning av brukningsdelar måste !{omma till stånd i ganska stor utsträckning. 'Jag vill skynda mig att understryka-, att detta ing-alunda behöver
eller bör innebära, att jordbruksfo1ket som det ibla.nd heter skulle »jagas
bort» till andra näringar. Det hela kommer med sannolikhet endast att
gå ut på, att man lyckas hejda folkströmmen från jordbruket och därinom bereda ungefär samina befolkning som den nuvarande möjlighet till
full sysselsättning och ,därmed en rimlig levnadsstandard. Och det ligger
10 -
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icke något bristande snrne för traditioner i detta, i det stora hela blir det
sannolikt blott en partiell återgång till som det var före familjetvistemas
och egnahemsromantikens alltför starka jordsplittring. Och om därvid
något av vissa jordbruks nuvarande hantverksrriässighet måste uppges,
så är detta något som kanske ur vissa synpunkter måste beklagas, men
som väl dock får tålas här såväl som inom andra produktionsområden.
Men det finns givetvis en bestämd gräns för vad som inom den .tid~
sonl man
kan planera för, kan uppnås genom rationalisering av brukningsmetoder och brukningsenheter. Den andra avgörande faktorn blir
alltså alltjämt prisnivån. Den bör med här ,antydda utgångspunkter
vara sådan, att den å ena sidan bereder den önskade lönsamheten och å
den andra - me~ den grad av rationalisering' man vid varje tid kan uppnå - leder till en jordbruksproduktion av just· den omfattning, som ur
beredskapssynpunkt och av sociala, befoIkningspolitiska och handelspolitiska skäl anses önskvärd. Givetvis måste det vara något aven lyckträff,
ifall man kan hitta på en dylik tulipanaros. Och om det inte går, så får
man väl någon tid försöka ta hand om viss överskottsproduktion och tillsvidare hjälpa sig fram med de mediciner, som man prövat nu under krisen, exempelvis i fonn av rabatter för mindre bemedlade, när prisnivån
blir för hög för dem, och å andra sidan genom någon form av tillskott till
de jordbruk, som inte kan reda sig med den fixerade prisnivån.
Men i sistnämnda hänseende är det en omständighet, som måste beaktas. Redan före kriget, på jordbruksnämndens tid, framhölls det, att
man för tanken måste skilja på jordbruksproblemet såsom sådant, å ena
sidan, och å andra sidan det sociala problemet att bereda drägligt uppehälle åt det folk, som nu är sysselsatt i 'jordbruket utan möjlighet att
kunna erhålla en rimlig bärgning d. v. s. framför allt på de s. k. ofull~
ständiga jordbruken, där de icke få produktiv användning för hela sin
arbetskraft. Det har nog blivit alltmera klart, att man icke kan ställa det
kravet på en långsiktig jordbrukspolitik, att den skall lösa även dessa
sociala problem. Där vill det särsyjlda åtgärder till, och kostnaderna för
dessa få icke belasta jordbrukspolitikens konto. 01n man lyckas'att få till
stånd ett sådant jordbrul<:, som enligt det här sagda bör eftersträvas, rör
det sig ju också därvidlag onl ett övergångsproblem eller kanske hellre
ett omplanteringsproblem. Att man gör denna åtskillnad innebär ingalunda, att denna sista fråga försummas. Men här kanske ännu mera ärt
inom många andra områden måste det vara till gagn för diskussionen att
försöka från logiska och· principiella utgångspunkter hyfsa probIenien; se~
dan må det bliva en annan sak att ur allmänpolitiska, jordpolitiska, hUilla~
nitära och ,kanske sentimentala' synpunkter göra de ·kompromisser och
eftergifter, som i, vårt samhälle' krävas för varje litet steg framåt.
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Härefter yttrade ordföranden, fil. dr. Ivar Anderson:
Aftonens föredragshållare, landshövding Hammarskjöld, har under fem
brydsamma år på en central post i den svenska krisförvaltningen fyllt en
uppgift, som i hög grad krävt administrativ skicklighet, omfattande sakkunskap och orädd självständighet gentemot skilda intresseriktningar. Enligt allmänt omdöme har landshövding Hammarskjöld bemästrat denna
svåra uppgift på ett sätt som gjort honom särskilt förtjänt av det allmännas erkännande. När hans åhörare här i afton tacka honom för hans
föredrag, som varit så ingående och klargörande, är jag övertygad om
att vi därtill också gärna vilja foga ett tack för den medborgerliga gärning, som han under dessa år tltfört såsom livsmedelskommissionens ordförande.
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CARLESON, B., bruksdisponent,
Degerfors.
CARLESON, C., f. d. kammarrattsrad,
Torsvalla.
CARLESTAM, T., prokurist.
CARLGREN, M., jagmastare.
CARLSON, M., direktor.
CARLSON, S., docent.
CARLSON, T. B., kamrer.
CASSEL, I. E.,. revisor.
CASSEL, K., advokat, Djursholm.
CAVALLIN, S., bankdirektor.
CEDERLUND, C. F., direkt(jr, Orebro.
CEDERSCHIOLD, 0., avdelningschef.
CELSING, F. VON, bankdirektor.
CERVIN, T., bankir.
CRAFOORD, H., direktor J Lund.
CRAMER, C. R., bankdirektor.
CRONEBORG, A., legationsrad.
CRONER, F., doktor.
DAHLBERG, I{., f. d. haradshovding.
DAHLERUS, J., kamrer, Lidingo.

