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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 29 januari 1945

Ordforande: Fil. dr. I va rAn d e r 8 0 n.

Statsradet Ernst Wigforss iIlledde aftonens diskussion over amnet:

Budgeten som balansfaktor.

Da jag valde det har namnet padenna sedvanliga inledning till en
diskussion om budgeten, trodde jag att jag hade lyekats komma undan
en hel del svarigheter, som visat sig tidigare. Diskussionen har ju ten
derat att bli mera orolig an som egentligen var avsett, oeh nu tankte
jag att jag skulle valja ett enkelt oeh, lat Illig saga, mindre tvistigt
amne. Men nar jag satte mig att fundera over detta amne, upptaekte
jag att det nastan hade blivit for enkelt. Det jag har att saga om bud
geten sam balansfaktor utgores namligen av en enda 6eh nunlera
mycket kand tankegang, som kanske i prineip inte langre moter sa
mycket invandningar. Ville man daremot ga in pa tillampnillgen av
den under olika lagen, skulle det sannolikt fora ratt mycket Iangre an
man kan hinna en sadan har kvaiisstund. Emellertid kan detta bara
leda till att mitt inledningsanforande blir sa mycket kortare oeh att
det blir sa mycket storre utrynlme for diskussion.

Da jag valde rubriken var det naturligtvis darfor att finansplanen ar
uppbyggd sam en ram kring en del resonemanger om den formodade
utveeklingen av vart ekonomiska Iiv under den narmaste tiden, j vilka
denna fraga om hur budgeten bor vara gestaltad under olika konjunk
turlagen spelar en roll. Det skulle kanske inte ha skett, om inte det nu
varande konjunkturlaget hade varit sadant att det inte ar den vanliga
utgangspunkten for en diskussion om budgeten som balansfaktor. Den
'vanliga utgangspunkten' for· meningsutbytet darvidlag har, som alIa
sakert veta, varit den livliga diskussionen om hur man skall kunna
forebygga depressioner oeh arbetsloshet, eller positivt uttryckt hur man
skall kUllna skapa, som det heter, full sysselsattning. D·et ar i det
sammanhanget som denna fraga om budgeten standigt har brukat
sattas in, enkelt llttryel{t sa, att for att uppna full 'sysselsattning eller
fa balans i naringslivet maste' det allmannas insatser okas, nar insat
serna inom det enskilda naringslivet minskas.
1 ~ .Nationalelc. For. FOT'h. 1945. 450666.
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Jag tankte oeksa att pa detta satt fa nlojlighet, inte att komma un
dan en diskussion som tilldragit sig den mesta uppnlarl(samheten under
de sista veekornas budgetdebatt, namligen fragan Oln pris- oeh lone
utveeklingen oeh om penningpolitiken over huvud taget, men att satta
in pa ·den punkt, dar man mojligen kan saga att budgetdebatten med
naturlighet leder over till den diskussionen. I samma ogonbliel{ som
man over huvud taget formulerar ett problem sadant som detta om
budgeten sonl balansfaktor, fragar man sig namligen: vad menas med
balans? Att det menas balans inom hela naringslivet ar klart. Men om
jag med balans inom naringslivet menar att, som det heter, tillgang
o~h efterfragan svara mot varandra, att det som blir produeerat oeksa,
blir kopt, sa ar darmed inte, om jag sa far saga, den balans karakte- 
riserad, som de fIesta tanka pa. D'et ar· namligen inte uteslutet, utan
visas tvartom av erfarenheten, att en sadan balans kan uppnas pa
myeket olika nivaer. Balans mellan vad som produeeras oeh vad som
efterfragas kan foreligga vid, jag viII inte saga vilken hajd soni heIst,
men vid myeket olika hajd. Den kan uppnas' under myeket stor ar
betsloshet lika val som under relativt god sysselsattning, oeh den kan
mojligen oeksa uppnas und,er full sysselsattning. .

Nar man alltsa skall besvara denna fraga om vad som menas med
balans, maste ~an gora det ytterligare tillagget att balansen skall in
nebara, att d,e produktiva 'krafterna skola vara fuIIsmndigt sysselsatta.
Den enda av dessa krafter, for vilken man med en viss bestamdhet bar
kunna begara full sysselsattning, ar ju den manskliga arbetskraften.
Det skulle vara en helt annan sak om man ville begara, att alIa moj
liga produktionsmedel skola bli fullt sysselsatta. Vi behova ieke heller
diskutera, vad full sysselsattning i oeh for sig betyder. Som var oeh en
forstar, betyder det inte 24 timmar om dygnet, ieke heller 12 timmar
eller 8 timmar, tItan det betyder over huvud taget sa fullstandig sys
selsattning som man finner vara onskvard, var man an sedan satter
den nivan. Men man kommer inte undan en ytterligare bestamning.
For att det skall vara balans, brukar man val snarast saga, att det
skall vara balans vid en viss prisniva. Jag sager inte utan vidare, att
det nodvandigt skall vara vid en stabil prisniva - darom kunna ju
meningarna oeksa vara delade - men att det i alIa handelser bor vara
vid en viss prisutveckling, som man anser onskvard. Det ar pa den
vagen vi nog till sist anda komma fram till den diskussion om pris
niva.,· penningpolitik oeh loner, som man sa att saga rent instinktivt
b.ar kastat sig over redan vid den forsta debatten om budgeten.

Jag namnde att problemet om budgeten som balansfaktor maste
betraktas pa olika satt under olika ekonomiska tillstand, alltsa som
det heter lInder depression oeh under god konjunktur, om man nu·
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utgar fran att dessa vaxlingar maste forekomma. Den roll budgeten
kan spela 'vid ett depressionstillstand ar ju kand sedan gammalt. D&
skall samhallet, sager man, staten, kommunerna o. s. v., utvidga sin
verl(samhet, d. v. s. satta pengar i rorelse, eller oeksa sager man kanske,
att. samhallet skall !iita bli att ta in sa stora inkomster som eljest.
Sjalva karnpunl(ten ar i alIa ha,.ndelser, att budgeten under en depres
sion skall vara underbalanserad. Det ar detta man kommer fram· till,
a.ntingen man viII ga den ena eller den andra vagen.

Den fraga man dar genast moter iir 11aturligtvis, vilken roll statens
oeh konlmunernas utgifter i sa fall bora tillskri,ras. Jag tror att de
fIesta erinra sig att man, da dessa tankegangar forst borjade diskute
ras aven i vart land, motte en myeket rimlig I{ritik som kan uttryekas
ungefar sa, att a.ven om det i prineip skulle vara riktigt att ·det all
manna, nar enskild foretagsamhet ger ut mindre pengar, bar ge lIt sa
myeket mer, sa ar det knappast tankbart att det allmanna skall kunna
ge ut sa myeket, att det fyller ut det oerhorda hal, som under en de
pression uppstar i den ·enskilda e£terfragan. Den saken ar naturligtvis
alld,eles klar. Detta ar ett av de problem sam gora, att denna fraga ·om
bud·geten som balansfaktor sakerligen for over till sporsmalet am andra
atgarder' fran det aIImannas sida, som mojligen i sista hand leda till
baka till atgarder som paverka budgeten.

. Men om mall tills vidare bortser fran denna kvantitativa faktor ar
det val ganska naturligt, sasom det ar uttryekt i fin.ansplanen, att ju
storre del av hela folkets kopkraft - detta ar jll den vanliga termen ,
~.·eller lat mig saga av de arliga utgifterna, som fordelas av det all~

nlanna oeh sam icke varierar fran det ena aret till det andra under in
flytande av de vanliga svangningarna, utan gar sasomen bred och. fast
strom genom det ekonomiska livet, desto mera stabiliserande ,maste
budgeten verka. Detta galler ieke blott statens, utan ocksa kommuner
nas utgifter. Bortsett fran· d·en utveckling av dem som forsiggar, om
det nn i regel ar uppat, ar dIet i alIa hand,eIser sa att dessa offentliga
lltgifter vanligtvis halla sig myeket konstanta.

SAdana konstanta faktorer aro naturligtvis ej blbtt statens oeh·kom
mnnernas utgifter. Det finns oeksa. vissa delar av naringslivet for res
ten, som uppvisa myeket storre stabilitet an andra. Sedan gammalt
ardet ju kant, att naringslivet i land med overvagande jordbrul{sbe
folkning ieke ar underkastat samma vaxlingar som forekomma i ett
hogt industrialiserat samhalle. Ayen nar det galler lander av den typ, _
som vart land tillhor, far man nog saga att jordbruket maste anses re- 
presentera en myeket stabiliserande faktor. Dar lagger man inte ner
eller inskranker driften, sa snart priserna se annorlunda ut, utan man
finner·sig i en viss minskning av inkomsterna. Detta hanger naturligt-
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vis samIhan med, som var oeh en farstar, att det ar sa manga faktorer
80m gara att man inte kan sluta att ploja oeh sa, om priserna pa den
ena eiler andra varan skulle ga ner o. s. v. Vidare finns det vissa indu
strier, som tillgodose elementara behov som manniskorna under alIa
forhallanden maste tillfredsstalla. Nar det galler livsmedlen ar sam
manhanget med jordbrul\:et klart. Sadana maste man ha, aven om'mall
blir arbetslas, eftersom ingen far loy att svalta ihjal. Det'finns ocksa
andra konsumtionsvaror, S0111 pa samma satt visa myeket sma vax
lingar i produktion oeh efterfragan. Sa1unda ar llela naringslivet sam
mansatt av rader av olika rorliga faktorer, oeh budgeten ar naturligt
vis bara en av denl. Men budgeten ar den som kan pav,erkas, om jag
sa. far saga, med,retet oeh centralt och som darfor far antas spela en
framskjuten roll.

Men som jag namnde: nar man pa detta satt upptog tankegangen
att det allmannas verksamhet skulle utvidgas, da den enskilda foretag
samheten insl\:rankte sig, och darav drog slutsatsen att - for att ut
trycka det kort - statell, d. v. s. alIa offentliga och enskilda korpo
rationer, i ett sadant lage far utvidga sin verksamhet, mattes detta
ganska snart av den kritiken, att det bara var en begransad sektor av
det ekonomiska livet som pa det sattet berordes och att det egentligen
kanske var en onaturlig' utvidgning, om man verkligen forsokte att
balansera bOrtfallet av efterfragan fran det enskilda naringslivets sida
genom direkta statsatgarder eller atminstone genom arbeten, som fran
statens sida sattes i gang. Detta ledde naturligt over till fragan oin
inte ett sadant inflytande fran det allmannas sida skulIe kunna utovas
pa annat satt an genom, lat oss saga, direkta utgifter av staten oeh
om det ·inte skulle kunna astadkommas genom att man pa olika vagar
forsokte paverka det enskilda naringslivet far att halla det i gang. Det
ar pa den punkten diskussion·en far narvarande star. l\Ian skulle kunna
saga att llela tankegangen - i d'en form den redan har fatt i vftr offent
liga debatt oeh som den har fatt i den senaste publikationen fran sir
'Villiam Beveridge - kan uttryekas sa, att samhiillets uppgift icke ar
att satta i gang egna arbeten for att vidmakthalla full sysselsattning
eller halla, balans i det ekonomiska livet, utan att over huvud taget
hftlla efterfragan pa va-ror uppe vid den hagsta mojliga niva eller, vid
en lampligniva.

Dessa tankegangar ha alltsa framfarts manga ganger, och finanspla
nen skulle darfof antagligen ha lagts upp pa ett annat satt an som
skett, om mall hade faknat med att den skulle vara sa att saga bak
grunden for diskussion om en krispolitik eller depressionspolitik. Det
som fOf ogonblicket har foranlett denna allmanna diskussion om' bud
geten sam balansfaktor ar emellertid den rakt motsatta situation, som



BUDGETEN SOM BALANSFAKTOR 5

luan· raknar med kall komma att intrada nar kriget i Europa ar slut,
om kriget i varlden anda fortsatter oeh forutsattningarna for en ny
depression darigenom annu ej ha intratt. For vart lands vidkommande
kan man da rakna m,ed den delvis gynnsamma forutsattningen, att vi
skola kunna fa fullt upp med arbete oeh avsattning for varavaror,
men att vi a andra sid'an skola nodgas salja dem pa kredit oeh att vi
inte skola kunna fa in varor fran utlandet i den utstraekning detta yore
onskvart. Pii sa satt skulle det llppkomma en spanning nlellan folks
inkomster oeh den tillgangliga varumangden, som paminner om till
standet under en hogkonjunktur.

Det ar klart att uppgiften for budgeten under sadana forhallanden
kommer att bli den rakt motsatta. Da l{an det inte vara tal om.att det
allmanna skall behova utvidga sin .verksamhet for att halla narings
livet i gang, lltan fragan blir i smllet, om blIdgeten verl{ligenkan spela
nagonbalanserande roll i ett sadant Hige, dar den nodvandiga forut
sattningen for 'att en hogkonjunktur skall intrada ar, att vi exportera
varor pa kredit oeh att ,detta delvis skall finansieras av det allmanna.
Hur skall i sa fall budgeten i ovrigt gestalta sig? Narmast skulle natur
ligtvis, tankegangen vara den,att samhallet under sadana f6rhallanden
bor begransa sin v'erksamhet. Men som jag redan har namnt ar en
begra·nsning av statens verksamhet under goda tider, under full syssel
sattning eller under en hogkonjunktur praktiskt taget icke mojlig. Det
armycket svart att se, pa vilka omraden av de vanliga statsutgifterna
en begransning av det allmannas. verksamhet skulle kunna sattas in.
. Nar jag har taIar om statens utgifter, bor jag kanske gora ett pape

kande, som iviss man ar sjalvklart. Det finns inte nagot for 'alla
gemens'amt uttryck for att benamna vad som ar statens verksamhet
vid .sidan av affarsverksamheten. I vart land lla vi anIedning att, nar
vi pa delta satt resonera om budgeten, gora en skarp skillnad mellan
driftbudgeten oeh kapitalbudgeten. I fraga om kapitalbudgeten kan·
staten givetvis begransa eller utvidga sin verksamhet pa samma satt
som man kan gora inom enskilda foretag - det ar lika Iatt och lika
svart. Man kan saga att'stalens affarsverksamhet ingar sasom. en del
av hela den kommersiella verksamheten i naringsIivet oeh darfor maste
betraktas pa sanlma satt. D'et man narmast tanker pa, da man talar
om budgeten, ar alItsa inte den sidan.

Nar det daremot galler den vanliga driftbudgeten, dar staten under
alIa huvudtitlarna fyIler sina uppgifter pa olika omraden, ar det mye
ket svart att se, hur man under en sadan hogkonjunktur skall kunna
tanka sig en inskrankning av verksamheten. Man kan ga igenom det
en.a omradet efter det andra, oeh det visar sig nastan overallt lika
otiinkbart. Rattsskipningen oeh rattsvasendet i ovrigt far ha' sin gang,
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utril{esrepresentationen far fortsatta, halsovard, sjukunderst<id,· pen
sioner oeh annat sam hor till soeialdepartementet likasa. Arbetsloshets
understodet kan mahanda minskas, men over huvud taget torde ·det
vara ganska tydligt, att soeiala utgifter knappast kunna underga nagon
'7asentlig minskning ullder en hogkonjunktur. Vagvasendet far fort
satta att utveel{la sig. Finansdepartementets huvudtitel kan egentli
gen inte begransas - jo, om importen blir starkt begransad sa minskas
tolagsersattningen till vissa stad·er, men det spelar ju inte sa stor roll.
Eeklesiastikdepartementets huvudtitel kan inte beskaras, inte heller
jordbruksdepartementets oeh handelsdepartementets. Folkhushiill
ningsdepartementet ar ju tills vidare en krisforeteelse, oeh det ar klart
att nar man talar generellt maste krisutgifterna dar - subventioner
av olika slag, prisrabatter oeh dylikt - sagas vara av ett slag, som
nl0jligen inte skulle behovas under goda konjunkturer, men det ar
inte sa enkelt att komma bort fran dem heller. Rantorna pa statsskul
den kan man inte heller komma ifran under en god konjunktur.

Om man alltsa menar, att statens satt att skota budgeten skall vara
en balansfaktor .under en hogkonjunktur, sa kan detta sakerligen icke
innebara att de vanliga statsutgifterlla skola minskas. Men utgar man
fran att budgeten under en depression skall underbalanseras, ar det
ju latt att dra slutsatsen att den under en hogkonjunktur skall over
balanseras, oeh man skulle alltsa enkelt uttryekt kUllna saga, att kan
den inte overbalanseras genom att man minskar utgifterna, bor det
kunna ske genom att man okar inkomsterna. Risken ar ju, att det finns
for mycketkopkraft ute i rorelsen, oeh viII man over huvud taget
dampa, kommer man utan tvivel till den slutsatsen. Detta behover
inte innebara, att man nOdV3.11digtvis skall oka statsinkomsterna genom
att hoja skatterna - den saken far bedomas for sig pa samma satt
sam nar det galler en depression. M·en att· det allmanna pa ett eller
annat satt skall forsoka suga till sig av den overflodiga kopkraften,
om man sa far saga, det forefaller ju att vara en naturlig konsekvens.
Denna slutsats ar oeksa dragen i finansplanen. Man kan saga, att den
inte har satt nagra praktiska spar efter sig, men det har aterigen sin
grund i att den praktiska tillampningen av ·denna enkla princip kan
bli forernal for myeket delade meningar. Fragan ar huruvida det kan
vara nagon risk att lata sa myeket inkomster, som under en sadan
period finnas, vara kvar hos enskilda och foretag. Den saken kan 80m
sagt var bedomas olika, och darfor kan man ocksa kornrna till olika
resultat nar det galler att avgora, huruvida budgeten behover over
balanseras.

Jag kanske inte pa detta satt skalllamna fragan om statens utgifter
utan att saga nagra ord for att forebygga missforstand. Man talar om
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att budgeten under depressioner skall underbalanseras for att kunna
tjana som balans£aktor, d. v. s. utgifterna skola vara storre an inkom
sterna. Gar man da pa Iinjen att detta skaII ske genom att man minskar
skatter o. s. v., behover det kanske inte bli sa myeket diskussion om
saken - man kan ha olika meningar om huruvida det ar praktiskt
oeh pa vilka vagar det skall ske. Men annorlunda staller det sig om
man sager, att det inte ar sannolikt att man genom att minska skat
terna under en depression verkligen kan astadkomma en vandlling."
Det ar nog mycket bra om man minskar skatterna, sa att folk far mera
pengar att kopa kOllsumtionsvaror for, men vi komma strax in i d,en
gamIa diskussionen, huruvida mall genom att paverka konsumtionen
kan astadkomma nagon vandning i depressionen, en,strid dar man har
ytterligheter som innebara, att man pa ena hallet sager att det inte
hanger pa konsumtionen, utan bara pa inv,esteringarna, medan man
pa andra hallet sager tvartom. Sanningen ligger kanske ofta mitt emel
Ian. Men det ar'inte myeket sannolikt, att man under depression kan
oka investeringarna genom att minska skatterna. Det ogonbliekliga
skatteHiget ar ju anda inte det avgorande for huruvida foretagarna
vaga sig pa att investera eller ej, utan de maste naturligtvis se saken
i ett nagot vidare framtidsperspektiv. Jag kanner inte till nagot fall,
dar man annu har provat vagen att motverka depression genom att
ta bort skatter. Teoretiskt ar d'et fullstandigt klart, att man i viss
utstraekning borde kunna gora sa, men mig veterligt har den utvagen
annu inte provats. Den andra vagen, att oka utgifterna, har daremot
delvis provats oeh kommer naturligtvis att provas, oeh da ar man
givetvisframme vid fragan om det verkligen ar tillraekligt att bara
saga, att man skall gora utgifter, eller om man inte oeksa noga far se
till hurudana utgifterna aro. Det ar paden punkten jag viII forebygga
missforstand genom att strax saga, att jag for min del tror att vi fa
vara myeket noga med att inte utan vidare pasta, att det i varje fall
ar battre att ge ut pengar, bara man satter i gang nagot arbete, an att
det inte blir nagot arbete aIls. Vi kunna inte darigenom sa att saga
befria oss fran skyldigheten att tillse, att arbetena aro sa nyttiga som
mojligt. Fran den synpunkten kommer man, som jag redan namnt,
naturligt fram till fragan varfor vi skola satta i gang s. k. offentliga
arbeten och ryeka manniskor bort fran en verksamhet, dar de ha sitt
vanliga livsuppehalle, i stallet for att soka finna vagar, varigenom d,eras
vanliga foretag skola kunna' hBJlas i gang.

Sedan skulle jag vilja berora en annan fraga, som star i samballd
med synpunkten att jn storre omfang statsbudgeten har, desto mera
stabiliserande verkar den. Jag formodar att detta tal v·erkar nagot
ehoekerande pa en del folk, darfor att man med detsamma forestaller
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sig att det betyder, att en onadigt stor del av medborgarnas inkonlster
skall vandra aver for att fardelas av staten sasom utgifter. Detta pro
blem fareligger naturligtvis antingen bu,dgeten ar stor eller liten, men
jag utgar nu fran att de utgifter,-staten har, aro sadana som medbor
garna gemensamt betrakta sasom far sig sjalva fordelaktiga. Jag viII
darmed ha sagt, att det inte ar majligt att bedama valstandet i ett
'land sa som pa vissa hall ibland sker, nar man sager att skatterna, da
de lla en viss hojd, aro. sa hoga att det maste innebara en olagenhet for
folket. Den saken maste namligen ha.nga samman med vad skatterna
anvandas till. Om de anvandas till att tacka vad manniskorna anse som·
sina gemensamma oeh nodvandiga utgifter, ar det klart att det inte
behover innebara nagon skillnad i ·deras valstand, om utgifterna 101"
medIas av det allmanna ellel" om manniskol"na gora dem val" for sig..