LEDAMOTSFORTECKNING
DAHLIN, A., bankdirektor~ Karlstad.'
DEGERSTEDT, HJ., direktOr.
DEHLGREN, S., chefredaktor.
de LAVAL, G., e. o. kammarrattsrad.
DELIN, T., direkt6r.
de MARE, E., bankombudsman.
DETTER, N., advokat.
DICKMAN, K., f. d. byrachef, Goteborg.
DICKSON, H., fil. licentiat, Djursholm.
DIDNER, G., bankinspekt6r, J6nkoping.
DOMO, J . F., statsrad.
DRACHENFELS, C. vON, baron, direktor.
DUNER, 0., revisor.
Du RIETZ, G., direktor.
DURLING, H., forsakringsdirektor.
EDHOLM, J., kamrer, Stocksund.
EDSMAN, 0., sparbanksinspektor.
EDSTROM, B., direktor.
.
EnsTRoM, 0., kanslirad.
EGNELL, H., revisor.
EHRNBERG, G., direktor, Simrishalnn.
EKDAL, A.; direkt(jr, Djursholm.
EKEBERG, L. B., president.
EKENBERG, 0., kammarrattsrad.
EKENGREN, HJ., bankdirektor.
EKLUND, R., f. d. justitierad.
EKLUND, S., civilingenjor.
EKLUNDH, G., direktor.
EKMAN, C., bankdirektor.
EKMAN, J. L., direktor.
EKMAN, S., advokat, Enkoping.
EKWALL, N. J., forsakringsdirektor.
ELLIOT, K., haradshovding, Sundsvall.
EMTELL, H., ingenjor, Tureberg.
ENEBORG, H., fijrste aktuarie, Lidingo.
ENGFORS, G., bankdirektor.
ENGLUND, F., banktjansteman.
ENGSTROM, H., direktor.
ENGSTROl\{, M., e. sekreterare.
ENGV.ALL, R., disponent.
ENSTROM, A. F., kommerserad..
ERICSON, H., direktijr.
ERICSSON, G., fil. kandidat.
ERICSSON, Y., byrachef.
ERIKSSON, B., fondchef.
ERIKSSON, H., generaldirektor.
ERIKSSON, J. A., f. d. bankokommissarie.
ERIKSSON, J. B., f. d. landshovding,
Falun.
ERIKSSON,K., forsakringsdirektor.
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ERLANDER, T., statsrad.
ERNMARK, G., direktor.
ESSEN, G. VON, fil. magister.
ETZLER, G., bankkamrer.
EWERLOF, K" statsrad.
EWERS, E., disponent.

.

FAGERLUND, A., direktor, Djursholm.
FALCK, B., forslikringst.jansteman.
F .ALK, A., revisor.
FALK, S., revisor.
FALKMAN, 0., ingenjor.
FINNEY, F. 0., sekreterare, Stocksund.
FISCHERSTROM, H., fijrsakringstj.-man.
FISCHERSTROM, S., avdelningschef.
FITGER E., redaktor.
FITGER, P., fil. doktor.
FLODIN, T., advokat.
FORS, J., direktor.
FORSGREN, B., direktor.
FORsHELL, R., direktor.
FORSSMAN, E., forsakringsdirektor.
FRANCKE, N., ryttmastare.
FREDELIUS, HJ., forste aktuarie.
FREDEN, K., direktor.
FREDRIKSON, V., forsakringsdirektor.
FREDRIKSSON, HJ., redaktOr.
FRICK, B. R., direktor.
FRICK, E., direktor.
FRIES, C., bankdirektor..
FRISK, C., y. haradshovding, f. d. bank..
direktor.
FRODING, L., lojtnant.
GABRIELSSON, A., direktor, Goteborg.
GEIJER, E., bankdirektor.
GENTEIJE, G., advokat.
GENTELE, G., revisor.
GERDEN, 0., apotekare.
GERHARD, I., fil. licentiate
GERNANDT, Sf' disponent.
GIBSON, J., revisor.
GILLBERG, K. E., dh:ektor.
GJORES, A., statsrad.
GRAF, W., bankdirektor.
GRANQVIST, B., fil. magiste.r.
GRENHOLM, A.., fil. doktor.
GRUNDSTROM,H.,forsakringstjansteman.
GRONDAL, E., bankdirektor, Gt>teborg.
GUINCHARD, P., fil. licentiate
GUSTAFSSON, A., banktjansteman.

LEDAI\IOTSFORTECKNING
GUST.AFSSON, G., kamrer.
GYLLENRAM, B. R., direktor, Linkoping.
GARDIN, S. A.,' civilingenjor.
HABBE, T., revisor.
HAGMAN, R., direktor.
HAGSTR<EM, K.-G., fil. doktor, Saltsjobaden.
HAGSTROI\I, S., revisor.
HAHN, B., bankdirektor, Djursholm.
HALL, A., civilingenjor, Djursholm.
HALLENBORG, M., byrachef.
HALLSTROM, E., direktor.
HALLS~ROM, 0., civilingenjor, Sodertalje.
HAMILTON, A., greve, advokat.
HAMMARSKIOLD, L., bankokommissarie.
HAMMARSKIOLD, S., revisionssekreterare.
HAMMARSKJOLD, B., landshovding.
HAMMARSKJOLD, D., statssekreterare}

ledamot

av Btyrelsen.

HANSEN, F., revisor, Malmo.
HANSON, L., direktor, Djursholm.
HANSSON, J., bokforlaggare.
H.ANSTROM, T., forste byrainspektor.
HEDBERG, A., direktor.
HEDELIN, G., disponent, Boras.
HEDIN, G., fil. licentiate
HEIMBURGER, H.," byrachef.
HELGER, B., forste aktuarie.
HELLBERG, A. T., direktor, ~falmo.
HELLMAN, G., direktor, Helsingfors.
HELLSTEDT, F., direktor.
HELLSTEDT, S., legationsrad.
HELLSTENIUS, G., civilingenjor.
HELLSTROM, N. E., kapten.
HELLSTROM, 0., disponent, Nora.
HELLSTROM, T., direktor.
HEMBERG, P., bankdirektor.
HEMBERG, W., f. d. revisionssekreterare.
HENNING, E., byrachef.
HENRIQUES, C. 0., bankir.
HERLIN, C. direktor.
HERNELIUS, A.., direktor.
HERNOD, T., direktor.
HESSLER, A., sekreterare.
HESSLER, T., sekreterare.
HEYMAN, ·G., direktor.
HEY1tf:AN, INGRID, fru.
HILDEBRA.ND, K., fil. doktor.