Men jag skulle ej ha sagt detta, omjag inte hade velat komma fram
till en punkt, dar jag garna skall erkanna att jag forstar, varifran denna
oro kommer, som ofta visal" sig nar man talar om att samhallet skaII
utvidga sin verksamhet under depressioner. Man skulle kanske inte ha
sa mycl{et att saga om detta, ifaII man trodde att det hal" rorde sig om
tillfalliga utgifter, som skulle forsvinna i samma ogonblick som kon
junkturen vande, eller med andra ord att det verkligen val" fraga om
en balansfaktor, som ol{ades ut vid vissa tillfallen oeh sedan ·drogs till
baka igen. Men mall misstanker naturligtvis garna, att en sadan ut
vidgning vid en viss tidpunkt icke kommer att ha sin motsvarighet i
en senare inskranl{ning~ Sakerligen sammanhanger d;etta delvis med att
hela trenden hos budgeten ar, att utgifterna befinna sig i okning. Om
jag far ga tillbaka till de diskussioner, som fordes har i vart eget land
for nagot over tio ar sedan, sa hal" jag ett myeket livligt rninne av att
just den synpunkten anfordes·. Man sade, att man mycket val kunde
forsta att statens utgifter skulle okas under en sadan ·depressionstid,
men att man befarade att utgiftsokningarna skulle l{omma att hanga
kvar. Dessa farhagor berodde nog till icke ringa del pa att de intres
sen, som vilja fa till stand -en utoknillg av det allmannas utgifter pa
nagot omrade - t. ex. for bostadsbyggande av visst slag, for under
stod at vissa folkgrupper o. s. v. - i en sadan depression mycket natur
Iigt begagna sig av laget oeh saga: »Har ha vi ju ett ytterligare argu
mentfar att staten skall oka sina utgifter genom atgarder just pa detta
omrade». Men det ar klart att sedan utvidgningen val ar gjord, sta
de andra argumenten for den fortfarande kvar, oeh diet blir ingen .till
bakagang. Detta hoI" naturligtvis till de saker som forklara, atminstone
till en del, varfor meningarna ha blivit mera stridiga an de kanske
anllars skulle behovt ,Tara.
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Emellertid skall jag inte underlata att i denna diskussion foga in.
en liten parentes. Jag hal" talat om budgeten som balansfaktor under
depressioner oeh hogkonjunkturer oeh om den motsatta roll, den skall
spela i dessa bada lagen. Det finns oeksa en tre.dje synpunkt pa detta,
som nog har kommit fram pa olika hall. Fragan galler, huruvida det
ekonomiska problemet verkligen ar uttomt i oeh med sparsmalet om
vad man skall gora under en depression oeh :under en hagkonjunktur.
PA manga hall lIar man uppstallt fragan, om ieke i vart enskilda na:
ringsliv finns en standig tendens till for liten efterfragan - jag sager
inte aIls underkonsumtion, utan for liten efterfragan over huvud taget,
alltsa lika val pa produktionsvaror som pa konsumtionsvaror. Detta
ar ju detsamma som pa andra hall uttryekes med termen oversparande.
Skulle det forhalla sig pa det sattet, att en sadan tendens finnes, kom
mer jn fragan om budgeten i ett nytt Hige. Da' galler det att forsaka
ta tjuren vid hornen, bildligt talat. Man maste med andra ord upp
stiilla fragan, om programmet med budgeten som balansfaktor skall
leda till en permanent underbalansering av budgeten. Uttryeket »per
manent underbalansering» later ju forfarligt, men anledningen ar ater
igen att man ror sig med kvalitativa uttryck. Om det ga1lde en per
lnanent underbalansering med na.gra miljoner kronor om aret, skulle
ingen vara myeket forskraekt infor ell sadan utsikt, aven om det skulle
rora sig om en myeket lang tidrymd. Men har man stallt fr~gan sa,
kommer man heller inte undan problemet om det ieke under vissa for
hallanden kan tankas, att efterfragan fran enskilda konstant haIler sig
lagre an som erfordras, om man viII ha d~n fulla s~ysselsattningen.

Darmed ar jag fralnlne vid den sista punkten, namligen vilka kon
sekvenser ell sadan politik med budgeten som balansfaktor har under
olika tider. Om en sad'an politik kunde fullt lyekas, skulle vi ju ha
kommit bort fran konjunkturvaxlingarna. Da skulle vi ha en perma..
nent hogkonjunktur, eller kanske man till oeh med skulle kunna saga
en permanent krigskonjunktur, ·d. v. s. en annu hogre grad av hag
konjunktur. Nu behover det inte rada llagot tvivel om att jag for min
del icke tror, att man enbart .genom direkta statliga oeh andra offent
liga utgifter skall kunna astadkomma en sadan balans. Det far 'saker
ligen ske, ieke nodvandigt genom utvidgning av statens verksamhet,
mell genom utvidgning av det inflytande, som ,det allmanna pa olika
satt utovar for att halla efterfragan uppe. Engelska regeringen har i
sin prineipiella upplaggning uttryekt saken sa, att det all'manna pa
olika vagar haIler efterfragan pa varor stadigt uppe vid en hog niva,
fastan engelsmannen sedan vid tillampningen i praktiken aro myeket
£orsiktiga. Ett sadant lage borde i grund oeh botten for foretagarna
vara det ideala tillstand·et. Ingen tanker sig ju att det skulle kunna
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finnas Ioretagare, 80m onska depression, liven onldepressionerria utan
tvivel, nar man anda lIar dem, kunna medfora vissa goda verl{niri..gar:
lika val som manniskorna nar de bli sjuka kunna bringas till efter
tanke over sitt liv, vilket kanske annars inte skulle bli av, kunna
naturligtvis foretag under en depression tvingas till atgard·er, 80m die
eljest skulle underlata, for att satta sin rorelse pa battre fotter. Men
jag formodar anda, att d'e allra fIesta hellre skulle vilja valja andra
vagar an kriserna for att tvingas till eff'ektivitet; naringslivet utsattes
ju genom kriserna for en mangd be8varliga rubbningar. Fran foretags
synpunkt borde man alltsa saga, att detta ar det ideala tillstandet,
framfor alIt om det kunde avagabringas genom sadana atgarder fran
det allmannas sida som icke behovde inkrakta pa foretagens fulla ro
relsefrihet for resten. IIuruvida detta ar mojligt skall jag har inte aIls
inga pa - det fir ett helt annat problem - men det forefaller mig 80m
om det skulle vara idealtillstandet for den enskilda foretagsamheten.
Vad arbetarna betraffar ar det oel{sa l{lart, att detta skulle vara ett
idealtillstand: ingen risk for arbetsloshet, full sysselsattning oeh for
modligen mojligheter till en fortskridan'd·e loneokning under en hojning
av produktiviteten.

Men lyckas en sudan politik, aro vi sjalvfallet framme vid ett tiII
stand dar en hel del av de faktorer, som for narvarande reglerar in
komster oeh priser, sattes ur' funktion. Den vanliga foreteelsen under
en hogkonjunktur ar ju, att priserna av olika anledningar stiga. Jag
viII inte pasta att de behovde stiga av andra anledningar - jag viII
inte en gang saga att jag har nagon bestamd mening harom -men'en
fal{tor, sam man inte kan komma forbi oeh som under den sista tidens
diskussioner varit i medelpunkten, ar ju fragan om' lonerna.Nar tva
arbetsgivare lopa efter en arbetare, ar det uppenbart att tendensen
att pressa upp lonerna maste framtrada synnerlig,en starkt.· Men om
det ar fallet, intrader fragan hur det over huvud taget skall vara moj
ligt att halla en balans i betydelsen av en viss prisniva. Detta ar ett
problelTI som en politik, som forsoker skapa en permanent hogkon
junktur, inte kan undga yare sig att se eller att forsoka komma till
ratta lned. Huruvida d'et ar mojligt att astadkomma en losnin'g, vagar
jag inte uttala mig om. Ju mera man klart ser problemet i ogonen oeh
ju flera manniskor som gora det, desto mojligar.e bor i alIa handelser
en losning vara. Det galler har inte bara' Ionearbetarna, utan over
huvud taget alIa som kunna paverka viirdet av sitt arbete. Jag kall
bara upprepa vad jag hade anledning att sa.ga en gang i hostas under
diskussionerna om ,dessa fragor, att om de storsta samhallsklasserna har
i vart land aro overens om att de vilja ha hogre priser oeh tro, att de
pa den vagen kunna forbattra sitt ekollomiska Hige, -sa finns savitt jag
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forstar knappast 11agOn makt som kan hindra dem fran att genomdriva
detta.
. Vad konsekvenserna av en sadan standigt pagaende prisstegring

skulle bli, kan jag nu inte inga pa. Jag viII bara saga, att man kanske
inte heller har bor forfalla till aft endast bruka kvalitativa termer oeh
tala som om prisstegring - ellJer om vi vilja anvand'a det farliga ordet
illflation - vore ett elltydigt begrepp. Pa samma satt sam nar det .
galide fragan am budgetens permanenta underbalansering skulle jag
viIja saga, att en permanent inflation inte ar nagot sa forfarligt, am den
haIler sig inom sa mattliga granser att man skulle kllnna saga, att det
over huvud taget a.r meningslost att kalla den for inflation. Manga
manniskor ha ju den meningen, att en myeket sakta men stadigt sti
gande prisniva ar det basta for naringslivet, andra tala om en stabil
prisniva som det basta oeh somliga vilja ha en sakta sjunkand'e pris- .
niva allteftersom produktiviteten stiger o. s. v. Darom kan man ha
delade meningar. Men alldeles uppenbart ar, att man ar ute pa vatten
sam vi allesammans anse vara farliga, nar man kommer over en viss
grans, yare sig det ar at de sjunkande eller at de stigande priserna till.

·Det enda jag vagar sluta med att saga ar att dessa viigar, am man
tar upp fragan fran 'utgangspunkten av budgeten som balansfaktor
oeh viII forsoka bidraga till att halla naringslivet stadigt i gang oeb
skapa full sysselsattning o. s. v.,·forefalla att innebara en sa onskvard
utveekling, att man inte av de faror, sam aro forbllndna ·diirmed, kan
avhallas fran att soka sig fram pa dem. Framtiden bar alltid sa mycket
okant i sitt skote, oeh man far val forsoka losa problemen allteftersom
de komma. Upptrada de bara inte ien overvaldigande mangd pa en
gang, utan litet mera ett i sander, ar det sakerligen liittare att losa
dem. Och i vilket fall som heIst: viII man har forsoka att komma till
en balans oeh det galler att avgora, om vi skola avsta fran en politik,
som efterstravar full sysselsattning, pa grund av de risker med vilka
den ar forbun·den, skulle jag for min del vilja saga att jag tror, att vag
skalen avgjort skulle sjunka till forman for den fulla sysselsattningen.

Harefter yttrade ordforanden, fiI. dr Ivar Anderson:

I inledningsord·en till sitt foredrag antydde finansnlinister Wigforss, att
han genom den begran8nin.g av problemstallningen, 80m ligger i titeln pa
detta foredrag, hade velat olm mojligt fran diskuS'sionen fora bort ten del av
de manga kont:roversiella problem, som det foreliggande budgetsforslaget
innesluter. Jag har nastan en kansla av att hans 'ahorare blevo en smula be
svikna over denna deklaration. Under d'e manga ar finan'sminister Wigforss
har har inlettdenna budgetdiskussion i januari, ha vi varit vana vid att i
gan'ska rikt matt fa del av hans synpunkter iiven pa de mest omstridda fra
gorna, vilket i sin tur givit upphov till d'ebatter, som jag tror i det stora
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hela varit agna,de att berika ocksa den sakliga diskussionen om dessa viktiga
problem. Niir vi 'nu hort dagens foredrag, iir jag overtygad om att vi dock
alla ha en kansla a.v att finansministern, aven om han denna, gang hal" tagit
latt och forsiktigt pa en del av dessa problem, doek inte har gatt forbi demo
Det finns! alltsa all anledning att begagna tillfallet att nu i kvall debattera
demo

Innan jag forklarar ordet fritt ber jag att fa till finansministern framfora
auditoriets tacksamhet for att han annu en gang velat stalla sig till for
fogand·e for detta foredrag och lamna oss denna intressanta analys av nagra
av de aspekter, SOln kunna laggas pa arets budgetforslag.

Da ingen b.egard:e ordet, forklarade ordforanden sammantradet avslutat.



NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 19 mars 1945

Ord£orande: Fil. dr I v a rAn d e r son.

Statssekreteraren Dag Hammarskjold inledde aftonens diskussion
med ett an£orande, rubrieerat: .

Den dirigerade ekonollliIls prohlelll.
Kring krigsarens erfarenlwter.

1. I sin diktsamling Andliga ovningar skriver Hjalmar Gullberg pa.
ett stalle:

E£tersom alIa ar upptagna jamt oeh har myeket att gora,
ar det av storsta intresse att nagon gar bort fran det hela

for att pa avsmnd begrunda vart faktiska lage i nuet
oeh tyda de hemliga lagar,

som inne~st beharskar vart liv.

Jag hade tankt, att det kun,de vara motiverat att vi - med dil{tens
ord - en stun·d stallde oss pa avstand for att begrunda vart lage i
nuet pa d,et begriinsade ,omrade, 80m fir den ekonomiska politikens
aktionsfa.It, och diskutera, hur ,de lagar, som beharska det ekonomiska
Iivet, dar bestamt oeh bestamma granserna for vart handlande.

Den ekonomiska utvecklingen under krigsaren har icke lamnat myc
.ket radrum for begrundan. De praktiska problem med vilka vi standigt
komronterats ha pockat pa snara losningar. Det ena steget har givit
det andra. Och om an en allman malsattning hela tid'en hallits i sikte,
har darmed ieke det monster varit givet som de olika stegen bildat.
lett orienteringslopp pa kompa'ss gar man salIan rakt pa malet. Vagens
.strackning bestammes av markstrukturens delvis medvetna, delvis
omedvetna inflytande. Pa sarn)na satt bor man i den emonomiska diri
.geringens utformning kunna utlasa in£lytan·det av det reaktionssystem
inom det el{onomiska livet, som brukar betecknas som »de ekonomiska
lagarna», och av de institutionella forhallan,den som mera i detalj av
;gora forloppet; jag syftar har oeh i det foIjande narmast pa de ekono
.miska lagarna i den klassiska ekonomiens mening, alltsa pa de fore-

2 - Nationalek. For. FOrh. 1946. 461726.



14 NATIONALEKONOMISKA. FORENINGEN DEN 19 MARS 1945

tagar- och konsumentreaktioner Isom i ett ekonomiskt system- i bala-ns
bestiimma bland annat relationerna mellan pris- och kostnader samt
utbud och efterfragan.

Den skisserade fragestaIlningen ligger tydligen helt pa ett teoretiskt
plan. Det galler har icke att diskutera valet av mal for en ekonomisk
dirigering. Det ar icke heller fraga om att belysa de problem for en
dirigerad ekonomi, som kunna uppkomma pa grund darav, att en
sadan dirigering rymmer risker for en forstoring av verkningarna av
mansklig oformaga - yare sig nu denna yttrar sig i bristande insikt,
i daligt tekniskt och administrativt handlag eIler kanske i bundenhet
\yid sarintressen. Ayen den ofta debatterade fragan om den ekonomiska
dirigeringens forenlighet med individuell· frihet faller vid sidan av var
problemstallning. Det ar mojli,gt, att redan denna avgransning av am
net for foredraget vallar besvikelse hos en del som vantat sig en dis
kussion av just de nyss redovisade sporsmalen - vilka onekligen la.mna
en vidare marginal for med ma1ande exempel belysta asikts- och tem
peramentsyttringar an den teoretiska fraga som jag har tagit upp. Ett
ytterligare klarlaggande av problemstallningen kommer nog i sa fall
t~rvarr att oka besvikelsen.

Antagligen satta manga likhetstecken mellan dirigerad ekonomi och
planhushallning. Jag tror emellertid att man bar -halla pa skillnaden
a\ren om det delvis ·endast galler en gradfraga. En planhushallning ar
alltid dirigerad, men en dirigerad ekonomi behover icke vara en plan
hushallning. I bada fallen ror det sig om forsok att genom inverkan pa
det ekonomiska forloppet na vissa mal. Men medan vad jag har avser
med dirigering darvid ,utnyttjar de automatiska reaktionerna infor
t. ex. forandringar av rantan och darfor blott arbetar med denna och
liknande centrala faktorer SOlIn hjalpmedel, fastlagger planhushallning
en darutover i nodvandig utstrackning direkt utvecklingen inom olika
omraden. D·en har aktuella fragestii.llningen existerar knappast i en
planhushallning som genomfores med tillracklig fullstandighet, sam
tidigt ,som den emellertid ar fundamental for den 'dirigerade ekonomien
i har avsedd mening. Man kan saga, att de granser for en dirigerad
ekonomi, som folja av ·dess beroende av de lagbundna reaktionerna
inom det ekonomiska systemet och som denna diskussion narmast gal
ler, relativt obehin,drat kunna overskridas, om man ar villig att ta ste
get till planhushallning. Diskussionen i afton kommer darfor att fora
fram till planhushallningens portar men icke vidare.

2. Kan man tanka sig en utvecklad ekonomisk organisationsform
utan dirigering? Svaret blir tydligen beroende pa va.d som i sa fall
skulle bestamma konsekven'serna av de andringar i befol~ningstillvaxt,
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teknik oeh konsumtionsinriktning ,me m. som - myeket allmant ut
tryekt - aro rambestiimmande for vart ekonomiska liv. Man hanvisar
kanske till de »ekonomiska lagarna». Men i sjalva verket utsaga dessa
i gangse oeh aven har tillampad mening endast, att reaktionerna inom
det ekonomiska systemet - direkt eller genom den mekanism kon
junkturvaxlingarna aterspegla - tendera att vidmakthalla vissa rela
tioner mellan olika ekonomiska variabler. Dessa inbordes relationer 
exempelvis mellan kostnader oeh priser eller utbud oeh efterfragan,
for att nu anyo llanvisa till d'essa enkla fall - kunna emellertid nas
vid vilken allman rorelseriktning hos hela det ekonomiska systemet
som heIst. Det faller sig naturligt att belysa situationen med en astro
nomisk parallell: forhallandet mellan olika himlakroppar inom vart
solsystem ar strangt lagbundet men hela systemet har ju en egen
rorelse utom ranlen for denna lagbundenhet. Svaret pa den nyss upp
stallda fragan om behovet av dirigering blir jakande, enda.st om man
anser det likgiltigt, i vilken riktning utveeklingen allmant sett kommer
att ga, exempelvis i prishanseende. Att underlata varje ·dirigering inne
bar att lamna utveeklingen ieke at ,de ekonomiska lagarnas avgorand'e
utan at slumpens. Felet med de automatiska ekonomiska .reaktionerna
ar kanske mindre, att ·deras resultat ieke alltid ar sarskilt tillfredsstiil
lande ur t. 'ex. fordelningssynpunkt, an att de lamna oreglerat vad
som till slut ar av det storsta, for oss alIa gemensamma intresset. Det
ar darfor ratt naturligt, att man ieke kan pavisa nagon utvecklad eko
nomisk organisationsform utan ett mer eller mindre framtradande in
slag av dirigering.

Vad ekonomisk dirigering ar, har redan i korthet angivits. Allmant
uttryckt gar dirigeringen ut pa att med hjalp av rantan, vaxelkurserna
oeh andra sadana strategiska variabler inom det ekonomiska systemet
reglera inflytandet fran forandringar i teknik, konsumtionsinriktning
oeh liknandeur ekonomisk-politisl{ synpunkt i huvudsak pn'mara
variabler pa ett sadant satt, att de variabler som omfattas av den poli
tiska malsattningen - oeh som kanske kunde kallas 1nalvanablcr 
komma att visa onskad utveekling.

De klassiska malvariablerna utgora som bekant penningvardet oeh
sysselsattningen. Harvidlag har ieke kriget andrat Higet. De av gam
malt erkan'da strategiska variablerna aro ju de nyss namnda - alltsa
rantan oeh vaxelkurserna. Under krigsaren ha vi emellertid blivit
tvungna att darutover fora in flera nya variabler -bland annat arbets
lonerna - i den strategiska sfaren. Orsaken dartill ar givetvis den av
kriget framkallade varuknappheten oeh omdispositionen av produk
tionsresurserna for forsvarsandamal, som utgjort nya primara variabler
av avgorande bety,delse.

\
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Innan jag gar vidare in pa krigserfarenheterna, kanske jag ett ogon
bliek far uppehalla mig vid den klassiska problemstallningen for eko
nomisk dirigering. Knut Wieksell utformade som bekant teorien, att
om man sag till att marknadsrantan motsvarade den faktiska ranta
biliteten hos realinvesteringar - jag kan har ga forbi alIa finare be
greppsbestamningar - sa skulle investeringarna komma att motsvara
spa.randet oeh· darmed oeksa garantier vara vunna bade for en stabil
prisniva oeh for jamn sysselsattning. Med rantan som strategisk varia
bel menade Wieksell sig alltsa kunna vinna en sadan anpassning efter
de primara variablerna -narmast tekniken oeh befolkningstillvaxten
- att bada de klassiska malvariablerna skulle visa den onska'de utveek
lingen. Bortsett fran att Wieksell i sin upptaekariver gay de konstate·
rade reaktionssammanhangen oeh darmed rantan for stor betydelse,

. led hans uppfattning av brister som i detta sammanhang aro bade upp
lysande oeh praktiskt b·etydelsefulla. Redan Davidson visa-de, att om
man ville stabilisera Isysselsattningen, sa kravdes mera omfattande
dirigeran'de ingripanden om man samtidigt efterstravade en jamn pris
niva an om man lat prisnivan fluktuera med forandringar i forsorj
ningen. Oeh.Myrdal har senare klarlagt, att den av Wieksell forutsatta
overensstammelsen mellan sparande o,eh investeringar ar forenlig Ined
vilken utveekling av den allmanna prisnivan som heIst - for ovrigt ett
gott exempel pa det forut papeka,de forh~Ulandet, att de ekonomiska
lagarna lamna systemets totala rorelseriktning oberord oeh galla blott
relationerna inom detta system.