HINTZE, H., direktor.
HIRSCH, A., direktor.
HOFsTEN, E. VON, aktuarie.
HOLGERSSON, S. E., disponent, .Aby.
HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOLMQUIST, G., direktor.
HOLMSTEDT, G., aktuarie.
HORN, K. VON, byrachef.
HULTEN, B., bankkamrer.
HULTHEN, MARGARETA, froken.
HULTMAN, G., direktor.
Huss, E., direktor.
Huss, E., fiI. doktor.
HYDEN, S., sekreterare.
HAKANSSON, G., vice auditor.
HAGER, B., civilingenjor.
HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare,
Djursholm.
HAGGLUND, M., direktor.
HXVERMARK, G. J:SON, aktuarie.
HOGBOM, I., professor.
HOGFELDT, M., direktor.
HOGLUND, H., bankdirektor.
HOGLUND, K. J., kopman.
BOJER, K., t. f. generaldirektor,
Stocksund.
HOLKEN, G., direktor.
HORLIN, H., revisor.
IHRE, H., disponent, Djursholm.
IHRE, N., handelsrad.
IHRE, T., direktor.
IHRFORS,A., forsakringsdirektor.
IVEROTH, A., sekreterare.
JACOBSON, G., fondmaklare.
JACOBSSON, ERIN, froken.
JAKOBSON, N., direktor.
JAKOBSSON, G., bokforare.
JANSSON, E. T., fiI. doktor, f. d. byrachef.
JANSSON, M., fiI. doktor, f. d. kornmerserad.
JELF, 0., revisor.
JERNEMAN, T., fiI. doktor, t. f. byrachef.
JOHANSSON, A., fil. doktor, e. o. byrachef,
Stocksund.
JOHNSSON, B. E., statskommissarie.
JOHNSSON, W., f. d. bruksdisponent,
Djursholm.
JONSSON, A. V., stadsrnaklare.
JOSEPHSON, H., direkt~r.

LEDAMOTSFORTECKNING
JOSEPHSON, M., banktjanateman.
JOSEPHSON, P., fondkommissionar.
JOSEPHSON, W., direktor.
JOSEPHSSON, 0., fil. licentiate
JOSEPHY, B., doktor.
JUHLIN·DANNFELT, C. G., direktor.
JUNGNER, 0., civilingenjor.
KALDEREN, G., direktor, Saltsjo-Duvnas.
KALLERMAN, N., kapten, Lidingo.
KARLEBY, 0., sekreterare.
KARLSSON, HJ., ombudsman.
KEMPE, S., bruksagare.
KJELLBERG, E., bankdirektor.
KJELJ.JGREN, N., e. O. hovrattsnotarie.
KJEIJLSTROM, W., advokat.
KLEMAN, C., civilingenjor.
KOCH, 0., sekreterare.
KRAGH, B., fil. licentiat, Lund.
KRlTSENSTJERNA, F. VON, f. d. bankinspektor.
KUGELBERG, B., direktor.
KULL, I., direktor. .
KULLING, E., direktor.
I{UYLENSTIERNA, C. W. U., jur. doktor,
regeringsracl.
KALLQVIST, 0., bankdirektor, Malmo.
KALLSTROM:, V., forate aktuarie.
KARNEKULL, 0., overingenjor.
KARRLANDER, N., direktor.
KORDEL, E., direktor.
LAGERBJELKE, E., greve, e. o. hovrattsnotarie, Alvsjo.
LAGERCRANTZ, C., bankdirektor.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor,
Djursholm.
LAGERGREN, H., aktuarie.
LAGERGREN, S., revisor.
LAMBERTH, C., forste byraaekreterare.
LA~IBERT-MEULLER, F., direktor.
LAMM, 0., generalkonsul.
LANGE, G., fil. licentiat.
LANGENSKIOLD, C.-G., friherre, direktor.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, T., aktuarie.
LAURIN, 1., direktor.
LAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LEFFLER, 0., direktor.
LEFFLER, S. H., revisor.
I..JEIJONHUFVUD, C. G., friherre, aktuarie.
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LEIJONl\IARCK, G., f. d. taxeringsintendent.
LEMNE, A., riksbankstjanateman.
LEMNE, I..J', fi1. licentiate
LEMNE, M., sekreterare.
LIDEN, C. F., civilingenjor.
LIDSTROM, S., kamrer.
LIEDSTRAND, E., aktuarie, Saltsjobaden.
I..IIJ-JIENBERG, A., fil. doktor, kommerserad.
LILIENBERG, A., f. d. stadsplanedirektor.
IJILJA, C. B., generalkonsul, Djursholm.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.
LIND, A., redaktor.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm.
LINDAHL, C., bankdirektor.
LINDAHL, E., professor, Uppsala.
I..IINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, K. A., ordforande i Landsorgani~ationen,