Diet ar ratt naturligt, att medan Wieksells uppfattning i dess har
a:tergivna, starkt forenklade form sa smaningam trangt fram till att
bli allman egendom, sa har ,dess begransning ieke vunnit ett motsva~

rande beaktand·e i den allma.nna opinionsbildningen; vi ha val alIa en
benagenhet att favorisera en rationaliserad bild av den forvirrande
verkligheten oell att daITor ge 'en formel, som i ett :slag synes skapa
reda i komplicerade sammanhang, ett storre sanningsvard'e an den
ager. Det ar ·uppenbart, att den uppfattning om rantepolitiken, sam
dominerade narmast under 20-talet, efter wicksellianska linjer over
skattade rantans inflytande bade pa investeringsvolymen oeh sparan
det. Karakteristiskt ar ocksa, hur bade teoretiker oeh praktiker glom
de, att rantan primart bestamdes genom tillgang oeh efterfragan pa
IJengar, sa att Keynes kunde framstalla konstaterandet av detta fak
tum som en landvinning i sin pa 30-talet publieerade General theory
of e:mployment. En parallell foreteelse var forbiseendet av att penning
vardets allma.nna rorelseriktning kunde bestammas av faktorer utan
for den godtagna strategiska sfaren, bland annat arbetslonerna oeh pro
duktiviteten.



DEN DIRIGERADE EKONOMINB PROBLEM 17

I alIa de har berorda hanseendena har utveeklingen under krigsaren
riktat den allmanna uppmarksamheten pa problem for den ekonomiska
dirigeringen som forelago aven under normala forhallanden, ehuru de
da blott ofullstandigt realiserades. Oavsett politiska utgangspullkter
uppstalldes redan un'der fredsti'den allmant vissa mal for dlen ekonomi
ska utvecklingen oeh eftersom man ieke 'ansag det givet att dessa mal
skulle nas automatiskt, aeeepterades i prineip en dirigering. Men man
gjorde ieke allinant klart for sig, att den onskade ut:vecklingen av vad'
jag har kallat malvariablerna ieke kunde realiseras med utnyttjan,de
blott av de strategiska variabler, 80m man i praktiken raknade med,

.. ens nar inga andra primara variabler gjorde sig gallande an Ide i freds
tid no~malt verksamma. Diskussionerna om budgetpolitiken under 30
talet aro i detta avseen·de upplysand'e.

3. Jag har redan erinrat om att den allmanna malsattningen for
den ekonomiska dirigeringen under krigsaren liksom dessforinnan gallt
penningvardet oeh 'sysselsattningen saint att det nya som tillkommit
i framsta rummet varit, att varuknappheten oeh om,dlspositionen' avo
de produktiva resurserna for forsvarsandamal medfort en utvidgning
av den strategiska sfaren till att omfatta sadana nya variabler som
exempelvis arbetslonerna. Den finansiella teknik som anvants for om
dispositionen av pr,oduktionsmedlen - mest p'atagligt aterspeglas
denna i budgetunderskotten - har i sin tur lett till institutionellt be
tingade forandringar, som i hog grad paverkat forloppet oeh dirige
ringsmojligheterna.

Lat oss forst stanna infor fragan, vilka andrade relationer inom ·det
ekonomiska systemet som de nytillkomna primarforandringarna skulle
foranlett, om de ekonomiska lagarna Iritt skulle fatt bestamma utveek
lingen.

Varupriserna skulle i en forsta etapp tydligen ha undergatt en steg
rillg i genomsnitt atminstone motsva.rande den starkt okade knapp
heten. Kostnaderna skulle ha anpassats efter priserna genom hI. a.
lonestegringar inom den av prisstegringsvinsterna givna ramen. En
motsvarande anpassning skulle ha skett av vardena pa aldre realkapi
tal. Lonestegringarna skulle i sin tur ha skapat utrymme for ytter
ligare varuprishojningar. Oeh kapitalvardenas okning, i forening med
begransningen av mojligheterna till realinvesteringar, skulle gett under
laget for en ytterligare uppJgang i priserna pa kapitalobjekt. D'en pri
mara anpassningen av relationerna inom det ekonomiska systemet till
det nya laget skulIe alltsa - sasom ofta papekats --- pa grund av reak
tionernas eget normala forlopp ieke ha lett till en atersta11d balans utan
medfort nya forandringar, som i sin tur gjort nya relationer naturliga
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oeh salunda foranlett nya anpassningsrorelser. O. s. v. in infinitum.
For att anvanda var tidigare terminologi skulle med andra ord ater
sta1landet av normala relationer inom systemet genom de ekonomiska
krafternas eget spel ha skett pa ett sadant satt, att systemet i sin hel
het fatt en stark egenrorelse i inflatorisk riktning. Som forut under
strukits rymma de ekonomiska lagarna med deras begransning till for
hiHlandet mellan systemets olika delar intet korrek·tiv mot en sadan
rorelse.

Rantans otillraeklighet som strategis~t Iljalpmedel vid en dirigering
inriktad pa att forhindra ,den skisserad,e utveeklingen ar uppenbar. Or
sakerna till att man maste tillgripa aven andra - eller faktiskt i forsta •
lland andra -- hjalpmedel aro emellertid ieke i prineip av annan art an
under normala forhallanden: varken konsunltionsvaruefterfragan eller
realkapitalbildningen kan i tillraeklig grad beharskas genom rantan oeh
i den man primarforandringar av den typ, som en stark produktivi~

tetsforsamring eller hojda loner exemplifiera, komma med i spelet, at
rantan nastan helt skjuten at sidan. Det fortjanar f. o. redan i detta
sammanhang att papekas, att de ekonomiska krafternas fria spel i det
luge vi har ,diskutera tendera att tryeka ned rantan oeh alltsa aven tek
niskt allvarligt forsvarar anvandningen av rantan i stabiliserande
syfte.

Nar man under berorda forhallanden i dirigerande syfte utnyttjat
andra strategiska faktorer an rantan har man, allmant uttryekt, be
gra,nsat sig till att savitt mojligt forhindra vad jag kallat systemets
egenrorelse i inflatorisk riktning oeh alltsa i vasentliga hanseenden
aecepterat, att relationerna mellan olika variabler inom systemet an
passat sig efter det andrade laget. M.an har, med andra ord, vid diri
geringens utformning godtagit ,de ekonomiska lagarnas krav intiII den
grans, dar ett fritt tillgodoseende av dessa skulle gett systelnet den be
farade egenrorelS'en. Att denna begransning av anspraken pa dirige
ringen betytt en vasentlig .avlastning av trycket pa denna ar givet.
Man kan saga, att de konflikter mellan dirigeringen oeh de ekonomiska
lagarna, som har sarskilt intressera oss, pa grun'd darav kommit att
galla narmast sadana punkter, dar begransningen i fraga ieke kunnat
genomforas utan att man lopt en alltfor stor risk for uppkomsten av en
inflatorisk egenrorelse.

Den uppfattning om dirigeringens lampliga avgransning, som jag
har redogjort for, har kornmit till uttryck pa manga olika satt. Den har
till att borja m·ed utveeklats i den prineipiella framstallningen i olika
propositioner bI. a. pa det penningpolitiska omradet. Det kan har racka
med en erinran om att main redan vid krigets borjan uttalade, att varu
priserna borde regleras med hansyn till okningen av de rorliga kost-
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naderna men med beaktande av den relativa knappheten. Det mot
dessa uttalanden korresponderande penningpolitiska programmet, en
ligt vilket man borde aeeeptera en genomsnittlig prisstegring motsva
rande forsamringen i forsorjningsla.get, ar givetvis oeksa ett uttryek for
godtagandet av en normal anpassning av relationerna inom diet eko
nomiska systemet e£ter andrade primara data. Samma standpunkt ater
speglas i uppskovet med genom£orandet av prisstopp till den tidpunkt,
da va.ruknapphetens direkta inflytande i prisstegrande riktning i hu
vudsak varkt ute

Det ar givet att dirigeringen kunde skett e£ter en hardare prineip
an den faktiskt tillampade. Om man emellertid ieke hade Hitit .politi
kens utformning pa antytt satt rona inflytande av de ekonomiska lagar
nas direkta krav, hade tryeket pit dirigeringen .otviveI.aktigt okats sa
starkt, att vi i vasentligt storre utstraekning mast overskrida gransen
m'ellan dirigering oeh planhushallning. Nar man haft att bestiimma
dirigeringens avgransning, har man i forsta hand stallts infor valet
mellan att realisera full stabilisering av penningvardet, trots att for
andringarna i marknadslaget normalt indieerade en prisstegring, oeh
att kompromissa med stabiliseringskravet pa grund av de olagenheter
som betingades just av att ,det endast skulle kunna tillgodoses i stri,d
mot de ekonomiska lagarna. Vi fa senare anledning att mera utforligt
aterkomma till inneborden av val av d,enna type Diskussionen 'darav
for oss i sjalva verket in till ,karnan i den dirigerade ekonomiens pro
blem sadant det har £attats - alltsa fragan om hur dirigeringspoliti
k,ens utformning besta.mmes av det reaktionssystem som sammallfat
tande beteeknats som de ekonomiska lagarna.

4. Det dirigeringssystem, som krigsforhallandena framtvungit, arbe
tar med strategiska variableI' bade pa varusidan oeh pa prissidan. Vi
ha konsumtionsvaruransonering oeh ravaruko,ntingentering. Men vi ha
oeksa pris- oeh lonestopp. I samband med att den strategiska sfaren
pa detta satt byggts ut, har rantan i huvudsak forlorat aven den be
gransade bety,delse som allman regulator den under normala forhAI
landen kan aga, vilket medfort, att dess roll som kostnads£aktor oeh
inkomstund'erlag tratt mera i forgrunden. Ehuru rantestabiliteten pa
sistone i den allmanna ·diskussionen stundom sidostallts pris- oeh lone
stoppet, har den salunda en helt annan oeh mindre vasentlig roll att
fylla i dirigeringspolitil(en. Det ar karakteristiskt oeh fortjanar i detta
sammanhang att understrykas, att rantan ieke ens namnes i det s. k.
Soderlundprogrammet. Oeh nar ranteproblemet behandlats i diskus
sionen om e£terkrigspolitiken har man allmant dels va.nt sig mot en
ra.ntestegring, dels ansett det lampligt att undvika en rantesankning
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med hansyn till onskvardheten att bev·ara okade mojligheter' for en
sada.n atgard i en kommande depression; varje sammankoppling av
rantestabiliteten med dell aktuella, pa prisstabilisering inriktade diri
geringspolitiken saknas alltsa typiskt nog aVien i dessa programfor
klaringar.

Hur fungerar nu det dirigeringssystem som byggts upp? Och pa
\rad satt bryter det sig mot de ekonomiska lagarna.? Vid ett forsok att
besvara dessa fragor skjuter jag av nyss angivna skal tillsvidare ran
tan helt at sidan.

Konsumtionsvaruregleringen i forening med prisstopp innebar, att
konsumtionens totala yarde hlir underl{astat direkt kontroll; tydligen
overgar dirigeringen harvid 'delvis i planhushallning. Den kopkraft som
icke kan disponeras for .inkop blir tvangssparad. Manhar alltsa av
kopplat kopkraftstillgangen fran den roll som bestamning~grund for
efterfragan, som den kan aga, och vi·dare ersatt prishojden sasom efter
fragereglerandefaktor med ransonering; kupongerna fungera i detta
sammanhang som pengar. Om varutilldelningen motsvarar den lopande
tillgangen och icke understiger i vidare kl'etsar normalt aktiva lopande
behov, inrymma dessa regleringar intet starkare valdforande av de
ekonomiska krafternas normala resultat an som betingas av onskan
att fa en jamn konsumtio'nsfordelning medborgarna emellan och att for
hindra anpassningsformer som ge upphov till en inflationstendens.

Att kopkraftsoverskottet forhindras aterverka pa efterfragan, star
icke i strid mot den naturliga utvecklingen, eftersom efterfragan nor
malt i langt hogre grad bestammes av de ratt f.asta konsumtio:nsvanor
na an av penningtillgangen. D,etta galler i varje fall sa lange allman
heten tror pa en lika god eller battre varuforsorjning i framtiden till
samma eller lagre priser. Sk'ulle Idenna tro notas ut, i den man som tiden
gar, uppkommer en spanning mellan dirigeringsatgarderna och de eko
nomiska krafternas spel vars typiska resultat vi se i lander med en
utvecklad svart marknad.

Tidsfaktorn kan emellertid leda till okat tryck pa dirigeringen ocksa
pa ett annat satt. Vi ha hittills kunnat i stor utstrackning tillgodogora
oss det relativt goda bestand av t. ex. klader och skor, som fanns fore
kriget. Nar kapitalfortaringen pa dessa punkter £ortgalt en langre tid
aktiveras 'emellertid bellOY som kunna utlosa en pri·suppdrivande efter
fragan vid sid~n av regleringarna aven om dessa aro tillrackligt vida
for tillgodoseend,e av lopande normala behov. Jag behover ioke tillagga,
Btt detta forhallande'for Val' del i,detta sammanhang ar av blott teore
tiskt intresse. Till den aterspegling det far pa loneomradet aterkom
mer jag i det foljan'de.
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En parallell till verkningarna av en forbrukning av det personliga
konsumtionskapitalet mater inom investeringsverksamheten. Man upp
ratthaJler i dag en balans mellan materialtillgang oeh realinvesteringar
genom direkta kontrollatgarder. Fornyelsebehoven gora sig naturligt
vis gallande med okald styrka, ju Hingre tid som forflyter, oeh aven pa
detta omrade aktiveras darigenom sa smaningom en 'efterfragan, som
kan stalla oss infor valet mellan skarpta ~egleringsatgardereller vissa
eftergifter. Hur detta val utfallit pa bostadsomradet ar valbekant.
Onskvardheten av att investeringama begransas har dar ieke kunnat
ffl hindra en okning av bostadsproduktionen trots stegrad ma.terial
knapphet. Exemplet ar belysande. Om man skulIe hallit tillbaka bo
stadsproduktionen hade .tryeket pa hyresmarknaden okats, 'sa att en
sprangning legat nara. Dirigeringen, som aven pa denna punkt erhal
lit ett starkt inslag av planhushallning, har dartor har fatt gora en kom
promiss i syfte att forebygga ,de for lstabiliseringspolitiken annu ogynn
sammare resultat till vilka de ekonomiska anpassningsproeesserna
eljest skulIe Ieda frame

De intressantaste exemplen pa brytningen m·ellan dirigeringen oeh de
ekonomiska lagarna mota emellertid ieke pa varusidan utan pa pris
oeh kostnadssidan.

80m jag redan erinrat om, grundades prisregleringen redan fran bor
jan pa prineipen, att en,dast de prishojningar skulIe tilla;tas, som erford
rades for tackning av okade rorliga kostnad1er. Pa kortare sikt star en
dirigeri·ng enligt denna regeI ieke i strid mot kostnadsprineipen, sadan
den skulle gora sig gallande pa en marknad med hard konkurrens mel
Ian foretagen. Och sedan stegringen av d·e rorIiga kostnaderna i huvu·d
sak tagits ut, kan man darfor genomfora ett prisstopp utan att darfor'
faka in i en ohallhar konfIikt med de normala ekonomiska reaktio
nerna. Men laget forandras givetvis, om oeh nar nyinvesteringar till
hogre kostnader bli nodvandiga .for att llalla uppe produl{tionen oeh
detta blir forhallandet i sadan utstraekning att nyinvesteringarna hli
utslagsgivallde for forsorjningen. Erfarenhetema ha visat, att det ut-'
rymme fOf den godtagna dirigeringsprineipen som forelegat, allmant
sett, varit betydligt stOrre an man fran borjan \Tagade antaga. Annu
efter drygt fern ar torde det ingalunda vara uttomt.

Nar gransen nas, framtrad,er detta i forsta han·d pa forsorjningssid'an
genom att man ieke kan fa fram onskade var~kvantiteter utan att
medge prishojningar, som ge taekning for okade anHiggningskostnader.
Den situationen har man givetvis stallts infor pa speeiella omraden,
oeh darvid har valet gallt ett accepterand.e av ,den ekon,omiskt indiee
rade prishojningen eller den alternativt indieerade produ'ktionsbegrans
ningen. Dirigeringen har med andra ord mast pa det ena ·eller andra
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sattet boja sig for de normala ekonomi'ska reaktionernas tryck.· En vag
ut ur konflikten har tillgripandet av subvention,ering kunnat erbju·da,
men d,enna vag har atminstone pa det industriella omradet foljts med
soor forsiktighet. Det kan fortjana att namnas, att medan konsumtiolls
prisindex i Sverige skulle legat 52 procent over forkrigsnivan utan sub
ventioner mot de 48 procent som nu registreras, motsvarand·e index i
England subventionerats nled rned 17 procent fran 4,5 till 28. Inom
parentes sagt utgor detta forhflilande en vasentlig del av forklaringen
till att reallonerna stigit i England medan ·de da·remot som bekant
nagot redueerats i Sverige.

Med vad jag senast berort har jag kommit in pa ett annat omrade
for !k,onflikter mellan dirigeringen och de ekonomislca lagarna. Vi,d pris
regleringen maste naturligtvis beaktas icke endast det nyss behan,d
lade, principiellt viktigaste fallet av vaxelverkan mellan pris oeh pro
dtlktionsvolym utan aven de ovriga fall, dar ett onskvart produktions
resultat forutsatter hogre priser an som aro direkt indicerade med han
syn till de rorliga kostnadernas utveckling. Vid fri prisbildning skulle
priserna pa atskilliga ersattningsvaror automatiskt ha sprungit i hoj
d·en, sa att· erforderliga kvantiteter k!ommit frame Prislstegringarna
skulle sannolikt ha avsevart ove~stigit de direkta produktionskostna
derna for att ge utrymme ocksa for tackning av de extraordinara ris
kerna pa eventuella investeringar. D'etta reaktionsschema har i dirige
ringens utformning aterspeglats hI. a. genom att denna fatt kompIet
teras med avsattningsgarantier eller fatt inrymma medgivanden for
mojliggorande av sarskilt snabb avskrivning.

I anslutning till dessa randal11teckningar till prisstoppet finns det an
ledning att belysa var probl,emstallning aven med na.gra synpunkter
pa. Ionestoppet. I enlighet med upplaggningen av denna diskussion for
bigar jag darvid helt alIa al4nant psykologiska eller politiska sidor av
problemet.

Lon1estoppet skulle, strangt tillampat, innefatta icke endast en sta
bilisering av den allmanna lonenivan utan aven en lasning av alIa be
sblende lon'edifferenser. I samband med en successiv allman lonefor
battring - grundad bland annat pa stigande produktivitet - pagar
emellertid normalt dels omflyttningar av arbetskraft fran siimre till
battre betalda sysslor, dels en viss utjamning av lon,edifferenserna. Ett
fullstandigt lonestopp vid stark begransning av mojligheterna att over
ga till battre betalda anstallningar skulle salunda bryta igenom eko
nomiska ten,denser, 80m visserligen kunna sagas ha vasentligen psyko
logisk bakgrund men likval frarrnsm som normalt verkande krafter
inom det ekonomiska systemet. Pa denna grund kan ·det forbehall for
en loneforbattring for de siimst stiillda grupperna, som gjordes vid



DEN DIRIGERADE EKONOMINS PROBLEM 23

lonestoppets inforand'e, sagas inrymma ieke 'en,dast ett soeiailpolitiskt
betingat hansynstagande utan aven en anpassning av dirigeringspoli
tiken efter vissa normala ekon'omiska reaktioner. Kompromissen med
dessa reaktioner rymm·er giv·etvis sarskilda risker, eftersom den ar
'utomordentligt svar att klart avgransa oeh darfor kan leda till en upp
luekring av hela fronten pa d,etta omrade, vilken skulle kunna rubba
l{ostnadsunderlaget for prisstoppet oeh darmed satta igang nya anpalss
ningsprocesser. Aven om ·det ar angelaget att en sadan utveekling for
hindxas - den skulle ga ut ieke minst over arbetarna - bar man no,g
emellertid vara forsiktig med pasmendet att den maste leda till in
.flation.

Jag har redan papekat, att tryeket pit varuregleringarna okas, iden
man en mera omfattande fortaring av 'det personliga konsumtionskapi
talet - alltsa na,rmast klader oeh skor - kommer till stand. En sadan
kapital£ortiiring har aven en direkt prispolitisk verkan via lonerna.
LOnestoppet bygger pa en stabilisering av levnadskostnaderna. Vid
beraknandet av dessa yager man priserna for konsumtionskapitalvaror
med utgangspunkt fran antagandet om en i tiden jamnt fordelad ny
anskaffning. Om nu elnellertid nyanskaffningen lange skjutits pa fram
tiden oeh sker over ett br,edare faIt, nar kapitalfortaringen mera all
mant natt sin grans', tynga ty,dligen d,e hojda priserna konsumenterna
med en styrka, som ieke fullt riktigt aterspeglas i index. D'en naturliga
reaktionen blir ett krav pa loneanpassning. Foreteelsen kan sagas ut
gora en direkt parallell inom konsumtionssfaren till det problem som
nyinvesteringar till hojda priser sta1la priskontrollen infor inom pro
duktionssfaren. I det ena 180m i det andra fallet- Himnar dirigeringen
icke nu utrymme for ett generellt harisynstagande. Den har berorda
iaktorn okar emellertid sarskilt tryeket pa de samst 'stalldas loner, diir
mojligheter ju oeksa finnas for jamkningar.

5. Ser man fragan om ·den ekonomiska dirigeringens beroende av
de ekonomiska lagarna i ljuset av de exempel pit problematiken, som
har hamtats fran krigsarens erfarenheter, framgar, att politikens ut
iormning bade generellt - alItsa vid uppdragand,et av de allmanna
granserna for dirigeringen - oeh i ·detalj ront ett mycket starkt infly
tande av hansyn till de eko·nomiska krafternas spel; att dessa hansyn
stundom utat framstatt som eftergifter for gruppintressen ar 'givet
men andrar icke konfliktlosningarnas prineipiella innebord. Exemplen
visa oeksil tidsfaktorns betydelse. Anpassningsprocesser som under
normala forhallanden fo~st sa smaningom tvinga sig igenom kunna till
en borjan Uimnas obeaktade aven vid dirigerillgens utformning. Kon
flikter mellan dirigeringsatgarder oeh de ekonomiska lagarna fa av-
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goras genom val av den art som jag i ett tidigare sammanhang berort.
1\lan far vaga vardet av en viss dirigeringsatgard for det onskade total
resultatet mot de oHigenheter med vilka atgarden ar forbunden. Dessa
ola.genheter bli allma.nt sett mera betydande, ju starkare atgarden stri
der mot det resultat till vilket reaktionerna inom det ekonomiska syste
ffi'et tendera att Ieda frame Med en av krigsrapporterna diskrediterad
term framstar dirigeringspoIitik!en som en elastisk krigforing. Haller
man ut infor ett starkt tryck skapas en igelkotbsstaIlning, vilken ka.n
krava stodatgarder av lika extraordinart slag 800m en luftlandsattning
a\T forstarkningar och forrad utgor i kriget. Aven om fullgoda skal
givetvis trots detta i manga fall £oreligga att hulla ekonomiska igel
kottsstiillningar kan en frontutratning ibland vara den 'battre fors,rars ...
politiken om man tanker halla ut till slutet.

Ett aktuellt exempel pa inneborden av denna karakteristik av den
e~onomiska ,dirigeringens strategi kan hamtas fran rantepolitiken. Jag
har forut framhallit, att denna for narvarande ligger pa ett annat plan
an ovriga delar av dirigeringen. Detta galler icke endlast till foljd av
rantans mera begransade betyd:else i sammanhanget utan ocksa pa
grund av att de krafter, som aro verksamma pa rantemarknaden, i
hog grad praglas av saregna institutionella forhallanden.

Ytterst gar ju rantan tillbaka pa forhallandet mellan sparande och
investeringar. Men primart bestammes den av relationen mellan till
gangen pa pengar for investering och tillgangen pa investeringsobjekt;
forhallandet mellan denna marknadstekniska bestamningsgrund och
den forut angivna, teoretiskt grundlaggande kan har forbigas. Om nu
nybildningen av produktivt kapital stoppas genom materialbrist sam
tidigt som medel tillforas marknaden genom omfattande utgifter for
£orsvarsandamal, som varken bidraga till att halla uppe produktions
apparaten eller att skapa en kopkraftskompenserande okning av kon
sUnltionsvarutiIlgangen, sa borde visserligen realra,ntan stiga men kom
mer marknaldsrantan likval att kontinuerligt pressas nedat. Det kan
forefalla som om sistnamnda tendens utan svarighet skulle kunna hal~

las i schack genom en statlig upplaning av tillraeklig omfattning, men
detta ar av olika skal icke fallet.

De medel som tillforas marknad.en genom bI. a. budgetun.derskotten
aro blott i begransad omfattning disponibla for direkt placering i stats
papper. I huvudsak hamna de namligen som insattningar i olika kre
ditinstitutio,ner. D;essa placera emellertid ieke obegransade belopp i
obligationer oeh skattkammaJrvaxlar utan efterstrava investeringar i
realkapital eller mot sakerhet i realkapital; motiven aro darvid vax
lande men delvis av en hogst reell ekonomisk innebord. Tillgangen pa
investeringsmojIigheter av sistnamnda slag ar emellertid under ra,dande
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forhallanden starkt begransad. Konsekvensen blir dels en rantepres
sande konkurrens institutionerna emellan om vad man kart kan be
teckna som realinvesteringarna, dels ocksa en successiv beskarning av
vinstmarginalerna, som pa de svagaste punkterna till slut framtvingar
en reduktion av inhlningsrantorna. Trycket nedat pa rantenivan till
fcHid av dessa forhallanden skulle kunna begransas genom statsllpphl
ning i erforderlig omfattning, omdenna kundie ges en sadan utform
ning, att den Iedde till en begransning av insattningarna i kreditinratt
ningarna som skapade balans i ,deras investeringsverksamhet. Laget
kunde ocksa forbattras genom att de 'Svagaste kreditinstitutionerna
subventionerades med sa~skilt gynnsamma papper, i den man detta
kunde ske utan att darfor en allman hojning av d·e statliga lan·erantor
na bleve nodvandig. En sadan hojning skulle endast gora ont varre
och framstar aven av andra skal som utesluten.

Den fortsatta tillstromningen av medel till marknaden, sam un,der
radande forhallanden icke kunnat undvikas, har m:edfort, att den
rantestabilisering som riksbanken genomforde hosten 1941 - for ov
rigt innan den abnorma rantestegringen i borjan av I(riget annu helt
gatt tillbaka - redan for ratt lange sedan utvecklade sig till vad jag
kallat en igelkottsstaIIning. Den ranteniva som upprattholls stred mot
vadde pa. marknaden verkande krafterna in1dicerade, aven sedan dessa
kra£ter sa langt mojligt neutraliserats genom statlig upplaning. Man
flar darfor ocksa provat de stodatgarder sam jag nyss namnt. Olika for
sok ha salun,da gjorts att kanalisera insattarmedel direkt till statsupp
laningen. Och darjamte har man stott bland annat sparbankerna ge
nom sarskilt gynnsamma obligationsformer. Resultatet har icke varit
till£redsstallande. I fortsattningen hade man mast ga mycket Uingre
och tillgripa nya metoder for att halla rantepositionen mot trycket fran
de ekonomiska krafterna. Ayen om man bar akta sig att i ett samman
hang 80m detta overskatta betydelsen av de psykologiska faktorerna,
kan man dock icke heller £orbiga det forhallandet, att den for alIa
uppenbara divergensen mellan den ranteniva som upprattholls till for
nagqn manad sedan och det rantelage som marknadsforhallandena in
dicerade, skapade ocksa ett spekulationstryck pa rantan. Forvantning
arna om ett rantefall voro givetvis icke en tillracklig grund for en
rantejustering och utgjorde icke heller ett motiv for rantesankningen.
Men de had'e ett klart symptomvarde Born uttryck for de har berorda,
under ytan mekaniskt verkande kra.fterna, vilkas inflytande pa la.ngre
sikt icke kunde negligeras.

Det har sagts, att en rantesankning -just nu icke var nodvan·dig.
Detta ar riktigt. Men en rantesankning skllIle aldrig heller bli nodvan
dig, om man ville ga hur Iangt som heIst for att stodja positionen.
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Emellertid framtrader har den synpunkt, som nyss utvecklats vid kom
menta-ren av den ekonomiska dirigeringens allmanna problem: det kan
vara en riktig politik att genomfora en frontforkortning om kostJla
derna for att halla en igelkottsstallning icke motsvara stallningens var
de i forsvaret.

Det faller uta-nfor ramen for denna ,diskussion att behandla skalen
for oeh mot uppfattningen, alt priset for att halla rantenivan oforand
ra.d anda fram till en eventuell depression skulle blivit oskaligt hogt.
Om man emellertid var av denna uppfattning blev nasta fraga, nar
igelkottsstallningen i sa fall borde uppgivas. Och vid svaret pa detta
sporsmal hade man i forsta hand att prova, nar frontforkortningen kun
de genomforas med den minsta forlusten av terrang. Jag skall icke
heller ga in pa skalen varfor man ansag, att en sadan provning ledde
fram till att en eventuell rantesankning borde ske nu, men viII passa
pa att ratta ett tamligen allmant missforstand. Nar en rantesanknings
yarde for stabiliseringen av hyresnivan aberopats i sammanhanget, har
synp'unkten ieke varit av betydelse for avgora.ndet, att en rantesank
ning borde ske, utan for valet av tidpunkt naT den borde genomforas;
emot de eventuella verkninga,rna i inflatorisk riktning av en rante
sankning kunde salunda nu men ieke i samma grad senare stallas, att
den medforde en kraftig forstarkning av hyresfronten.

Vad man vunnit pa den genomforda rantesankningen ar i forsta
hand en vasentlig avlastning av tryeket pa denna del av den ekono
miska dirigeringen. Marginalen i de mest utsatta kreditinstitutionerna
har nagot forbattrats, oeh det nya rantelaget motiverar snarast for
·vantninga.r om en senare rantehojning; de funderingar i mot-satt rikt
ning som fran en 'del hall framkommit kan man nog lamna darhan. I
det. nya laget har darfor mojligheten att kontrollera marknaden okats
och ,darmed oeksa ett vidgat aktio,nsutrymme vunnits.

Rantesakningen har pa vissa 4all, dar man sakert uppriktigt onskar
medverka till att forhindra en inflation, utan tanke pa att man darmed
motverkat ,gina egna syften, tolkats som symptom pa att man gett
upp. Jag har redan tidigare papekat, att rantestabiliteten aldrig till
matts en sudan bety,delse i sammanhanget, att omdomet pa den grun
den ar berattigat. Av vad jag nu sagt torde framga, att rantesankning
en, om den sattes in i sitt ,storre sammanhang, bor betraktas som en av
de anpassningar inom den vidmakthallna dirigeringens ram, sam han
syn till reaktionerna inom det ekonomiska systemet under arens lopp
p~ olika punkter foranlett oeh komma att foranleda just for att for
svarssta11ningarna pa Hingre sikt skola bevaras sa intakta som mojligt.
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Jag har lIar kommit alt behan·dla rantefragan kanske oproportioner
ligt utforligt. Det rna emellertid ursaktas mig, eftersom den i olika
hanseenden lamnar en ovanligt klar bild av arten av d,e p~oblem infor
vilka dirigeringen stalles.

6. Infor den skildring av den dirigerade ekonomiens problem vid
konfrontationen med de ekonomiska lagarna, som jag har givit, oeh
d·en motivering for vad jag har kallat en elastisk krigforing, som an
knutits till oversikten over den teoretiska fragestallningen, antar jag,
att en del undra om slutsatsen ieke blir, att dirigeringen till slut maste
bryta samman. Det yore emellerti,d foga i overensstiimmelse med den
framlagda tankegangen att draga denna slutsats. Jag har har ,sarskilt
uppehallit mig vid kon£liktpunkterna oeh nodvandigheten att pa dessa
traffa ett val. Men uppfattningen, att man i varje sarskilt fall mot
varandra maste satta vinsten av att till hundra proeent halla en viss
position oeh oHigenheterna darav, om det sker mot de ekonomiska reak
tionernas tryek, oeh darvid iblan·d kan finna anledning att vika, inne
bar givetvis ieke, att det till slut alltid ar riktigast att ge e£ter. I
manga fall ar intet pris for hogt for att halla fronten, oeh i alla fall kan
den hallas, om man betalar vad det kostar.

De framlagda synpunkterna innefatta dock givetvis en· stark reser
vation mot den stundom framskymtande uppfattningen, att dirige
ringen star oeh faller med att varje en gang intagen position konse
kvent halles.Det ar naturligt,. om en sa.dan uppfattning vinner insteg,
sa hart som olika positioner ofta forsvaras i den politiska diskussionen,
m·en det yore - inte minst med tanke pit framtiden - olyckligt, om
den skulIe foranleda, att varje anpassning av politiken e£ter antydda
linjer skulle framsta oeh £ramstallas som ett uppgivande av den forda
ekonomiska politiken. Det fortjanar att understrykas, att ingen av de
konflikter eller kompromisser som har diskuterats ens berort huvud
linjen, namligen att dirigeringen, samtidigt som den aeeepterar anpass
ningar inom det ekonomiska systemet efter det andrade laget, skall for
hindra, att dessa anpassningar ske i sadana former, att systemet i ·dess
helhet erhaller en egenrorelse i inflatorisk riktning.

Vid bedomningen av dirigeringens 'utformning har man att taga han
syn ocksa till ett betydelsefullt forhallande, som forut icke sarskilt be
rorts. De olika dirigeringsatgarderna maste inbordes koordineras.
Jamkningar pa en punkt kunna darfor nodvandiggora justeringar pa
andra. Det ar salunda ieke givet, att orsakerna till en andring av diri
geringen pa ett visst omrade bora sokas just pa dettaomrade. Hansyn
till marknadsHigets krav i ett avseende kunna foranleda en andrad in
riktning av dirigeringen aven i endast indirekt berorda hanseenden.
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I en diskussion om dell positiva uppbyggnaden av en dirigeringspoli
tik - har har ju dirigeringens naturliga granser statt i forgrunden 
skulle koordinationsfragan framsta 'Som det centrala problemet.

Fragan om dirigeringspolitikens framtida mojligheter har i huvud
sak redan besvarats med vad jag sagt. Den kan vidhallas, sa lange det
behoves. Men den bOT standigt omprovas i syfte att vinna onskat resul
tat med minsta olagenheter. Nar Ide primarforandringar, som nodvan
diggjort dirigeringens utbyggnad, ga tillba.ka - alltsa nar vi kunna
begransa beredskapen och ater fa tillracklig varuforsorjning - kan
ocksa dirigeringen i ·dess nuvarande form inskrankas. Den belastning
fran krigsaren, som vi ,da ha kvar i florm av en 'abnorm likviditet hos
enskilda och kreditinstitutioner, bor tiden hjalpa oss till ratta med.
Dirigeringen gor pa denna punkt till slut sig sjalv overflodig; ju langre
hinder uppratthallas for en fri medelsa.nvandnin:g, i Idesto hogre grad
overga namligen sannolikt de likvida reserverna till att betraktas sa
som sparade medel, vilka icke heller bora anvandas for lopande for
brukning.

Givetvis kan efterkrigstiden medfora nya storningar och foranleda
andrade malsattningar. Blir sa falIet, kan det ocksa bli nodvandigt att
lita till en dirigering efter ·delvis nya linjer. Darmed forandras emeller
tid icke principfragornas karaktar. I(rigsarens erfarenheter aro i sa
nlatto allmangiltiga.

Trots alt jag redan ta.git ahorarnas uppmarksamhet i ansprak alltfor
lange, har jag i denna med no·dvandighet begransade diskussion av ett
mycl{et omfattande amne mast forbiga fragor av stort intreS'se, exem
pelvis pa det skattepolitiska omradet, dar bland annat krigskonjunk
turskatten erbjuder exempel pa konflikter av den art sam har behand
lats. Det sagda rna emellerti,d vara nog som ett forsak att stalla pro
blemet om den ekonomiska dirigeringens granser sadant det ter sig i
ljuset av krigsarens 'erfarenheter.

Lat oss till slut atervan·da till- den inledande fragestallningen. Vilket
monster bilda de dirigeringsatgarder man pa olika omraden succes
sivt tvungits att vidtaga, ofta utan radrum for en foregaend'~provning
av deras stallning i ett storre sammanhang? Det forfaller mig icke obe
I'attigat att svara, att de skilda atgarderna i huvudsak framsta som
d'elar av en rationellt avvagd helhet. Frestelsen ligger alltid nara att
tolka en sadan bild som uttrycket for en fran barjan planlagd koordina
tion. En sadan efterrationalisering ar givetvis icke asyftad. Tvartom
l1ar framstallningen avsett att framhava, i vilken utstrackning d'et inre
sammanhanget mellan de olika·atga~derna ar ett av forhandsplanering
oberoende resultat av en fortlopande ayvagning mellan stravanden mot
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vissa allmant £attade rna] och de ekononliska lagarnas tryck, vilket
stundom kunnat identifieras rned olika gruppintressen. D:en natur
liga fragan, vilka utsikter till framgang en dirigering har, om den har .
skisserade synen pa dess forutsattningar och problem ar riktig, frestas
man att - med en latt jamkning - besvara med den pa en gang
anspraksfulla och resignerad'e paradox Oehlenschlager later Sill Aladdin
uttala: .At lykkes er at srette 'det igjennem, sam man kan.

Harefter yttrade sig:

Ordf., ,dr Ivar Anderson: Jag ber aut fa framfora foreningens ta,ck till
statssekreterare IIammarskjold for hans intressanta och eleganta foredrag.
Det har givit manga viirdefulla inblickar i och overblick.ar over de gangna
krigsarens ekonomi, oeh ji3Jg skulle tro alt det kommer att spela. en ganska
stor roll, nar det en gang ga.11er alt mera. definitivt formulera ,slutsatserna
och vardeomdomena om de gangna, betydelsefulla och kritiska arens eko
nomi·ska politik i vart land.

I varje fall har foredraget givit ahorarna i afton en myek,et upplysande
och stimulerande orientering i ,dessa problem, och jag hoppa,s att den av
gransning av amnet, som foredra.gshallaren i borjan sa starkt beton:ade,
inte skall avhalla de nfirvara:nde fran att en stund diskutera vid3.Jre kring
detta foredra.g.

Docent Ingvar Svennilson: Herr ordfora;nde, herr statJsrad, mina her
rar! Jag tror inte att dag:ens inledrur,e har gjort det Uitt for dem som am
lla,de deltaga i diskussionen. D·em 'som tankt pHidera for en hogre ranta
har han kanske avskriickt genom den larda bakgrund, som han tecknade
i sitt anforande. Han drog ju ocksa upp granser for diskussionen, eller i
varje fall for sitt anforan1de, som Isak,ert aro halsosamma, m,en som natur
ligtvis ock'sa inskranka mojligheterna till diskussion. Jag skall for min del
tillata mig att uppehalla mig nara ,en av de gr,anser, han uppdrog.

IVlan k.an saga, att inledarens foredrag tangeDade det allmanna proble
met om den ekonomiska dirige~ingens mojligh·eter. Vi ha ju under kriget
gjort en mangd erfarenheter anga'ende mojligheterna till en sada,n dirige
ring, oeh inledaren uppehollisig framfor allt vid erfarenheterna pa det pen
ning- oeh rantepoliti!ska omrad.et. Han bestyrkte den uppfattningen, att
vi pa .detta omrade - atminstone jamfort med forra kriget - ha kommit
bra myeket Hingre i fraga om mojlighetern.a att fa till stand ,en fornuftig
dirigering. Men kanske an,da intressantare for framtiden oeh med hansyn
till den mera principiella fragestaHning'en aro de fo~sok, ·som under krig,et
gjorts att lata den ekonomiska dirigeliingen tranga in pa nya omraden.
I in.ledarens anforande b·erordes en rad! sadana omraden. Vi ha salun'da fatt
en priskontroll och en inv/esteringskontroll, vi ha haft produktionsregle
ringar, regleringa.r av utrikeshan!deln o. s. v.

Nar man overblickar alIa dessa ·experiment och soker dra erfarenheter
av dem - jag forestaLler mig namligen att det ar mycket angela~et for os'S
att utnyttja de erf1arenheter, ,som· ha vunnits - ar det sarskilt en sak som
slar en: det ekonomiska Iivet har under kriget genomgaend:e varit installt
p'll en mycket stark expa,11Jsion, dar dirigering.ensuppgift fra'mfor alIt halI'
3 - Nationalek. FOr. F6rh. 1945. 451 25.
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varit att halla igen. Priskontrollen har haJlit priserna nere, ilivesterings
kontrollen har i huvud;sak hallit tillbaka investeringsverksamheten, pro
du'ktion ·av oHimpliga varor hal" forbjudits oeh man hal" genomfort export
oeh importforbud.

Jag tror att det a,r ganska viktigt altt halladetta faktum i minnet, nar
det galler alt bedoma mojligheterna fOIl" ekonomisk dirigering efter kriget.
Det ar namligen alldeles uppenbart, att uppgifterna for den ekonomiska
dirigeringen da bli av ett annat mera' positivt,. men darfor oeksa vasent
ligt svarare slag. Det galler da inte att halla priserna nere, utan att genom
konstruktiva ,atgarder fa till stalld en sankning av produktionskostnaderna.
D,et blir inte fraga om ~tt halla investeringarna tillb'aJka, utan det galler
att finna nya kombinationer oeh nya inriktningar inom naringsliv'et, ,som
betinga ,deS's utveekling pa langre sikt. D'et galler inte f!ram,st att halla pro
duktionen tillbaka, utan a!tt sakra en ·sa fuB ,sysselsattning so,m mojligt,
oeh det galler vidare att-standigt anpassa utrikeshandeln oeh framforallt
exporten 'efter nya marknader oeh alt fa en utveckling aVien pa detta om
rade .:till stand.

Man torde ,darfor ha fatt att ,ilia den alhniinna \slutsa,tsen, att dirig:ering
ens svarigheter bli sto:rre efter kr(iget. Nar vi erkan'na att dirigering:en, un
d,er kriget hal" sllagit val ut, fardetta, alltsa inte forle-da. oS's alt uta.n vid3.Jre
dra slutsatsen, att den kommer 3;tt lyekas lika bra med de svarare upp
gifter, som komma att mota efter kriget. Man hal" visserligen inom de
statliga organen skaffat :sig en hel mangd nya erfarenheter, oeh vi ha pa
ett stort ant,a;l poster fatt statliga amb'etsman med en Hingt mera ingaen
de kannedom om naringslivets forhallan,den an vi hade fore kriget. Jag hal"
sjalv haft f6,rmanen att i -ett sadant arbet,e fOJjsoka tilUigna mig okade in
sikter i, hur det ekonomiska 'Systemet v,erkligen fungerar. Diet har .darvid
varit en erfarenhet, att ma.n stan.digt gjort nya upptaekter oeh kommit
fram till nya standpunkter. Ibland har ma.n kanske kant !sig ga.nska fardig
med bilden av det ekonomiska systemet, men man har dock alltid pa nytt
tvingats att erkanna" att system1ets funktion.ssatt ar langt mera invecklat,
·an .det till en borjan forefalIit att vara.

Sa,som inledaren framho,ll, ardirigeringens metod just att spela pa alIa
reaktioner ute i na,liingsliv,et. ViII man lyekas med den ekonomiska dirige
ringen efter kriget, haT man ,darfor all anledning alt noggrant .studera, vad
jag skulle vilja kalla det ekonomiska livets finstruktur. Liksom inledaren
skulle jag har vilja erinra om ,en sven·sk diktafle. Det ar kanske nagra som
minnas hur Harry Martinson i Midsomm-ardalen studerar vaxtlighetens
fina struktur och upptiiekoer en ny varld. Sa g,ar det ocksa for ekonomen
eller den ekono,miske politikern, 80m vill g·e sig in pa ett stu,dium re-
,spektive 'en ·dirigering av det ekonomiska Iivet: han upptaeker standigt
nya., invecklade sammanhang. De-tta forhaJlande gor sig. starkare gallande
nar man kommer in pa uppbyggand·e uppgifter.