ledamot av styrelsen.

LINDBERGER, A., redakt5r.
LINDBLAD, A., fil. doktor, Dj ursholn1.
LINDEBERG, E., landsbovding, Karlskrona.
LINDEBERG, S., bankinspektor.
LINDER, TYRA, amanuens.
LINDGREN, -G., fil. licentiat, Uppsala.
LINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, T., kamrer.
LINDH, S., fil. licentiate
LINDMARK, B., disponent, Orebro.
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA, fiI. kandidat.
LINDSTROM, O. W., direktor.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor.
LJUNGDAHL, C., major, Stocksund.
LJUNGGREN, H., direktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
LJUNGSTROM, G. P., civilingenjor.
LOOSTROM, B., kanslisekreterare.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDBERG, E., professor, jo'reni'Ylgens

vice ordforande.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor.
LUNDBERG, S., direktor, Valdemarsvik.
LUNDBERG, S. B., civilekonom, Stocksunde
LUNDBERG, T., major, Djursholm.
LUNDELL, T., civilingenjor.

6

LEDAl\fOTSFORTECKNING

LUNDEN, Y., direktor.
LUNDGREN, TH., konsul.
.LYBERG, E., f. d. radman.
LOFBERG, T. H., direktor.
LOFsTno:M:, B., direktor.
LOWEGREN, G., socialrad.
MAGNUSSON, H., bankdirektor.
MALl\f, E., kamrer.
MALMBERG, S., banktjansteman.
~IALMFORS, N., statssekreterare.
1vIALMFORS, S., f. d. kraftverksdirektor,
Falun.
MALMKVIST, E. V., byrachef.
MALMSTROM, B., sekreterare.
MALl\fSTROM:, G., bankkamrer.
MALMSTROM, H., jura O. fiL kandidat.
MARCUS, ~1., fil. doktor.
MARKLAND, W., direktor.
MARMOLIN, F., kamrer.
MATTON-SJOBERG, N., advokat, TaUberg.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor,
Domnarvet.
MEIJLING, J., civilingenjor.
MELIN, H., borschef, Djursholnl.
MELIN, H., civilingenjor.
MODIG, E., envoye, Ankara.
MOLANDER, S., bankrevisor.
MOLIN, R., direktor.
MONTGOMERY,' A., professor.
MURRAY, C., t. f. byrachef.
MURRAY, D., direktor, Djursholm.
MYRDAL, G., professor.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, E., kamrer.
MOLLER, H., direktor, Soderhamn.
MOLLER, K., direktor.
MORNER, K. A. G., greve, f. d. landshovding.
NACHl\fANSON, H., bankdirektor.
NANNESON, L., professor, Dppsala.
NERELL, A., direktor.
NILSSON, K. G., forste aktuarie.
NORBECK, 0., bankdirektor, Djurshohn.
NORBERG, P. G., redaktor.
NORDENSON, H., fil. doktor, direktor,
ledamot av styrelsen.
NORDIN, J., auditor.
NORDMARK, H., advokat, Djursholm.
NORDMARK, S. ombudsman.