Ma.n kommer da sakert in pa €Itt avvagningsproblem, namligen det, ,som
inledaren flera ganger .snud1dade vid, m'en 80m, han holl utanfor 18itt amne:
hur langt skall denna dirigering .straek.as i riktning mot en planhushal1ning?
Jag fo:r.estaller mig, att vi alIa har i landet aro pi va,g mot en ungefarlig.en
likartad uppfattning on1, hur langt ,denna dirigering bor straekas. Jag tror
att vi, bland aThllat just med hansyn till de forhallan·den jag nyss forsokte
skildra, ganska kla.rt inse, att ingripandena fran de dirigerande organens
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,sida ieke bora strackas alltfor langt i ,detalj, d. v. s. alItfor langt i riktning
mot planhushallning.Det finns otvivelaktigt en risk for att man eljest
kommer pa fel sida om det, .som ur ekonomisk synpunkt kan b!eteeknas
sasom rationellt, oeh far en over- oeh dubbelorganisation i det ekonomiska
livet med en ,stOIr dirigerande apparat i forhallande till ·dem 80m skola di
rigeras. I det sammanhanget tror jag det ar viktigt att komma ihag, att vi
leva i ett litet land, m·en att dirigeringsproblemet darfor i princip ieke blir
mindre omfattan·de eller inveeklat an i de allra storsta Hinderna. Detta for
hallan,de okar riskerna for en overorganisation, om vi driva dirigeringen
alltfor langt i riktning mot vad jag m.ed inledaren kallrur planhufshaJlllJing.

A andra sidan ha vi klart for OSS, att ett visst matt av dirigering ar nod
vandigt, om vi inte i den oro1iga efterkriglsvarlden skola raka in i olyek
liga konju'nkturer, oeh om vi -skola kunna skapa de forutsattningatr for na
rinlgsliv.ets utveekling, 80m kravas for att vi skola fa till'stan,d en fOJ}tsatt
stegring av b'efolkningens levnadsstandard. Det finns ju ·en metod for att
overbrygga motsattningen mellan langt driven dirigering oeh behovet av
deeentralisering, 80m jag vin minna's oeksa inledaren mot slutet av sitt
foredrag pek.ade pa, namligen ove~Higgningar oeh forhandlingar. Deras
funktion .ar just att skapa en clearing mellan alIa de ·erfarenheter oeh in
tentioner, sOlm finnrus pa oJHm h'all, eentralt oeh ute i per~ferien.

Xven om de allmanna riktlinjerna, efter vilka vi vilja g.estalta utveek
lingen, ·syn.as vara n·agot sa nar allmant omfattade, ar det anda klart, att
vi an'nu ej ha funnit den vag, som vi vilja va1ja. Pa detta omrade aro vi
tyvarr myeket traditionslosa. ov,erhuvud taget ar det nog ganska typiskt
for vart ekonomiska Iiv, att vi aro myeket litet medvetna om vara tra
ditioner. Men just i ett av,seend,e, 80m jag nyss beror.de, tror jag, att un
der kriget vissa traditioner ha skapaJis 'eller i varje fall forstarkts. Det iiI"
ju trots alIt sa, att man under kriget bade inom statliga organ oeh inom
naringslivet pa ett n:ytt satt har VaTIlt sig vid att ,samarbeta mea varandra..
I samband ·darmed ha nya form,er for ett sadant samarbete utvecklats.
Jag hal" for min del i kommissionen for ekonomisk :efterkrigsplanering kun
nat iakttaga hur ·denna vana, som ju inte ar sa gamm,al, trots ana motsatt
ningar, som man v.antat 'sig, ofta an,da till ,slut tagit overhanden. Jag fore
stall.er mig att ,detta ar den basta erfa;renhet, vi ha att ta med oss fran dessa
krigsar in i efterkrigstiden.

Bankdirektor Jacob Wallenberg:

Herr ordforande! D·et ar bara en del av det amne, fOl~edrags'haJlarell har
berorde, so·m jag skulle vilja saga nagra ord om, namlig'en fragan om
rantan.

ForedragshaJlaren beton:ade, sku:lle jag vilja saga, sarskilt starkt a.tt ran
tans bety.delse ar mycket liten i det ,dirigerade naringsliv vi nu ha. Dtan
att i detta sammanhang ov·erdriva rantans betydelse ,skulle jag di1rfor v~lja

stalla mig pa ·den standpunkten, rutt nagon betydelse har rantan i alIa fall.
Om det nu pa rantefronten anS'es behovas en forandring - foredra~shalIa

ren gjord1e ju i nagotsammanhang jamforelser mellan ,det ekonomiska
livet oeh ,sadana militara foreteelserr. som frontutrii;tningar, mottistalInin-
gar etc. - tyeker jag nog att den i ganska hog grad ar sjalvforvallad fran
riksbank,ens :sida.



32 NATIONALEKONOMIBKA FORENINGEN DEN 19 MARS 1945

ForedraglshaJlaren berorde en del av de faktorer, som indirekt paverka
ranteHiget. Jag skulle vilja peka pa n·agra faktol"er', ,som jag anser ha ,en
myeket mera direkt inv,erk·an pa rantan, i forsta hand da riksbankens in
kop av valutor. Jag kommer nu in.be ihag de exakta siffroma., men det al"
ganska stora summor av valutor som riksbanken under kriget hal" inkopt.
I fredstid irepresentera de-ssa valutor givetvis en kopkraft som omedelb.art
kan omlsa.ttas i varor, vilka kunna tillforas den svenska marknad'en, oeh
darfor ar bety·del,senav hur man finansierar valutakopen inte sa ,stor. Men
nu, nar vi aro helt avsparrade oeh guld oeh dollar faktiskt iek~e k~nna for
vandlas i varor, nla.ste man ju saga ,gig att sattet for finansiel"ingen av
dessa kop ar viktigare an under fredstid.

En annan faktor, som direkt paverkar penningstallningen oeh ~dwrmed

ocksa rantan, ar statens upplaDJing i riksbank·en. En sada.n uppla'ning for
olika andamal hal" skett i en skala - jag vet inte riktigt hur hogt b'elop
pet ar - att man far saga att ,den paverk.at penningstaHningen.

Hal" ha vi alltsa tva faktorer, dwr det legat inom riksbankens mojlighe
tel" att bestamma tillgang ooh efterfragan pa pengar oeh darmed rantan.
Jag tyek'er daTfor inte man kan saga, att marknadsHiget pafordra.de ,en
ranteforandring - jag vet inte om fo·redragshall8Jren anvande d·et u,ttryc
ket, men ,det hal" forekommit i an,dra samm-anhang.

En nackdel med denna ranteforandring - som jag ser det - ar att
varje forandring at ena ,eller andra hallet, nar mrun hal" ett di'rigerat eko
nomiskt Hige med priskontroll o. IS. v., 'medfor.en an·dring i prislaget. I detta!
fall blir ju andringen sa]}s.kilt markbar nar det galler kapitalvarorna oc·h
m:aste ·da,rfor fa inflyta.n!de pa stabiliteten i det radande' prisforhallandet.i

Annu en faktor, 80m jBJg tye-ker hade varit yard beaktande, ar det nu
va~ande konjunkturlaget. Vi .sta nu man.skligt att doma tamligen nara slu
tet av krigsperioden oeh hoppas wtt det n.u inte 'Skall vara alltfor .langt
till den dag, da vi aterigen ,kunna harja driva handel med utlan.det. Vi
komma da in ide forhallan·den, som docent :Svennilson ,sarskilt rorde vid:
att det kanske inte hlir lik,a li1tt att fran statens sida dirig.era pris- och an
dra forhallaooen. Och i det Higet ar det· mojligt att rantan kommer att
spela en ·storre roll .an nu.

Vi veta att en hel,del av vara produkter komma att hli efterfraga'de. Vi
v,eta ocksa att staten redan hal" beviljat och ~sannolikt kommer att ybter
ligare bevilja krediter. Darfor kunna vi kanske rakna med forbattrade
konjunkturer och att pressen pa priserna i uppatga'ende riktning okas. Un
der 'sadana forhallanden forefaller det ha varit onodigt att nu, sa att siiga
i elfte timmen, skrida till en rantesankning..

I ,det sammanhanget skulle jag vilja staJIa tva frlagor. Den ena fragan
iiI": o·m man nu har ansett att det for att fa till standen frontutl"atn.ing har
varit Himpligt att sanka r.antan fran 3 till 2% proeent - vilket givetvis
later forsvara sig med hansyn till m.arknad..slaget -, hal" man d·a for av
sikt att - !sasom det ibland sa:ges pa penningmar.knaden - ytterligare
sanka rantan om penningUiget ·det tillat:er?

Den an·dra fragan ar: om aet lag,e, sam jag senast skisserade, intra.der"
med ,efterfragan fran utlandet pa vara produkter och kanske ock-sa vara
pengar, ar det da riksbankens avsimt attev'entuellt hoja rantan, eller far
man betrakta detta nya Uige sasom ett ,sadant, dar ·en viS's 'stabilitet eUer
jamvikt hal" uppnatts?
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Statssekreterare Dag Hammarskjold:

Bada de herrar, som deltagit i deb3Atten, ha i viss man gatt vid sidan av
den uppUiggning, som jag gay mitt amne.
. Vad docenten ,Svennilson 'sade lag 'elj!est val i linje med de reson!emang
som jag inom en stramare teoretisk ram forde. Herr Wallenberg gick in pa
en konkret fr.agestaJlning, 80m ja.g bara -hade snuddat vid sasom ett ex.em
pel pa arten av de overvaganden, 'som bli nodvandig,a i har ifragavarande
sammanhang. Jag betona,de ju uttryckligen, att jag varken tog upp fragan
om skalen for och emot en rantesankning eller fraga.n'om skalen for och
emot ·att en rantesankning skulle ske nu. Eftersom emellertid herr Wallen
berg har t~git upp dessa sporsmaI, ar det kanske skal att nagot narmare
ga in pa dem, aven om det ar en delvis annan debatt som vi i sa fall borja.

Herr Wallenberg kriti'Serade i nagon man den nertoning av ranta.ns be
tydelse, som jag gjorde. Vad j.ag onskade understryka var, att rantestabi
liteten ioke Iegat i plan med pris- och lonestoppet. Ja'g hade ocklsa a.ntl-edn,ing
att framhava, att ll'ar man nu fitt boria utnyttja nya strategis!ka fakto~

rer, sa ha.r detta varit ett uttryck just ford,et forh,allan,det, att ra.ntans be
tydelse varit begran'sa.d. Det ar sjalvfallet att jag darmed inte ville saga,
att rantan saknar betydelse - att rantan exempelvis ar en bestamma.nd·e
faktor for kapitalvarden och sadant ar alltfor klart for att sarskilt behova
framhallas.

Herr Wallenberg sade vidare, att om m:an hade fatt rantan i en fram
skjuten position som inte langre svaralde mot marknadslaget, sa var detta
fran riksb.ankens sida delvis 'Sj.alvfotvaJla.t. Jag tycker, att han diirvid i
viss man gar forbi det som ar karn'an i problemet. Riksbanken kan exem
pelvis icke !avboja att kopa valutor med hanvisning till .att marknaden
darigenom tillfores m,edel. Ochdet ar icke hener nago,n mening i att talla
om vallande betraffan,de de svarigheter i rantehanseende som mota, sedan
dessa m,edel genom allman statens inlaning dragits in sa langt n,u detta ar
mojligt. Det for mig vasentliga ar det faktum, att i och moo att mark
naden ma;ste tillforas medel - varre sig genom valutakop, budgetu,nder
skott eller va·d det nu ar - framtrada vissa typiska marknadsmekanismer,
som leda till en nedskruvning a.v rantan men blott delvis kunna beharskas
genom statsupplaning. Vi skulle salunda inte ha neutraliserat valutako,
pens inflytan·de i rantesankande riktning bara genom att salja skattkam
marvaxlar i samm,a omfattning 80m det koptes valutor. FOlr ban,kerna
hade det givetvis varit en utmarkt lyckad politik, men det hade inte lost
statsmakternas problem. Vi hade inte heller klarat ·detta genom att utge
statsobligationer.
J~g viII har gora en parentes. D,etar ganska typiskt for hela den offent

liga diskussionen pa omradet, hur man har behandlat frragan om skattkam
rn,arvaxlarna. Det ar naturligtvis bra ,att inte medlen ligga sa att saga helt
oforrantade. Men a andra sidan har man val ,dar om nagons,in skal att
vag,a, vad det kostar for sta,ten att binda medlen mot vardet av den grad
av bindning som nas genom att bankerna ligga m:ed 6-manadocspapper till
~~ ell·er 1 procenit ranta.

Vad herr Wallenberg sarskilt beton·ade sasom ,skal till a;tt riksbanken sa
att siiga sjalvforvallat har kommit i en b.esvarlig rantepolitisk siturution
var statens upplaning i riksbanken. Bl. a.har riksbanken mot kredit staHt
framman·de valutor till staten'S forfogande. Det ar "emellertid klart att detta
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inneburit, icke a.tt marknaden tillfo·rbs medel, utan att den ej i detta saJIl
mlanhan.g direkt blivit avlal8tad de medel, 80m skulle atgatt vid inkop -av
dessa valutor. De olika transaktioner, som det har ar fraga om - jag har
inte siffran i huvudet, men det ror sig om hogst ett par, tre hundra miljo~

ner kronor - framsta for ovrigt ,sa8Om en ganska efemar foreteel'se jam
fort med en ordinar laneoperlatio~ av i ·dag och annu mera i jamforelse
med ett bud.getunderskott av den storlek, 80m vi arligen haft under detta
krig.

Det ar ocksa givet - sasom herr Wallenberg sade och 80m jag i mitt
fOJ}edrag understrok - att marknadslaget i dag inte krav·de nil-goln rante
foran:drin:g, om det ock a andra sidan ar klart, att m:a,rkna:dsla,get mojlig
gjorde len ranteforan·dring. Har ,galler dock fragan nagot annat, namligen
om markna,d'SHiget inom en nara framtid sl(ulle ha kravt en ranteforand
ring, darest man velat undvika a;tt av marknadstekniska skal komma in i
en ganska ohaJlbar situation, ·detta alldeles oavsett vad riksbanken gjorde
i f-raga om valutakop och sadant. Nar man ansett, att laget overhuvud
taget indicerade en rantesankning, sa har det varit 's8Jdana overvaganden
p.a langre sikt som spelat den avgorande rollen, overv'agan,den vilka joag
dock av angi~na 'Skal forbigick i mitt inledningsanfora.nde.

Hert W'allenberg talade am »el£te timmen». Jag har litet svaTt att for
sta, att man skulle ha anledning att bedoma problemet an~norlunda ,d,arfor
att vi anses v·ara nara krigets slut. Jag tror, att just de faktorer, 80m herr
Wallenberg aberopade - den stoJja kreditgivningen till utlan;det och over
huvud .den 'starka exportutvoeckling, vi kunna motse samtidigt som vRr
import kommer att vara b'egran'sad - utgoraskaJ for OSlsatt anse dagen,s
situation sasom nagonting som vi m8Jste rakna med ratt langt in i fram
tiden. Jag tror inte det iir riktigt att av det forhallandet, att fientligheter
na kanske nu nar som heIst aro slut, draga slutsatsen att vi afO »na·m,
slutet» i penningpolitiskt eller o'ver 'hUiVU:d taget i k.rispoJitis·kt hanseende.

Herr Wallenbel~g sluta,de med tva fragor, namligen om man had.e fOir
aVlsikt att sanka rantan ytterligare, om marknadslaget indicerade denta"
och vidare om man kunde tanka sig att hoj-a rantan, for den handel,s'e for
haHanden,a motiv'erade en :sadan utveckling. Herr Wallenberg begafr val
kniappa'st ett svar pa fragorna. Fragan g,ar utover va.d sam ar mojligt for
nagon ·enskild att bestamt uttala sig om. Men man klan ju i alla fall for
soka ge en tolkniing av de tankegan'gar, 80m ha legat bakom rantepolitiken
och 180m jag till sina huvuddra.g forso·kte 'ange i mitt fo'redrag. Jag har sagt,
att det finns positioner, som man ar b·eredd att halla till varje pris. Det ar
inte uteslutet att den nuvaranlde ·rantenivan ar en sadan position, om det
galler en fortsatt rorelse nedat. Jag hlar ocksa sa:gt, att man naturligtvis
kan h1a anledning att sa att 'siLga folja de ekonomiska krafternas tryck.
D"et argivetvis icke uteslutet, att riksbanken i enlighet da.rmed i en given
situation kan finna laget motivera en rantehojning. Att. mojlig'heterna till
en rantehojning pa nagot vis skulle blivit mera b~gTansade genom a,tt man
nu har 'sankt rantan, det forstar jag inte.
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Professor Hugo E. Pipping, Helsingfors, inledde aftonens diskus-
sion med ett foredrag om: .

Finlands ekOnOllii infor nuet och fram.tiden

For det tillfalle, som alsk:vart b~retts mig att infor ett sa·dant forum
som Nationalekonomiska foreningen framlagga fakta oeh synpunkter
rora.nde iimnet »Finlands hushallning infor nuet oeh framtiden» ber
jag att fa frambara mitt vordsamma tack. Uppgiften ar i tva avseen
d·en forpliktande. For det fOflsta: Ekonomiska Samfundet i Finland,
som jag pa,satt och vis i dag representerar, har vid flerfaldiga tillfallen
fatt i sin krets halsa sv·enska nationalekonomer 80m gaster oeh har
av deras foredrag mottagit starka impulser. For det andra: Finlands.
el<onomiska svarigheter i samband med de fern,. sex senaste arens han
delser har varit £oremal for sa myeket intresse i Sverige oeh har utlost
sa myeken vilja oeh formaga att hjalpa, att en sammanfattande per
fekt redovisning yore ·det minsta som kunde begaras.

Tyvarr ar jag radd, att jag i bagge avseend·ena kommer att forlyfta
nlig. Nagra nya synpunkter pa brytningen mellan krigs- och fredseko
nomi tror jag mig inte komma med i en sa upplyst forsamling som
denna, oeh jag fruktar, att den redogorande del, som inte kan und
vikas, kommer att sluka alltfor myeket utrymme i forhallande till kri
tiken oeh analysen, och detta ehuru amnenas mangfald tvingar mig till
ett strangt urval bland de manga fragor, som sta pa dagordningen. Den
bakgrund, m·ot vilken nuet masteses, kan jag blott flyktigt skissera,
och den ovissa framtid, mot vilkell vi ga, har varken jag eller nagon
a.nnan formagan att forutspa. Efter denna »prolog» - styckets
»ursakt» 80m Strindberg sager - kastar jag mig in medias res, utelam
nar en i oeh for sig onsklig ~terblick pa krigsekonomiens olika faser
oeh borjar moo dagens utgangsHige.

Uttradet ur kriget kunde knappast ha skett efter ett mera ogynn
samt alternativ bland alIa dem man stallde upp for sig, da ekonomisk
efterkrigsplanering startades i Finland. Avsparrningen i forhallande
till vastmakterna fortgar, samtidigt som forbindelserna med Tyskland

4 - Nationalek. For. FiJrh. 1945. 452093.
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och Danmark, som spelat en sa avgorande roll i krigshushal1ningen, aro
avbrutna. P·etsamovagen ar denn,a gang stangd, och tanken pa forbin
delse via Petersburg och l\1urmansk torde knappast kunna realiseras.
Till Ryssland 'skola ga stora leveranser, utan att tills vidare sa mycket
erha11es i stallet. FraIl Sverige erhallas vardefulla ting, men dock i
begransad omfattning, beroende dels pa vara betalningss'varigheter,
dels pa att Sverige atminstone hittills, i oviss vantan pa storkrigets
slut funnit sitt eget forsorjningslage oklart och dessutom nodgats gora
sig berett att hjalpa aven an·dra land·er. Slutligen ar den egna prod·uk
tionsapparatens funktionsduglighet i flera avseenden undergravd. Jag
namner blott nagra exempel.

Lagren pa rav"aror och hjaJpmedel for produktionen aro praktiskt
taget uttom·da. Stenkol oeh koks skulle behovas for den tunga indu
striens behov men d·essutom i eementindustrien oeh i jarnvagstrafiken
oeh i bosattningseentras gas- oeh varmehushallning. Den tyska impor
ten motsvarade 8-10 rnilj. kbm brannv·ed. Behovet kan delvis ersat
tas med elektrisk kraft oeh med inhemskt bransle. I bagge fallen mota
emellertid svarigheter. Tillgangen pa kraft ar redan nu tagen hart i
ansprak. Forlusten av betydande kraftverk i astra Finland ar ofran
komlig. Vissa nya aro under byggnad, men draga sin tid oeh kunna
inte fylla det vaxande behov, som stenkolets bortfallande medfor, i syn
nerhet inte om den tunga industrien skall aka sin kapacitet for skade
standsleveransernas skull. Elektrifiering av jarnvagarna ar overhuvud
inte att tanka pa oeh allra minst pa kort sikt. Byggnadsindustrien lider
en skriande brist pa material.

Avsaknaden av stenkol oeh bristen pa elektri,sk kraft aterverkar i sin
.tur betungande pa skogsarbetena. Storre hyggesmangder skulle erford
ras,oeh stora krav stallas pa transporterna, vilka maste sOka sig langa
vagar fran avlagsna skogar till industrieentra oeh tatbebyggelse i sodra
Finland, som forut i stor ·utstraekning har arbetat med stenkol. Jarn
vagarnas mojlighet att sorja for dessa transporter forsvaras i sin tur av
dessas ·eget daliga oeh knappabransle, vat ved, anskaffad fran hand
till mun oeh delvis pa ·det industriella branslets oeh pappersvedens be
kostnad. Vissa transportleder ha blivit avskurna, andra farHingda ge
nom landavtradelserna, bade in~m jarnvagsnatet oeh insjotrafiken
(speeiellt Saima kanal). Dartill kommer bristen pa rullande materiel
oeh det slitna skiek, vari den, som finns, befillner sig. Bade 10k oeh
vagnar ha i betydande omfattning avtratts till Ryssland. Avbranning
en utgor ett par hundra 10k oeh flera tusen vagnar, inalles 20 % av
lok·en oeh 30 % av vagnarna. Biltransporterna stalla sig inte heller
lovan·de. Ett stort antal bilar ha visserligen aterfatts i eivilt bruk efter
kriget, men i ett ytterst medtaget skiek och i varje fall oanvandbart,
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sa Hinge ringar inte sm att fa; pa den punkten ar situationen ytterst all
varlig oeh har inte varst myeket kunnat hjiilpas upp av 8verige. 80m
drivrnedel har man trakol oeh sprit, men tillverkningen av sulfitsprit
ar i sin tur beroend·e av cellulo~safabrikernasdriftsmojligheter, som i sin
tur ,bero av virkesanskaffningen. Otvivelaktigt befinner sig Finland just
nu i en tra£ikkris, som ar minst lika svar som den, vilken genomlevdes
1942. Oeh det maste betankas, att om den indusfriella driften skall
akas, vilket av £lera skal yore nodvandigt, ocll om varufarsorjningen
skall forbattras, vilket yore minst lika viktigt, sa kommer transport
natets funktionsduglighet att stallas pa ett annu storre prov.