NORDSTRO:M, A., ingenjor.
NORDWALL, B., f. d. finanssekretel'are .
NOREN, A., ekonomidirektor.
NORMAN, A., direktor.
NORSTROM, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYSTROM, B., fil. doktor; byrachef.
NYSTROM, E., bamndirektor.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NYSTR.OM, 0., direktor.
NXsGARD, B., st.atssekreterare.
OBERGER, F., advokat.
ODHE, T., cbefredaktor.
ODHOLM, A., direktorsassistent.
OHLIN, B., statsrad, ledamot av styrelsen.
OHLIN, H., direktor.
OHLIN, J., bankkamrer.
OHLSON, O. E., bankdirektor.
OLMERS, G., bankir.
OLSON, K., e. o. forste kanslisekreterare,
Stocksund.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E., direktor.
OLSSON, H., fil. kandidat, Ektorp.
OLSSON} I., bergsingenjor.
OI..ISSON, N., revisor.
OTTEN, H., banktjansteman.
OTTERSTROM, N., kamrer.

P ALANDER, T., professor, Goteborg.
P ALME, INGEGERD, froken..
PALMI, S., byrachef, Stocksund.
PAUES, E. W., direktor.
P AUES, W., jur. kandidat.
PEHRSSON-BRAMSTORP, A., statsrad.
PEHRZON, V., direktor.
PERSSON, E., direktor.
PETTERSON, B., professor.
PETTERSSON, L., amanuens.
P~ILIPSON, M., f. d. bankdirektor.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PONSBACH, E., fondmaklare.
PONTIN, M., jura kandidat.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, H., byrachef.
PRYDZ, P., ekonomichef.
R.A..A.B, S'} friherre, bankdirektor, Goteborg.
RAASCHOU, B., revisor.
RABE, G., bankdirektor.
RA1tfSTEDT, H., direktor.

LEDAMOTSFORTECKNING
RAUSING, R., direktor, Lund.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirektor,
Ulriksdal.
REHN, G., sekreterare.
REHNRY, H., direktor.
REIMER, T., tjansteman.
REUTERSWARD, G., direktor..
RICHERT, S., bankdirektor, N orrkoping
RISBERG, W., disponent, Hasselfors.
RISING, C. G., direktor.
RODLING, E., disponent, Falun.
ROHTLIE~, C., jUl'. doktor, kanslirAd.
RONGE, E., jagmastare.
ROOTH, I., riksbankschef.
ROSENBERG, G., forlagsdirektor.
RUDENSTAM, G., direktor.
RUDLING, B., direktor.
RUNEMARK, P. S., t. f. generaldirektor.
RYDBECK, 0., f. d. bankdirektor, Djnfs,
holm.
SACHS, J., f. d. generalkonsul.
SACHS, R., direktor.
SACHS, T., redaktor.
SAHLIN, G., direktor.
SAHLIN, 0., direktor.
SAHLIN, S., generaldirektor.
SALMONSON, S., advokat.
SANDBERG, F.) riksgaldsdirektor.
SANDEBORG, G., kammarrattsrad.
SANDLER, R., landshovding, Gavle.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHELE,' S., direktor..
SCHENKE, N., f. d. undervisningsrad.
SCHNEIDLER, E., kapten.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrache~.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redaktor, Goteborg.
SELMER, H., direktor.
SETTERGREN, G., direktor.
SETTERWALL, A., f. d. kapten.
SETTERWALL, C., direktor.
SEVERIN, F., chefredaktor.
SIDENVALL, K., kommerserad.
SIEGBAHN, M., professor.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, t d. professor.
SIl\IONSSON, K. G., bankokommissarie.
SIVERT, E., kammarrattsrad.
SJOBERG, A., forste aktuarie.
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leda~not av
styrelsen.
SJOGREN, G. W., byrachef.
SJOGREN, 1., forsakringsdirektor.
SJOGREN, 1. W., jUl'. doktor, professor,