En nyekelstallning intages, vid 'sidan av transportvasendet och del
vis i samband darmed, av hyggena i skogen. Lagren av pappersved,
farut knappa, komma uppenbarligen ytterligare att nedga ,betydligt,
emedan bransleunderskottet beraknas bJi b,etydande, enligt senast
publieerade uppgifter 40 %av det forelagda utdrivningsbetinget. Orsa
kerna till detta bristlage aro mangahanda. I framsta rummet ar det
en svit av kriget oeh den da radande bristen pa arbetskraft aven80m
av den tidigare utforseln till Tyskland. Men aven efter hemforlovning
arna har det visat sig svart att fa skogsarbetena i gang. De som legat
i aratal ute i ademarkskriget ha inte varit benagna att atervanda till
skogarna. Bristen pa skodon och klader oeh d'e knappa ransonerna i
det harda vintera~betet ha gj-ort sitt till. Korslorna ha underlattats
av att hastar ha frigjorts fran armen, mell ha forsvarats av foderbrist
for hastarna oeh av vaderIeksforhaIIan·dena (for myeket sno oeh ofrusna
karr). Skogsagarna ha dragit sig for att salja, missnoj.da med prisen
eller invantande eventuella prisforhojningar. Om inte skattebetalning
arna oeh tvangsavverkningarna funnits, sImIle Iaget sannolikt vara
annu samre. En omstandighet ar att anteekna, namligen att arbets
kraftens kvalitet oeh effektivitet borde teoretiskt ha forbattrats efter
hemforlovningarna, men av orsaker, som ha.r inte kunna undersokas,
ha resultaten i ·detta avseen·de latit vanta pa sig.

For att overvinna svarigheterna ha avverkningsarendena koneentre
rats hos minister Eero ....L\. Wuori. Han har tytt sig till hogre prister pa
rot, hojda loner, akade ransoner, hjalp med utrustningen, men hal' inte
velat taga i bruk lagen om arbetsplikt, 80m fortfarande galler. Politiska
skal ha synbarligen harvidlag statt llindrande i vagen. Daremot hal'
riksdagen formatts att antaga en lag om tryggandet av virkestillgangen,
gallande till utgangen av 194·7 oeh innehallan·de langt gaende forpIik
telser for skogsa.garna.

Det inhemska ravaruproblemet ar inte det enda. Jag namnde redan
behovet av utlandskt bransl,e. Andra importbehov atersta. AlIt som
fattas kan inte hal' uppraknas. Det ma racka med att namna behovet
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av foder och gadningsamnen far livsmedelsproduktionens rakning, av
mangahanda kemikalier inom industrien och framforallt av Inetallrava
ror, erforderliga far fullgaran,det av de ryska skadestan·dsleveranserna
och in-om den byggnadsverksamhet som behavs far produktionskapa
citetens utvidgande och far bostadsproduktionens rakning. Aven
rnanga slag av maskiner ,behavas far skadestandsleveranserna i metall
branschen, medan lyckligtvis utrustningen inom tra- och pappersindu
strien pa grund av det relativt mindre slitaget under kriget synes be
£inna sig i ett averraskande gott skick.

Den erforderliga importen ar emellertid av flera skul svar att astad
komma. Jag namner har ater transportfragorna. Finlands hand·elsflotta
11ar lidit. sadana farluster, att den ·dels genom sankninga;r, idels genom
avtradelse av fartyg till Ryssland utgor vid pass en tredjedel av vad
d,en var vid krigsutbrottet. Det inses salunda latt, vilka svarigheter
sjotransportproblemet kommer att medfara, bade ifraga om importen
och exporten.Om det utlandska tonnaget, t. ex. de amerikanska Vic
tory- 'och Liberty-fartygen torde galla, att de aro for stora far manga
av Finlands hamnar.

Importproblemet ar mera komplicerat an sa. Vilka lander skola
kunna leverera ravaror och konsumtionsartiklar till Finland? Ruru
skall betalning ske, om exporten inte kommer i gang? Vilka skola pri
serna bli, vid den valutakurs, som skall framga?

Dessa fragor behaver jag inte i detalj besvara. De galla i viss ut
strackning aven far Sverige, ehuru de for Finlands vidkommande
aro a.nnu mera komplicerade. Skall fran Tyskland eller Polen over
lluvud nagot kunna fas pa langa tider? Komm,er England att ha leve
ransformaga? Fragan galler i dessa fall speciellt stenkol och jarnvaror.
Kan Sverige, som gett ett sa ovard,erligt handtag for den forsta over
gangstiden nu, ifall krigshandlingarna verkligen lida mot sitt slut,
avsta mera an hittills? Xr det tankbart, att Rysslan.d, om det blir fred,
kan leverera vissa ravaror for framstallning atminstone av skadestands
leveranserna? l"ankarna ga slutligen till U. S. A., men har mota fra
gorna: Kan Finlan.d rakna pa kredit? samt: Vilken blir Amerikas leve
ransformaga, ifall kriget i Stilla havet fortgar Hinge?

Att det skulle finnas avsattning for Finlands huvudexportvaror i tra
och pappersbranschen behover val inte betvivlas. Men fragan ar, dels
v'ad som kan fas fram utover leveranserna till oster, dels vilket forhill
landet mellan pris och produktionskostnader kommer att bli och i det
sammanhanget vilket kurslage som kommer att utkristallisera sig,
respektive vilka kostnadsstegringar, som ytterligare aro att vanta i
Finland, sedan det nuvarande kritiska pris- och lonepolitiska laget har
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passerats. Oeh pa importsidan allra sist: Vilken kommer Finlands kre
dit att vara, en fraga, 'Som oeksa beror av politiska faktorer.

Min frageforteekning liknar i detta sammandrag ett klagomalsregis
ter, som skall fa ytterligare relief, da jag mera i detalj kommer att I,b'e
rora lantbrukets produktionsproblem oeh sl(adestan1dsleveranserna. En
IDarklig ljuspunkt maste dock forst fa kOffill1a till sin ratt.

I flertalet lander ha fredens ekonomiska problem kombinerats med
fragan om sysselsattningen, den s. k:. fulla sysselsattningen. Fragan
hade aven i Finland agnats en viss forberedelse, som sl(ulle ha blivit
311nu omsorgsfullare, om inte offensiven hade brutit los sommaren 1944
oeh vapenstillestandet sedan kommit ganska plotsligt. I alla fall var
en hel del gjort for att mota demobiliseringen, oeh arbetsgivarna voro
i allmanhet fardiga att taga emot sina forna arbetare. Overgangen
mildrades genom utbetalning av hemforlovningspengar oeh aven Hitt
begriplig onskan hos de hemvandande frontmiinnen att fa njuta en
liten vilotid. Sedan uppkom for en kortare period tendens till ar,bets
loshiet, omfattande maximum cirka 25.000 man, vilka strangt taget
alIa med Hitthet skulle ha kunnat placeras i skogsarbeten, om de blott
sjalva sa velat. Trots det trangande behov som med avseende adem
forelag for den ra,dande ravaru,bristens skull, ville man inte anvanda
tvang, utan satte i gang med sffiarre offentliga arbeten fran 'statens oeh
l\".ommunernas sida, dels vagarbeten om vilkas nodvandighet i den
ra·dande situationen man kan hysa tvivelsma1, dels byggnadsarbeten,
som i oeh for sig voro onskliga, men som tarde pa forraden av bygg
nadsamnen. Uppe i norr forelago arbeten pa istandsattande av de av
tyskarna forstarda kommunikationsmedlen, vilka maste betraktas som
oundgangliga for att underlatta transportforlla1landena. Resultatet var,
att arbetsloshetssiffran i januari 1945 var nere pa 7.000, en faT arstiden
mycket lag siffra. Dien var i mars omkring 1.000, varav en dryg tredje
del intellektuella arbetslosa, d. v. s. pral{tiskt taget noll. Farhagorna for
att arbetslashet skulle yppa sig bland de kvinnor, som under kriget
hade ryekt in, visade sig oeksa ogrundade. En del av dem har synbar
ligen dragit sig till,baka fran arbetsmarknaden oeh sakt sig till hem
men. Inom textilindustrien har ·en del av kapaeiteten utnyttjats oeh
arbetskraften sysselsatts for Sveriges rakning.. Av betydelse ha ocksa
,rarit de fullfolj·da planerna att lbereda den del av arbetskraften, som
aldrig haft nagon utbildning, tillfalle till s. k. snabbsk'olning. Till dessa
kurser ha sakt sig omkring 20.000 personer. .

I stort sett kan man salunda saga, att den befarade demobilisations
krisen pa arbetsmarknaden har kunnat overvinnas, oeh att det strangt
taget fortfarande har ratt brist pa arbetskraft, i varje fall pa skogsarbe
ta.re. Pa litet langre sikt staller sig saken dock nagot annorlunda. Det
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ar hal' ater ravarubristen, 80m utgor det onda spoket. I ffi'etall- oeh
byggnadsbranscherna blir d·en fortsatta sysselsattningen uppenbarligen
beroende av tillgangen pa ravara. Huru sysselsattningen pa annu Hingre
sil{t kan utveekla sig, beror naturligtvis pa en Inangd internationella
faktorer (lefterfragan pa exportvaror, transporter, valuta- oeh kostnads
fragor), men darom skall jag inte tala narmare. Skadestalldsleveran
serna komma i varje fall att stalla stora ansprak pa arbetskraft. Dess-
utom finns alltid fullt upp med arbetsprogram i byggnadsbranschen.
Bostadsbristen i staderna ar skriand·e, och i samband med jordrefor
men farestar ett stort byggna,dsprogram, huru myeket det an begran
sas eller fardrajes. I fraga om byggnadsverksamheten i staderna fore
ligger visserlig·en problemet om forhallandet mellan kostnader oeh
hyror, men sa stort 80m defieitet ar, oeh sa stort SOill byggnadsbehovet
ar oeksa pa an,dra gebit an i fraga om bostadsbygget, sa tror jag att
arbete inte kommer att tryta, ifall blott byggnadsamnen finnas. Kost
nads£ragan maste helt enkelt ordnas, ifall avriga farutsattningar fare
ligga. Enbart bristen pa bostadslagenheter - framkallad dels av det
troga byggandet under kriget, .dels av bombskadorna - beraknas till
52.000, en ganska skrammande siffra, i betraktande av att fare kriget,
da bostadsproduktionen val' pa sitt maximum, endast eirka 8.000 nya
lagenheter produceraldes (ar 1938). Dartill kommer det arligen nytill
kommande behovet av bostader vid ingaende av aktenskap, i runt tal
5.000 per are En lattnad i den strangt genomfarda bostadsregleringen
i vara storre bosattningscentra ar inte att vanta pa lange.

Kort sagt. Vid radande farhallanden emotser man snarast en besvii
rande konkurrens om arbetskraft under de narmaste aren, farutsatt att
ravarufragan ordnar sig. Oron pa arbetsmarknaden just nu skulle, aven
om den har vissa speeiella, delvis politiska orsaker, knappast vara sa
stor som den ar, ifall inte utbudet pa arbetsuppgifter yore mer an till
raekligt.

Jag avergar sa till huvuduppgifterna far i dag: ateruppbyggnadsver
ket i vidare bemarkelse, inn·efattande kolonisationsproblem, ersattning
till den farflyttade befolkningen, skadestand oeh farmagenhetsoverla
telse far att sedan avslutningsvis b;erara skadestanden till Ryssland oeh
deras inpassande i de narmaste arens ekonomiska program.

Inrikespolitisl{t sett har kolonisatio'nsfragan utan tvivel tilldragit sig
den starsta uppmarksamheten, men den ar sannerligen av sadana
dimensioner oeh staller den ekonomiska politiken pa ett sadant prov,
att den ar £artjant av en utforlig behandling i detta sammanhang. Den
kompliceras avsevart darav, att man inte har najt sig filed att vilja
anskaffa jord at den £arflyttade ·befolkningen fran Karelen oeh Porkala-
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omradet, utan ocksa velat halla i atanke invalider, krigsankor, faderlosa
och frontman. Dessutom hal' i debatten inryckts fragan om anskaffan
de av tillaggsjord at innehavarna av oekonomiskt sma Higenheter oeh
tillgodoseendet a,r det nya jordanskaffningsbehov, som installer sig,
da vid jord.delningen statkarlar oeh arrendatorer bli utan utkomst.
Problemet far clarfar ojamforligt mycket storre omfattning an det hade
vid den s. k. snabbkolonisation,en av ar 1940, da inalles skulle ha bil
dats 27.000 odlillgslagenheter oeh 9.000 s. k. blandlagenheter. Nu aro
siffrorna beraknade till 40.000 oeh '23.000.

Om nodvandigheten av att forse de hem- oeh rotlosa flyktingarna
med jord ha inga olika meningar hysts. De ha gatt i sal' o-m tempot
och om den proportion, i vilken odla,d jord skulle utbrytas fran aldre
lagenheter eller odlingsbar jord stallas till forlogande for uppodling,
resp. om den rationella anvandningen av skogsbestandet. Oeh pa mera an
ett hall hal' hysts en naturlig tvekan om att komplicera oeh vidga detta
redan i och for sig vanskliga program genom att taga med kategorier,
for vilkas lamplighet som sjalvstandiga jordbrukare man inte hal' garan
tier, i all synnerh-et i en situation, da livsmedelsforsorjningen bereder
allvarliga bekymmer. Alternativet odlad kontra odlingsbar jord ar ater
en fraga om tempot, respektive o-m de tekniska mojligheterna att verk
stalla nyodling, t. ex. genom ~tatlig eller halvstatlig organisation; bris
ten pa traktorer utgor harvidlag en faktor att rakna med. Pa lang sikt
kan man ytterligare fraga sig, vilket behovet av 'odlad jord, respektive
av jordbruksproduktion kan vara, oeh vilken grad av sjalvforsorjning
som kan anses uppnaelig eller onsklig eller, i betraktande av kommande
handelspolitiska perspektiv, tillatlig.

I fraga om jordsplittringen galla for Finlands vidkommand-e samma
iakttagelser som ha gjorts i Sverige, d. V. S., att den ar oekonomisk.
Om det en gang ar sa, att smabruket visat sig sa pass litet barkraftigt,
att fragan om tillaggsjord skjutes hogt pa dagordningen, ar det ju foga
lconsekvent att i samma andedrag skrida till en delning av de storre
lagenheter, som finnas - eller rattare inte finnas; storre Higenheter
med over 100 hektar aker existera blott till ett antal av mellan 700
oeh 800 i h,ela landet. Atgarderna maste darf6r ga ut oeksa over ekono
miskt fordelaktiga, medielstora brukningsdelar, S'Oln knappast tala
styekning. Betraffande dem - och i an hogre grad om storbruket 
galler, att det ar darifran livsmedelsleveranserna i stort sett ha kom
mit under tiden for livsmedelsregleringen.

Att tillgodose behovet av jord genom delning av gamla bruknings
delar staller sig oekonomiskt ocksa med tanke pabyggnadskapitalet.
Avvagning av proportionerna ar viktigare an nagonsin, da den stor
sta sparsamhet maste iaktta.gas i fraga om byggnadsravaror. I varje
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fall tyeker man att problemet att nyodla, bebygga oeh med inventarier
forse en akerareal, som ungefar skulle motsvara d!e forflyttades innehav
av aker pa omkring 220.000 har, borde ha prioritet framom den valdiga
uppgiften att satta i garlg en jordforsorjning for ytterligare befolknings
lager i en omfattning, som inte egentligen later sig berakna, men som
kan a~tagas stanna forst nagonstan-s kring 800.000 har, varav 225.000
har skulle tagas fran det hittillsvarande bestandet om eirka 2,5 miljo
ner har odlad jord.

Pit langre sikt, i betraktande av den valkallda flykten fran landsbyg
dlen oeh ,det bellOY av arbetskraft oeh realkapital, som rader p,a annat
hall, ter det sig dessutom tvivelaktigt att ga utover det nodvandigaste
i fraga om ny investering i odlingar oeh byggnadskapital. Man maste
betanka, att jordens avkastning just nu ar exeeptionellt svag oeh att
vid intensivare brukning resultatet framdeles bar bli avsevart battre
oeh behovet av odla.d jord mindre oeh att i varje fall ingr,epp i detta
nu komma att pa ett amtaligt satt berara den farsvagade produktions
kraft, som ar disponibel. Vidare: Har man egentliga garantier for, att
kolonisterna rantabelt skola farvalta kapitalet eller ens far att ·de i
lang-den skola stanna kvar i jordbruket? Fal(tum ar, att begaret efter
jord'delvis bottnar i ·en stravan att i tider av vaeklande penningvarde
komma over realvarden..Samtidigt skall inte bestridas, att en stark
jordand-a ·oeh verklig jordhunger faktiskt finns i vida lag·er oeh att
soeiala ska1 tala far dess tillgodoseende, aven am det inte i alIt yore
sa. rationellt. .

Det ar e.gentligen ganska fafangt jag fra,mfart dessa invandningar,
vilka giva sig av sig sjalva for ekoI1!omiskt tankande. Riksdagen har
redan stiftat en lag om averlatelse av jord, i vilken visserligen deklara
toriskt betonas vikten av nyodling, oeh av ·ekonomiska enheters be~

varande, men dock en bety.dande styckning forutsattes oeh i vilken
kolonisation till forman far frontman oeh anskaffning av tillaggsjord
har inrymts. Lagen har fatt formen av ett slags blankettlag, innanfor
vars ram jord kan tagas fran d·e· gamla agarna, teoretiskt nastan utan
begransning. IlIa havdade lagenheter oeh sadana, som inte tillhara
yrkesjordbrukare kunna tagas rub1b oeh stubb, men aven pa valhav
dade lagenheter kan man ga sa langt, ati det blir kvar blott femton
har aker far figaren plus tillskott far hans ba.rn. Huruvida oeh i vilken
lltstrackning man verkligen skall ga sa langt ar visserligen ovisst, i det
att man inte har nagot ordentli·gt program for verkstalligheten oeh som
sagt inte narmelsevis kanner t. ex. frontmannens jord·behov. Det var
just med motiveringen, att behovet tills vidare ar obekant, som man
avbojde statsminister Paasikivis'motfarslag, att en ·skala skulle goras
upp for ·den yttersta tillatna gransen for uttaget av odlad jord, degres-
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siv i forhallande till Higenhetens storlek. Motivet ar dock diskutabelt.
'jarfor inte forst undersoka behovet och sedan lagstifta? Och varfor
inte e£terstrava en begransning, som skulle ha gett jordagarna nagon
sakerhet och yore agnad att just under de narmaste aren, da livsmedels
problemet ar som mest brannand'e, nagot aterhalla den likgiltighet, som
jordagarna kunna be£aras a,gna sadan jord, 80m de tro sig nodgas avsta.
Statsministerns plan accepterades emellertid varken av regeringens
rnajoritet eller av riksdagen.

Jag har inte velat aterhalla den kritik, som har anforts mot jord
anskaffningslagen och som traffar mycket vasentliga punl(ter i dell,
sett bade pa langre och kortare sikt. I sjalva verket kommer alIt nu
att bero pa tillampningen i utstrackning och i tid. For egen del miss
tanker jag att tempot inte kan bli ,det £ofutsatta och att salunda de
omedelbara verkningarna kanske inte bli sa kra£tiga, ehuru som sagt
de nuvarande agarnas dri£tighet med all sannolikhet blir lidande.

Till jordoverlatelsen anknyter sig ett helt lagkomplex, berorande
bI. a. ersattning av andra Iidna skador an jord£orlust (t. ex. av bygg
ilader och andra inventarier) samt finansieringen av denna ersattning
genom en andra lag om formogenhetsoverlatelse.

Strid har statt am den grans, till vilken lidna forluster borde ersat
tas. Deras totalbelopp llar denna gang, i samre penningvarde an 1940
berakllats till 35 112 miljarder nlark (inklusive jordvardet). Varde
ringen forsvaras visserligen av osakerheten i alIa prisforhallanden, men
ullderlattas av att man under tiden for »atererovringen» haft tillfalle
att verifiera taxeringen av lidna skador.

Regeringen foreslog en tersattning om i medeltal 70% eller 24,7 mil
jarder mk pluS' rantor om cirka 2 miljarder pa obligationer. Fran
karelskt hall har stund'om kravts full ersattning och som ett sla.gs
sista bud i en riksdagsmotion 30,4 miljarder (85 %) plus rantor enligt
hogre procent eller upp till 3,1 miljarder. Enligt regeringens program
skulle full ersattning utga intill gransen 1/2 miljon,s yarde och sedan
ellligt sjunkande skala ned till 10 % vid 32 miljoner. Enligt bagge
skull~e dock en maximigrans faststallas, enligt regeringen 3 miljoner for
enskilda, enligt den karelska motionen 10 miljoner. Regeringens linje
vann i det ena som det andra.

Man l(an naturligtvis i det oa.ndliga och utan att finna nagon objek
tiv norm tvista om vad som ar rattvist eller ur barkraftens synpunkt'
hiillbart eller annars rationellt. Full ersattning ter sig dock i ingen han
delse 80m ett rimligt krav i betraktande av vad lan·det och dess andra
medborgare i ovrigt forlorat OCll ytterligare komma att forlora hI. a.
genom overlatelseskatten. Att taga tjugo procent eller mera i skatt
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far att ge karelare 100 procent kan inte vara ekonomiskt riktigt och
knappast heller moraliskt, aven om man tar i betraktande deras lidan
den, vilka farstas inte kunna varderas i realia.

Barkraftens matt beror i stor utstrackning pa, v1em man avser skall
betala och pa huru betalningen skall utfaras. I det farra avseen
det har den stora principfragan gallt, i vilken man staten som juridisk
person borde deltaga i skadornas ersattande, i det senare i vilken man
ersattning in natura yore tankbar, med de mindre risker som en sadan
ersiittningsform kun,de tankas medfara far penning- och kreditvasen··
dets ordning genom att mobilisering av ett stort penningkapital skulle
llndvikas. Fragorna aro I. a. nara sammankopplade, ty det var just i
form av naturaprestationer man ursprungligen tankte sig, att staten
borde medverka, d. v. s. genom att stalla en del skogstillgangar till for
fogande far bildande av ett komplex ersattningsskogar, i vilka ande
lar kund'e utges som ett slags reala ersattningspapper. D'arigenom
skulle bardan bli min·dre far de enskilda ersattningsskyldiga och sam
tidigt sa~erheten starre far karelarna. Den ursprungliga planen pa
sta.tens medverkan i denna for,m urvattnades emellertid sedermera un
der arendets behan,dling, narmast pa grund av socialistiskt motstand,
tills tden helt overraskande d6k upp i sista behandlingen i modifierad
gestalt och kom med i ,den formen, att staten skulle deltaga i .ersatt
ningarna med skog far 2 miljarder mk. Pa socialdemokratiskt halll fore
badas emellertid en revision av detta beslut.

Pa en ~iktig punkt - i direkt konsekvens av det som nyss sagts
betraffande kolonisationen - har naturalinjen bibehallits. Jordagare
avsta jord och hetala ,darmed helt eller delvis pa dem ankonunande
farmagenhetsoverlatelseskatt och komma forresten i flera fall att avsm
jord till ett hogre yarde an ,dem aliggande farmagenhetsaverlatelse for
lltsatter. D'ock ar av tekniska skal en direkt kvittning av overhltelse
skatt mot jordavtradelse inte mojlig, utan obligationer maste anlitas
som mellanled, vilkas disposition i andra avseenden maste begransas,
nlen som utan inskriinkning skola kunna anvandas som likvid for
vederbarandes egen formogenhetsoverlalelseskatt.

Dock installde sig vissa svarigheter. En ar att vardet pa jord, da
jordagaren avstar den oeh da den ersattningsberattigad'e mottar den,
borde b·eraknas efter samma varderingsgrunder far att rakneexemplet
skall stamma. Det har i detta avseend·e bollats med begreppen gangse
'pris och det pris, som en fornuftig kapare rimligtvis kan vara villig
att betala; den forra jordagaren har ansett sig aga ratt att fa jorden
varderad till gangse pris och den nya har ur rantabilitetssynpunkt inte
ansett sig kunna betala spekulantpris for jorden. Intressantare ar spars
malet, vilken kopkraft de i pengar utsatta obligationerna i framtiden
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vid farandrat oeh sannolikt fallande penningvarde kunde komma att
representera hos karelarna, ,da de skola skaffa sig inventarier och losore,
oeh hos jordoverHltarna, for det fall ·att de avsta jord till belopp som
overstiga, vad de ha att betala i farmogenhetsOverlatelseskatt.

Pa den farra, tekniska fragan o,m jordprisets berakning skall jag inte
inlata mig; till den ansluter sig oeksa fragan om berakning av priset
pa vard'etrad, som kunna tagas ut, innan overlatelsen sker. Den andra
fragan har ett storre teoretiskt intresse. De intraffade ru'bbningarna i
penningvardet oeh erfar,enheterna om de fBrlulster karelare lidit pa obli
gationer, erhallna vid den forsta formogenhetsoverlatelseskatten, fram
kallade tanken att denna gang forse ersattningsobligationerna med
nagot slags indexklausuI. Ind,exforfarandet tankte man sig oeksa till
lampat i sadana fall, dar overlatelseskatten inte betalades i ett for alIt
omedelbart, utall und'er forloppet av en langre tid, ursprungligen tio are

Mot det tilltankta indexforfarandet, sannolikt ganska enastaen·de i
d,en ekonomiska historien, men kanske i viss man ja'mforligt med
IIelfferichs plan pa »Roggennoten» efter det forra varldskriget, restes
emellertid starka invandningar, oeh hela iden forkastades av majori
teten inom den beredande folkhushallningsdelegationen, d'oek med en
knapp sad,an, som i en senare omgang forvandlades till en minoritet.
HI. a. gjor'des foljande invand'nin,gar. Var ,det rattvist, att indexkant
pa obligationer skulle givas blott at dem, som avstodo jord at flykting
arna, men inte at dem som overlato mark at t. ex. frontman? Men, till
lades det, ju vidstracktare anvandningen av indexobligationer 'blev,
desto mera oreda skulle uppsm. Deras forekomst i marknad,en skulle
forsvara oeh rubba statens upplaning och frarnkalla krav pa alIa obliga
tioners forseende med in'dexklausul, varav skulle folja ob,erakneligt
stora risker for staten. Ett slags parallellt, vardefastare betalningsme
del vid sidan av sedlarna skulle i sa fall uppkomma, med resultat att
fartroend,et far penningvardet kunde bli lidan,de. Det anmarktes aven,
att naturabetalningarna till karelarna i form av jord eller i andelar i
statsskog eller i andelar i ett tilltankt bolag for »holding» av overlatna
aktier bleve sa overviigande (val 60 till 70 % av hela ersattningS'be
loppet), att karelarna borde kunna sm risken att atersmen'de fyrtio
till trettio procent yore underkastade faran for vardeminskning, sam
rna risk 80m hela det ovriga Finlands medborgare lopa med avseende
a sina obligationsinn;ehav eller idepositioner. Meningen yore ju inte
heller, att karelarna skulle behalla sina obligationer, utan att de sa
snart som mojligt skulle forvandla dem till reala tillgangar, inventa
rier eller losore. Under den tid som ginge at harfor, 'borde forlustris
kerna inte vara overvaldigande, oeh i si,sta hand skulIe indexobligatio
nerna inte hamna i karelska 'hander utan hos dem, som belanat obligar
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tionerna eller tagit emot dem som likvid. Ytterligare en vansklighet
forelag: Var finna den index som gay ett rattvist utslagP·Huru osa-ker
man var pa den punkten framgar darav, att man forst tankte sig lev.:.
nadskostnadsindex som norm och sedan foredrog 'grosshandelsprisindex
for inhemska varor.

I-Iela resonemanget. visar genomgaend·e prov pa en £arlig overtro
1)a index. Rattvisligen maste med'ges att flera, som gingo pa index
linjen voro ense omdess vansklighet. Att de trots alIt hollo fast vid
den, berodd·e pa deras tro, att tack yare indexobligationerna onodig
efterfragan pa jord, d. v. s. pa realvarden, skulle bortfalla. Sannolik
heten for en sa-dan hundraprocentig tilltro till indexobligationerna var
paradoxalt nog redall sa un·dergravd av indextankens motstan,dare, att
nyttan i detta a,vseende maste anses ganska illusorisk.

Trots varningarna tog regeringen emellertid in indexklausuler i sin
proposition. Striden val' darmed inte avslutad och resultatet blev, del
vis un,cler inflytan,de av andra faktorer, overraskande. Den ursprung
liga och ganska sjalvfallna tanken val', att overhltelse~katten i sa
stor utstrackning som mojligt skulle erlaggas i ett for alIt och pa en
gang o,ch att en hog ranta och dessutom indexpaslag skulIe goras, om
betalningen verk~stalldes under en Hingre period. Darmed skulle de
oparaknade konsekvenserna av ,den £orsta formogenhetsoverlatelse
skatten 'undgas, som erlad·es under fern ar vid fallande penningvarde.

En vandning intraffade emellertid i in'dextankandet, men utgaende
fran en si,dotankegang. Jag nfunnde planerna pa, att staten skulledel
taga genom att overlata av sina skogsmarker och att denna tanke fram
kallade motstand hos statsdriftens vanner, med det resultat att statens
direkta deltagande i en omgang av behandlingen helt och hallet stroks.
Harav foljde i sin tur, att de enskildas borda komme att vaxa till den
grad, att den !(unde ,antagas bli for stor, och man menade ,da, att en
del av det behovliga beloppet helt enkelt kunde lamnas outtaget och
sta1las pa framtiden. Fyra miljarder mark tankte man sig i detta skede
l~mila svavande, men for att inte i tonodan dragas med en lang betal
ningsperiod begransades dess Inaximum fran 10 till 6 art Pa vilket vis
dessa resterande 4 miljarder i sinom tid skulle betalas, med vanliga
skattemedel eller med en ny overlatelseskatt, lamnades oppet.

Huru det nu gick, sa slogos alIa dessa funderingar ihop: att forkorta
betalningstiden, att Uinlna slutsumman i viS's man oppen och att slappa
index pa Isenare betalning. Resultatet blev, att man resolut overgav
tanl(en pa engangstaxering av formogenheterna den 31 ·december 1944
och stannade vid en skatt, uttagen pa hasen av formogenheterna vid
slutet av de pa varandra foljande aren 194·4 till 1948, d. v. S. under
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fem ar, dock sa att skatten ,d·et farsta aret skulle vara dubbel, far att
man snabbare matte komma i gang.

Bland de motiv, som anfardes far ett sadant forfarande, markes bI. a.,
att de som kunde betala i ett far alIt - vilka samtidigt voro de star
kaste betalarna - skulle draga oskalig nytta i farhallande. till de sva
gare langti,dsbetalarna, for den handelse att den anlitade prisindexen
skulle stiga snabbare an farmagenh,etsvardena. rrill fardelarna av de
successiva taxeringarna oeh betalningarna ansags vidare hora - far
utom vissa, dock mycket diskutabla praktiska fardelar - att eventu
ellt senare uppkomna farmagenheter kunde bli faremal far beskattning.

I sjalva verket blev det nya forfarandet satillvida mera invecklat,
80m far jord, som skall averlatas, farmagenhetsvardet genom aren
maste beraknas konsekvent efter 19441 ars vardering, ty annars komme
jor.dagarna att drabbasav strafiskatt pa stegringen i yarde av den
jord de annu inte hunnit avstlt, men som ·de i sinom tid maste overlata
till 1944 ars pris. Inom parentes sagt aro alIa jordvarden ganska ovissa,
da ratten att kapa och sa1ja jord ar un·derkastad inskrankningar, sa
som fallet ar sedan lange.

loch med att man frangick engangstaxering och engangsuppbard
var emellertid index averfladig pa skattebetalarsidan, ty de upprepad,e
taxeringarna skola i stort sett folja andringarna i penningvardet. D'ar
TIled voro stravandena att i storsta majliga utstrackning utkrava skat
ten in natura onadiga~. i fall man nagorlunda till tiden kan samordna
den successiva skatteuppbarden och de likasa, atminstone till en viss
grad, successiva utbetalningarna av skadestanden. I konsekvens dar
med bortiall aven d'en ursprungliga tanken att aktieinnehavare till av
sevard del skulle erlagga sin skatt i aktier, som sedan kunde samman
faras i ett statligt holdingbolag med andelar, vilka kunnat tjana som
realersattning av skadestand. Enskild skattebetalare erHigger nu enligt
lagen under fern ars tid skatt i pengar efter deras oeh farmogenhetens
far varje ar gallande eller uppskattade yarde, men har dock rait att
jamval betala i aktier till det pris finansministeriet bestammer, men
blott i farsta omgangen. D,enna ratt fanns ocksa i den farsta farmogen
h.etsaverlatelsebeskattningen - och utan b·egransning - men den be
gransades endast i undantagsfalI. Sa kommer ,ral oerosa nu att ga, 'om
inte skattebetalarnas likviditet blir mycket anstrangd oeh bankernas
kreditbevillningsratt eller -farmaga mycket inskrankt. B·etrafiande
aktieinnehavare ar dock att marka, att han far undvikande av Hingt
gangen dubbelbeskattning skall skatta blott far haIften av sitt aktie
innehav eftersom ocksa bolagen som juridiska personer betala ,skatt;
en partiell dubbelbeskattning blir det i alIa fall. Det riktiga yore utan
tvivel, att bolagen ingenting betalad'e oeh aktieinnehavarna far hela
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sitt aktiebestand, men ett sadant forfarande har ansetts ogenomfor
bart, emedan aktieinnehav i sa stor utstrackning icke deklareras.

Betraffande de stora bolagens beskattning har den ursprungligen
v.alda linjen, att de skola betala sin skatt i aktier, bibehallits, d. v. s.
bolag med minst 10 miljoners aktiekapital tvingas emittera nya aktier
alltingen genom att hoja sitt forra aktiekapital med 1/4eller genom att
sanka de gamla aktiernas nominella yarde med 1/5och overHita de
nyutgivna aktierna till ett statligt holdingbolag. Andelar i detta ut
givas sedan som skadesmnd oeh noggranna bestammelser finnas om
betalning av prioritetsdividend pa ·dessa. lVlindre bolag med aktiekapi
tal pa mellan 5 oeh 10 miljoner aro ined sarskilt ti1llstand berattigade
att sa forfara, men inte skyldiga.

Av d'en tillarnade overlatelsen in natura aterstar saledes jordoverhl
telsen, ,den obligatoriska nyemissionen av aktier i storre bolag, den
£akultativa aktieemissionen i mindre bolag oeh den £rivilliga overlatel
sen av aktier fran enskilda aktieinnehavares sida. (Huru stor denna
naturaandel kan bliva av hela skatten vagal' jag inte saga. Storbola
gens nyemission beraknas till 4 miljarder, men jordoverlatelsens yarde
i pengar ar svarare att berakna.)

Jag har besvarat med detaljer ur arendets behandling i olika instan
ser och en del politisk argumentering, emedan man inte annars ratt
kan forsta slutresultatet, dar mycken sammanblandning och forvand
ling av inbord.es stridiga principer £oreligger. Man har fatt en ram,
men utan klara bilder av innehallet oeh har konstruerat ett vittbarande,
skarpladdat vapen utan att ha. en klart avgransad malbana. lVlan far
ocksa len ty·dlig bild av den forvirring osakerheten i penningvardet
skapar. Kritiken ville jag kort sammanfatta salunda.

En klar malsattning pa Hingre sikt saknas for jord- och jordbruks
politiken och pa kort sikt aventyras livsmedelsproduktionen. Verkstal
lighetsprogram saknas, och i synnerhet vet man inte, huru mycket som
kan uttagas for kategorierna frontman oeh statfolk, vilket skapar
ovisshet och olust bland brukarIia. Av den tilltiinkta naturaprincipen
har blivit en halvmesyr. Overlatelseskatten hal' inte blivit en engangs
£ormogenhetsskatt, utan l'agges pa ny bas under fem pa varandra fol
jande ar. Darigenom skapas ovisshet. In,dexforfarandet har man vi,s
serligen sluppit pa b,etalarsidan genom att paHigga skatten pa nytt flera,
ar a rad, men det kvarstar pa ersattningssidan, med oberakneliga folj
der betraffande slutbeloppet oeh med risk for indexkrav i andra sam
Inanhang. Oel{sa det inflytande beloppet tel' sig mera oberakneligt en
ligt det nu valda systemet. (Ehuru det antages att man skall fa in 18·
miljarder mk i nuvarande mynt - med en i jamforelse med det ur
sprungliga forslaget nagot hojd skatteskala: fran 0,4 % vid 80.000'
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mk till 3,5 % vid 10 miljoner per ar under 6 ar, ,d. v. s. in summa 21 %
for enski1lda; for storbolag 20 % - sa maste man saga, att resultatet
ar ovisst oeh helt beroende av fo~mogenhetsforhallandenaskommande
utveekling.) Huru experimentet med statliga holdingbolag med inne
hay av aktier eller ,skog kommer att utfalla, aterstar oeksa att see Pro
jektet saknar inte intresse i oeh for sig, ehuru det for affarsforetagen
representerar ett irritationsmoment; det har atminstone fordelen att
h.alla sig pa den ursprungliga oeh enligt min tanke i forhallande till
in.dexforfarand·et sundare naturalinjen. Att flyktingarnas trygghet pa
de allra fIesta punkter - med reservation for indexklausulen - ter
sig pansrad, ar i oeh for sig en fordel, men den har kopts dyrt, oeh
en fraga lalnnas dock obesvarad: inom vilken tid kan rimligen detta
jatteprogram genomforas, sag til1lexempel byggnadsdelen av detsam
rna, i betraktande av radand,e brist pa byggnadsmateriel oeh forelig
gande konkurrerande behov, varibland skadestan·den till Ryssland av
politiska skill maste fa prioritet?

Darmed ar jag inne pa den andra huv'uddelen av mitt anforande.
Sasom tarde vara bekant faststa1ldes skadesmndsleveranserna till Ryss
lan·d att utga till ett yarde av inalles 300 miljoner dollar att fullgoras
under 6 aI'S tid. Priserna skola vara 19,38 ars, for maskiner, apparater oeh
fartyg forhojda med 15 % och for fardiga varor med 10 %. Leveran
serna fordela sig formellt ja.mnt over alIa aren med 50 miljoner d·ollar
per ar, men ·de facto ar det forsta arets produktionsprogram lindrigare
genom att till cless betalningar raknas overHimnade fartyg ur handels
flottan till ett varde av 14 miljoner dollar. En lattnad ar oeksa, att
traforadlingsindustrien belastas forhallandevis mera under de tva forsta
aren, meda.n maskinleveranserna under dem aro mindre, liksom ocksa
l\:abelleveranserlla under d'et forsta aret. Metall- och kabelindustrierna
fa darigenom tillfalle till en valbehovlig anpassning for den produktion,
varom det a.r fraga.

En allvarlig besta,mmelse kan inte forbigas, namligen att for forse
nade leveranser ar bestamt ett strafftillskott, aven det in natura, om
5 % per manad. Tar man i betraktande foreliggande mojli'gheter till
storningar i programmet oeh att force 11Uljeure uppenbarligen inte
aeeepteras, sa kan man inte utan viss oro tiinka pa mojligheten att
leveranskraven ytterligare skola stegras. Organisationen for leveran
sernas fulIgorande, kal'lad Soteva i forkortning av den fullstandiga fin
ska benamningen, har visserligen vittgaende fullmakter oeh torde
k:unna anses effektiv, men det finns ett par avgorande risker. D'en
forsta, red\an b,erord, ar ravarutillgangen. Den andra, ,desslikes omtalad,
ar transportfragan. Den tredje ovissa faktorn ar tillgangen pa arbets-
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kraft, som visserligen a1' helt annan efter stillestan·det, men dock inte
obeg1'ansad, pa grund av konku1'rensen med an·d1'a arbetsuppgifter,
framst kolonisationen oeh 80m dessutom kan 1'ubbas avarbetskonflik
tel'; bristen pa skolad arbetskraft oeh pa arbetsledning bar oeksa be
aktas. En fjarde omstandighet, som maste observeras, a1' kostnadsni
van. In'gen vet, till vilka priseI' de behavliga utHin·dska rava,rorna kun
na e1'hallas, oeh aven de inhemska kostnadskalkylerna kunna rubbas i
samband med andringar i lone- och prisnivan. I nadfall aterstar ut
vagen alt tillgripa statlig subvention, eller att ett styeke ovanom den
i avrigt gallande prisnivan lagga en hogre prisskala far skadestands
leveranserna.

I forgrunden star fragan om importmajligheterna. Vad som behavs
a1' som sagt fossilt bransle oeh metallravaror, men oeksa halvfabrikat
oeh majligen aven fardiga varor eller m.askiner. Det skulle sakerligen i
flera fall vara fardelaktigare att inte skrida till fasta anlaggningar for
tillverkning av alster, som aro mer eller mindre frammande ·far Fin
lands industri oeh i stallet importera de~, yare sig hela eller i dela,r.
Forutsattningen ar 'emellertid ·dels att· sadana alster sm att kopa, dels
att en motsvarande export kan fas i gang eller majligen l(redit
uppdrivas. I fraga om produktionskap,aeiteten tror jag man kan stalla
sig optimistisk. Att traforadlin'gsindustrien kan leverera sina kvoter
under farutsattning av arbetsro oeh ostarda hyggen oeh transporter
oeh mojlighet till infarsel av vissa kemikalier, star utom varje tvivel,
oeh den hal' dessutom kapaeitet over for forsaIjningar vasterut. Leve
ranserna till Ryssland under alIa sex aren utgara i myeket avrundat
tal inalles ungefar ett aI'S export av 19-38 aI'S omfattning i fraga om
travaror, f.aner oeh eellulosa t. ex. Kan produktionskapaeiteten i fabri
kerna fyllas med ravaror bor - aven med beaktande av farluste1'na
av skog oeh fabriker i samband med lan'davtradelserna - majligheter
finnas for forsaljningar vasterut som betalning far behavliga ravaror
oeh livsmedel av olika slag. Satillvida aro skadestanden logiskt upp
byggda. Det skulle pa satt oeh vis ha varit en lattnad att lagga starre
l\:vantiteter pa traforadlingsindustrien - eller rattare man skulle da1'
igenom ha gjort leveranserna min,dre beroende av ovissa importfaktorer.
Men aan,dra sidan skulle ,det ha va1'it odesdigert att i starre utstraek
ning bin·da traforadlingsind1ustrien vid de ryska leveranserna, ernedan
den i sa fall skulle 'ha berovats tillfallet att i en gynns.a.m situation saka
sig tillbaka, till sina gamla marknader oeh emedan Finland darvid
skulle ha gatt miste om ,oundganglig import vasterifran i byte mot de
traditionella exportvarorna.