SJOGREN, E., direktor,

Lund.
SJOGREN, P. A., ingenJor.
SKIOLD, A., advokat.
SKOGH~ S., byrachef.
SKOGLUND, A., bankdirektor, Skovde.
SKOOG, H., bankdirektor.
SOHLMAN, R., f. d. kommerserad.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,
advokat.
STEDINGK, E. VON, friherre, bankdirektor.
STEN, H., f. d. bankdirektor.
STENBECK, H., advokat.
STENBERG, T., bankdirektor.
STERKY, C. E., f. d. krigsrad.
STERNBERG, S., direktor.
STERNER, B., kapten.
STERNER, R., fil. doktor.
STIERNSTEDT, W. G., friberre, direktor.
STOCKMAN, S. K' t forste aktuarie,
Stocksund.
STOHNE, B., direktor.
STREYFFERT, TH., professor.
STRIDSBERG, E., generaldil'ektor.
STROM, C., avdelningschef.
STROMBERG, I{., advokat.
STYRl\f.AN, G. A., direktor.
SUNDBLOM, R., direktor.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDEN, R., t. f. statssekreterare,
Saltsjobaden.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjansteman.
SUNDSTROM, H., bankdirektor.
SUNDVIK, R. bankdirektor.
SVANTESSON, N., fil. doktor, overlantmatare, .Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
SW.ARTLING, E., redaktor.
SW.ARTLING, J., f. d. bankdirektor.
SVENNBERG, T., civilingenjor.
SVENNILSON, I., docent.
SVENSSON, N., direktor.
SVENSSON, S., revisor.
SWERUP, S., civilingenjor.
SVARDSTROM, I{. F., agronOlTI.
SYDOW, CRR. VON, direktor, Norrkoping.
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SYDOW, F. VON, advokat, Goteborg.
SALLFORS, T.} generaldirektor.
SODERBERG, E., direktor, Uppsala.
SODERBERG, K., direktor.
SODERBERG, K. G., fil. doktor, Dalaro.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, G., direktor.
SODERQUIST, R., fil. doktor, direktor,
Kvarnsveden.
SODERQUIST, T., major.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM:, N., bankdirektor.
TENGBERG, J., direktorsassistent, Goteborg.
THEDIN, N., redaktor.
THIEL, A., bankdirektor, Djursholm.
THOMSON, A., landshovding.
THoRNANDER, T., direktor.
THORSSON, S., socialrad.
THRONE-HoLST, H., disponent, Djursholm.
THULIN, C. A.
THUNE, R., ingenjor.
THUNHOLM, L.-E., pol. magister.
THURDIN, 0., direktor.
TONDEN, A., byrachef.
TORNBERG, E. A. G., sekreterare,
Stocksund.
TRANCHELL, C. F., ingenjor, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm.
TRYGGER, C., direktor.
TRYGGER, C. E., f. d. bankrad.
TUNHAMMAR, E., direktor.
TORNQVIST, G., professor.
UGGLA, A., overste.
ULLMAN, S., banktjansteman.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
URELL, T., kontorschef, Uppsala.
URVARN, H., kamrer.

W ADSTEIN, G., riksgaldskommissarie.
W..ERN, F., direktor, Djursholm.
WAHLBERG, G., direktor.
W AHREN, E., dis,ponent, Saltsjobaden.
WALDENSTROM, M., direktor.
WALL, S., f. d. professor.
WALLANDER, S., arkitekt.
'VALLBERG, F., bankdirektor.
W ALI.JENBERG, B., herr.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
W ALLENBORG, E., kamrer.
VVELINDER, C., jUl'. doktor, docent, Lund.

WENNERGREN, T., bankdirektor,' Goteborg.
WERNER, CH., direktor, Djursholn1.
'VESSMAN, 1\:;., bankokommissarie.
\VESTERBERG, S., civilingenjor.
WESTERLIND, E., pol. magister.
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