A andra sidan beteekna leveranserna i metallbransehen en tung be
lastning, lat vara att den under det senaste deeenniet oeh aven under
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kTiget har expander-at bety,dligt. En hel,del nyinvesteringar maste goras
ullder ogynnsamma forhallanden - svarigheter att anskaffa maskineri
oeh ravara - men pa somliga punkter skulle omstallningar fran krigs
ind'ustri i alIa fall ha fatt loy att goras, o~m oek under mindre pressande
omstandigheter. Verklig nyanlaggning av faibril{er torde ej komma
i fraga, men ratt stora utvidgningar bli nodvandiga - t. ex. i gjuteri
och varvsbranseherna - och omstiillning for tillverkning av varor,
som forut overhuvud inte ha produeerats, torde oeksa ·bli nodvandig.
'Tissa forandringar i ·driften aro av d·en art, att de ur rationell syn
punkt forutsatta en fortsatt produktion aven sedan skadestandsbetal
ningarna ha upphort. I sjalva verket har fran rysk sid:a stallts i utsikt
on,skan att framdeles kopa, vad 80m nu maste levereras gratis. En sa·dan
utveekling vore inte onaturlig i betraktan·de av den ryska marknadens
narhet oeh med tanke pa den roll, som den pa sin tid, under 1800-talet
och borjan av 1900-talet, spelade for Finlands hemma,markna·dsindustri
oeh tid"iS' speeiellt for metallindustrien. A andra sidan fiek man da flera
prov pa den ryska handelS'politikens nyekfullhet, som med ryekvisa
tullforhojningar oeh kontingentbestammelser och variationer i krono
bestallningarna, spelade var industri flera spratt. Foreteelsen kan na
turligtvis upprepas, men i alIa fall kan raknas med mojligheter till en
efter skadestandsperioden fortsatt export till \Ryssland. Om alIt gar
bra, kan man med tiden oeksa rakna pa en vaxande hemma,marknad
for metallindustrien, men mojligheterna att arbeta for den bli sjalv
fallet oeksa beroende av dess kommande konkurrenskraft och av den
handelspolitiska. rorelsefrihet Finland kan rakna pa, t. ex. i forhallande
till Storbritannien oeh dess planerad·e exportoff,ensiv. Jag antyder blott
eventuella svarigheter att konkurrera vid tillverkning av lantbI'tuks
maskiner, traktorer etc. Xyen Sveriges intressen kunna ·darvid be
roras.

Ytterligare en omstandighet. I leveranserna till Ryssland ingar ock
sa fullstandig utru!stning med maskineri for ett antal fabriker i trafor
adlingsbransehen. Finland kommer salunda att medverka till utbygg
naden av med var egen traforadlingsindustri konkurrerande ·enheter i
Ryssland. Vilken bety·delse detta kan komma att ha, vagar jag inte
uttala mig om.

Jag upprepar dock - ehuru man obetingat staller sig in pa att ska
destiinden kunna oeh skola erUiggas - att belastningen ar tung oeh
sa mycket tyngre, eftersom produktionslivet ar utsatt for allvarliga
storningar. En kand ind'ustriman har gjort liknelsen, att Finland;s me
tallindustri befinner sig i samma situation som en 1opare, vilken har
avslutat ett medellangt lopp oeh omedelbart alagges att starta for
m.araton. Mot jamforelsen har gjorts invandningen, att konditionen

[) - Nationalek. FiYr. FiYrh. 1946. 452098.
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dock ar hattre an en sadan lopares efter slut,spurt, i det att nietallindu
strien faktiskt har okat sin kapaeitet under kriget. Det ar egentligeiI
i fraga om ravarorna 80m utpumpningen gor sig gallande. "'"~tt pafrest
ningen i det nya loppet blirka,nnbar, behover ,dock inte papekas. Be
lastningen framgar t. ex. vid jamforelse med nationalinkomstens hojd.
~'or ar 19-38 kalkyleras nationalinkomsten till i runt tal 30 miljarder
mark. Omraknat i 1938 ars pris har nationalinkomsten for 1945 for··
h.andskalkylerats till 25 miljarder mk, varav en knapp tiondedel eller
2 till 2 1/2miljard mk per ar enligt 1938 ars kurs sk'ulle avbrannas
som gratisleveranser till Ryssland. I dagens mynt hal' arsleveransen
kalkylerats till 6 miljarder mk pa en beraknad nationalinkomst om
60 miljarder mk, men berakningen ar nog mycket oviss. Enligt en be
rakning skulle de arliga leveranserna stiga till minst 20 %av industri
ens nettoproduktion.

For finansieringen av skadestanden ha tills vidare inga sarskilda
atgarder vidtagits; budgeten belasta.s som for vanliga statsutgifter.
Hela transaktionen gar genom den namnda organisationen Soteva.
Fragan a1' bI. a. i vilken man subsidier maste forekomma utover de
priskalkyler Ryssland hal' raknat med. Darom ar tills vidare ingenting
kant.

Om vi antaga, att kalkylerna halla oeh att tillskott intle behovas, blir
verkan pa markna.den av samma slag som av de exportkrediter Sverige
beviljar. 50 miljoner ·dollar per a1' skullegora 210 miljoner kronor.
Riktigare yore val att utga fran relationen till nationalinkomsten. Den
sista berakning av S·veriges nationalinkomst jag sett ar 17 miljarder
l\Tonor oeh en tolftedel d'arav utgor i det narmaste 1 1/2miljard kro
nor, mot i verkligheten 500 miljoner kr, soni jag sett angivet som lag,sta
belopp for exportkrediterna. ·En annan relationsgrund yore forhal1an
det till exporten. Den utgjorde i Finland 1938 i Dunt tal 200 miljoner.
dollar. Skadestan·den skulle saledes sluka en fjardedel av fredstidsexpor
ten. Motsvarande relation yore ,i ,Sverige, att av 2 miljarder fredstids
kronor 500 miljoner skulle ga till icke honorerade beta.Iningar. Satill
vida utfalla jam£orelserna ytterligare Finlan·d till nackdel, att £orplik
telserna d1'abba oss i ett utarmat lage, med tomda lager bade pa £a1'
digava,ror oeh pa ravaror oeh med en fullkomlig brist pa utlan·d,ska
tillgangar samt sannolikt minskad exportvolym och svarigheter att fa
utUindsk kredit.lforutsattningarna for att lyekas sammanhanga saledes
i hog grad med den internationella var'uh.a.ndelns oeh kreditens ater
hiimtning. D'e senaste krigshandelserna lata oss antaga, att tidpunkten
£01' en sadan ligger narmare an vad man annu for nagra ffianader sedan

'riktigt vagade hoppas pa.
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Fullstandigheten skulle nu f.ordra, att jag ytterligare gick in pa det
stora komplexet av pris- och lonefragor, som just nu har aktualitet i
allra hogsta grad och vars losning vasentligt inverkar pa det ekono
rrliska maskineriets funktionsd,uglighet internt sett, men i det ogon
blick, da utrikeshan,deln borjar komma i gang, i hag gra,d ·ocksa pa
bytesforhallandena och pa valutautsikterna. Fragorna om den kom-.
m.ande forvaltningen av statsskulden och om budgetvarden overhruvud
i framtiden skulle ocksa pakalla ·uppmarksamhet. Om jag avstar, sa ar
det av brist pa utrymme inom ramen for detta foredrag.och kanske
framfarallt darfor, att en lasning av dessa pris-, lane- och valutatek
niska svarigheter, huru stora de a.n aro och huru nara aven de knyta
sig' till ovissa in- och utrikespolitiska faktorer, dock borde ligga inoiffi
det uppnaeligas granser och ar sekundar, savida blott ·de reala forut
sattningar, vid vilka jag fraffist har uppehallit mig, kunna bringas pa
ratt.

Dessa reala forutsattningar knyta sig i eminent grad till den vanta
de freden. Hurudan den iin blir, skall den dock oppna nya mojligheter
i forhallande till den begransning, som krig och avsparrning skapar.
I(rig och krig.shushiUlning skapa sa manga primara nodv~ndigheter,
som lalla bort i fred, na,dvandigheter, som begransa det fria valet och
darigenom reducera majligheterna att handla ekonomiskt; i varje f.aII
har man inte langre nagot kriterium pa ekonomiskt handlande, aven
om man inte har nagot val.

Freden, da denkomm·er, skall forvisso oppna manga nya handlings
aJternativ och darlned skanka sava! foretagens ledning som den ekono
miska politikens handhavare nya chanser att lyckas och lyckas battre.
Vi veta att freden framgar ur sadana forutsattningar, att den visst
irlte kan fora oss till de obegransade mojligheternas land. For Finlands
vidkomman·d'e veta vi med visshet att under de kommande rem till sex
aren i varje fall en primar nodvan·dighet, skadestandsleveranserna
komma att binda varahander och att placeringen ayden forflyttade
befolkningen och landets forseende med ravaror och livsmedel i bety
clande grad, men dock med vissa marginaler far en liknande karaktar
av ofrankomlighet. Vi ha klart far oss, alt en bade strang och bun·den
11usha1lning blir var lotte Bun,denheten vid tvanget att framstalla vissa
i ett schema angivna kvantiteter diJ;ekt eller indirekt far skadestands
leveranserna framtvingar ett slags planhushallning av rysk tYPe Vi for
falla do·ck l{nappast till verklighetsframmande onsketankande, da vi
kanna oss forvissade om, att freden !snarare skall underHitta anpass
ningen an tvartom. och ge den ekonomiska politiken tacksammare .uPP
gifter andem krigsekonomien har kastat pa den.
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Harefter yttrade sig:

Fil. doktor Ivar Anderson: Vi ha lyssnat till ett foredra.g, som pa elt
utomordentligt intressant satt givit oss 'ett tvarsnitt genom Finlands 'eko,
nomiska liv just nu oeh stallt oss oga -mot oga med de problem Finland
har att mota. Har behover ieke narmare understrykas hur nara vara pro
blem aro forknippade med dem .80lm mota Finland. D,en djupa intresse
gemenskap, som forenar oss, kanna vi alla. Darom behovler inte har mye
ket ordas.

Vi ha genom detta foredrag fatt len utomordentIigt skarp belysning av
de svarigheter, som Finland ·star in~or ·p,a olika omritden oeh kan'S~e all
deles sarskilt pa skadestandsomradet. Det var sak'erligen den del av fore
draget -som vaekte det storsta intresset, oeh manga upplysningar har voro
for oss nya. D·et ar i forbigaende 'Sagt anmarkningsvart att man vet sa
litet har i Sverige om vad som sker i Finland, och jag h,ar en kansla av
att man aven i Finland vet ganska litet om vad som sker bakom kulis
serna. Okad upplysning ar alltid vardefull, nu kanske mera betydelsefull
a.n nagonsin.

I detta sammanhang skulle jag vilja understryka den viktiga roll som
densammanslutning spelar, for vilken professor Pipping ar ordforan·de 
Ekonomiska ISamfundet i Finland. Bla.nd alIa ekonomi,ska problem, 80m
Finland nu star infor, ar kan'ske behovet av okad ekonomiskupplysning
sarskilt hos de breda massorna ett av de b'etydelsefulla'Ste. Ekonomiska
Samfundet i Finland har sedan Hinge mJilmedvetet verkat for denna upp
gift geno1m foredrag oeh disku,ssion:er, och det har aven kunnat astad
komma betydande resultat. D·et ar oss angelaget att har framfora vart
erkanna,nde ·for detta oeh var forhoppning att det rna lyckas samfundet
alt under de bistra tider, '8om nu foresta, framgangsrikt fullfolja aven denna
uppgift.

Nu forena vi oss i ett uppriktigt oeh varmt tack till foredragshallaren
oeh i en forhoppning attden optimistiska grundton, som vi do,ek tyckte
oss fornimma i hans foredrag, geno,m dlen foljande utveeklingen skall visa
sig va~a befogad och att Finlands stravanden skola resultera i len ljusare
framtid for Finlands !folk.

Professor A. Montgomery: Det ar egentligen litet djarvt att ta till orda
efter professor Pippings klargorande och intressanta foredrag, men nar jag
i aHa fall ,gor det ar det 80m gammal professor vid Abo akademi. Jag har
tyvarr Iegat ifran dessa problem 'ratt myeket, men jag ar alltjamt intres
serad av dem, oeh det ar nagra fragor sam jag skulle vilja gora. De 'spors
mal, 'som professor Pip'ping har b·erorde, aro de grundlaggande och utan
jamforelse viktigaste, oeh d·et torde iute vara myeket att tillagga, betraf
fande demo Men d,et ar nagra andra, visserligen damned sammanhangan,de
problem, som, ehuru de ieke aro av 'Samma o,desdigra betydese, likval a.fO
myek,et viktiga for det finska folket. .

Jag tanlrte komma in pa inflationsproblemet med nagra ord. Nar man
foljer den finlandska tidskriften Talouselama, som ,ar min kunskapskalla.:
harvidlag, far man ett intryek av hur labilt laget ar pa ,den punkten. Den)
innehaller ganska intressanta tabeller ov·er borsnoteringarna pa Helsingfocrs,
bors. Man finner att i fraga om bankaktier, som alltid spelat en stor roll i
omsattningen i Finland, ar forrantni:ngen av kursvardena. ganska norm'al,
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men nar vi komma over till industrivardena ar situationen en annan. For
de forstklassiga industripapperen, de stora travarubolagen o. s. v., tycks
forrantningen ligga omkring 1,5 procent. Narman 'Satter dessa siffror i
samband med det faktiska ranteUiget i Finland, far ·mlan det intrycket att
det forekommer en stark efterfragan efter realvarden.

Kan man da saga att diet statistiska materialet for narvarande gel" sar
skild anledning till oro? J,ag far saga, att jag inte hal" vagal" uttala mig
m'ed bestamdhet, men man gor anda nagra reflexion·er nar man ser diskus
sionen i pressen. De officiella 'siffrorna for levnadskolstnadsindex ha varit
ganska stabila de senaste manaderna, med en sakta dragning uppat so·rn
dock icke i och for sig varit sarskilt framtrada-nde. Grosshandelsindex hal"
varit nagot 'mer orolig. For narvarande Iigger Ievnadskostnadsindex cirka
105 proeent over fredsnivan, saledes nivan fran 1938-1939. Vad betraffar
lonenivan, sager Talouselam'a att man inte kan tala omn!agon sadan i
Finland for narvarande - det ar ,sa stark,a rorelser 'paalla hall och kanter.
Men om vi anda skulle vaga tala om ·en lon'eniva, formodar jag att den inte
kan anses ligga lagre an 150 procent over forkrigsnivan.

Niir jag val" i Finland senalst, for nagot mer a.n ett ar sedan, diskuterade
jag denna fraga med Ie-dande industriman och fick da allmant det svaret
att lonestegringen rorde sig om nagot sadant som 100 procent. Det fanns
industrier dar den val" hogre, men det fanns ocksa nagra dar den val" Iagre.
Sedan dess hal" det varit kraftiga justeringar uppat. Vi 'skulle ,da komma
till det egendomliga resultatet att reallonerna faktiskt hade forbattrats i
Finland. D-etta ar natul"Iigtvis icke fallet, utan situationen ar den, att lev
nadskostnadsindex iute gel" nagon verklig forestallning om forhalland'ena.
Har ha vi, ,savitt jag kan forsta, ·en av de verkligt bekymmersamma
fragorna i den aktuella penningpolitiken. Den svarta markn.aden spelar ju
- detar allmant erkant - 'for n:arvarande ,en stor roll i Finland, oeh de
priser 80m dar beraknas ligga sjalvfallet mycket hogre an de o,fficiella
priserna. Nar arbetarna resa sina 10'nekrav, motiveras ·de med de hoga livs
medelspriserna pa den svarta marknaden. Jag vagal" inte hanagon mening
om hur hogt dessa priser kunna anIses ligga over de officielIa; de aro mycket
vaxland·e for olika varofr - jag hal" hort ,sadana priser som 500 mark for
ett kilol 'Smor o. dyl.

Om man tar hansyn till 'sadana priser, bli naturligtvis en hel del lone
aktioner mer forklarliga, och man kommer val till samma resultat i Finland
som vi i ratt hog grad. ha gjo,rt hal" i ISverige, n:wmIigenatt en grundlaggan.de
forutsattning for att under nuvarande forhallanden stabilisera p.enning
vardet ar att pa nagot sart fa jordbrukspriserna fixera,de. Betrafifande till
vagagangssattet har ,det forekommit olika forslag. Jag tror det val" friherre
von Born 80m framstallde nagot forslag olm att man skulle, jag holl pa att
saga efter ryskt exempel, i viss omfattning medgiva en fri handel med
ransonera.de varor vid sidan av ransoneringen. Han menar, att pa det sattet
skulle priserna faktiskt bli 1agre an de aro under nuvarande forhallanden.
Pa nagot satt ID,a,ste tydligen .denna fraga 10:8as, om man skall fa nagon
hamsko pa lonestegringarna. Om impo~ten kommer i gang, bor ju myckfet
kunna bli 'gynnsammare ocksa pa denna punkt, men under alla forhallan-

I denar val detta en av de strategiska punkter, dar penningpolitiken maste
satta in. Det har man ju 'ocksa klart for sig.
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-Lonema aro nu 80m sagt i haftig torelse. I det senaste numret av den
namnda tjdskriften fanns det up.pgifter om lonestegringen i den for nar
varande 'sa oerhort viktiga metallindustrien. Det har varit en lon,erorelse
d~r, 'Born har lett till en b'etydande hojning av lonenivan. Det ar svart att
saga hur mycket, men enligt uppgifterna i tidskriften ha minimilone
satserna hojts for yrkeskunniga arbetare med 20 a30 procent oeh for yngre
arbetare och kvinnor med annu hogre belopp. Detta motsvarar visserligen
icke den allmanna lonestegringen' inom facket, darfor att lonerna i stor ut
strackning ha legat over miniimilon:erna, men under alia omstandigheter ar
det en ganska betydande stegring som' har agt rum. Jag vagar'inte ha
nagon uppfattning om hur stor ma.n kin anse att -den i geno1msnitt ar,
men,det ar uppenbart att den maste vara ganska, betydande. Det ar tydligt
att detta 'ar sarskilt omtaJigt, just darfor att 'Skadestandsleveran.sema be
roras darav.' ,

'Som jag nyss namnde, uttalar tidskriften att det inte for narvarande
finn'S riagon loneniv;a. Den diskuterar mycket fackforeningsrorelsens uppen
b'ara' svaghet i det n'uvarande Higet.· Det ar gan.ska intressant att i denna
tidskrift, so·m anda far -anses ha en avgjort konservativ prageI, finna den
reflexionen, att det var ett felgrepp nar man under tiden fore krig:et pa
arbetsgivarh'all ·sa kraftigrt''S'atte sig emot kollektivavtalen. Harmed ryckte
man i sjalva verket undan m·ojligheterna for fackfor.eningarna att over
'huvud taget fa nagon betYidelse och over huvud taget kunna astadkomma
nagon en'hetlighet i lonerna. D'arigenom har man fatt den mera splittrade,
mera anarkistiska situationen!, som n'u rader.

Nar man talar om inflationsHiget i Finland, ma,ste man ocksa ta, hanSiyn
till budgetsituationen och .fragan i va.d man staten tvingas att direkt taga
centralbanken i ansprak for sina. behov. Det forefaller so-m om Higet nu i
o~hfor sig inte skulle te sig sarskilt orovackande. I Finland ar det alltid
norm.alt en tid pa aret, da det ar kreditexpansion pa grund a.v skogsarbeten
·o,ch '·sadant.. Den tycks hittills kna,pp,astha varit storre an normaIt, men
laget ar naturligtvis mycket ovisst. Den finska tidskriften ser g.an,ska. be
kymrat pa budgetlaget i fortsattningen, och det -iir givet alt man har mater
just ' d'e~, problem :som. berordes i foredraget, skadestandslev,eranserna och
deras inflytande pa 'statsutgifterna.. Man maste ra,kna med ett underskott,
och hur s.kall detta finansieras? Om' man skall fa Ian'emarknaden alt reagera
gynnsamt till statens lanebehov, sa" .ar det av aUra storsta vikt att'skapa
.fortrnende ·fo,r penningvardet, men for ogo'nblicket ar den uppgiften Born
sagt mycket sv'ar att losa. .

Samtidigt kraves ocksa kap,jtaI for de utvidgningar oeh rationaliseringal"
av metallin'du8trien, ·som professor Pipping berorde. Det kraves vidare
kapital for byggnadsverksam1heten; bostadsbristen ar, 80m professor
Pipping framholl, oerhort 'stark' i de 'stora, befolkningscentra i Finland.
. Av dessa resonemang framgar - jag viII har b,ara stryka under vad
professor Pipping frrumholl - att det ar en fraga av mycket stor vikt i
vilken utstra.ckning Finlan'd ka.n parakna stod utifran. Den, ar av alldeles
grundlaggande betydelse. I samma utstra.ckning so'm hjaJp' utifran- star till
forfogande bli naturligtvis en hel ,del av de problem, som jag berort, over-
'komliga pa ett helt annat 'satt. Det gaIler bade livsmedelsfragan 'Deh skade
standsfragan. Man kan vidare fraga -gig: ar det inte tankbart alt laget
ocksa 'skuHe kunna latta'S genom. en gyn1usammare utveckling a·v sjalva
S'kadestandsleveranserna?
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Professor P.ipping sade, om jag fattade hono,m ratt, att egentligen var
det kanske lika bra, eller battre, att de ryska anspraken i sa stor utstrack
ning berora metall- och maskinindustriens produ,kter och icke aIls koncen
trera sig pa sk{)gsindustriernas. Jag lindrar anda om det inte kan rada
delade meningar pa den punkten. Professor Pipping sade, att om ryssarna
i stor utstrac.kning hade rest krav pa leveranser av 'skogsindustriens pro...
dukter, skulle detta ha. kunnat hindra Finland fran att draga fordel av
den gynnsamma konjunktur som atminstone under den forsta tiden efter
kriget kan forvantas forskogsindustrin iallmanhet oeh sarskilt for sag
v'erksindustrien; Finland 'skulle ocksa ha riskerat att forlora marknaden
vasterover. Jag undrar om den risken ar sa store Den kan val.knap.past
vara mycket betydande, med .den stora knapphet, i alla handelser pa tra
varor, formodligen ocksa pa'ppersmassa, som 'm,an kan rakna med under
ga.n'ska lang tid fra.mlat. :Som jag ser saken, kommer Finland under alIa
omstandigheter att fa betala sitt skadestand genom 8kogsindustrierna, hur
det a.n b.estammes i fraga om. skadestandsleveranserna. For det blir val en
av de mest betydelsefulla lattna.derna, nar handeln vasterover kommer i
gang, att Finland da kan exportera skogsprodukter oeh i gengald fa in
va.ror, som kunna lampa sig for skadestan.d-sleveran'serna. So·m en rent
p,ersonlig reflexion skulle jag viIja a'nmarka, att det for ryssarna. i nu
varande lage, sa Hinge kriget pagar, maste vara av vital betydelse att
erhalla leveranser fran metallindustrien,medan de naturligtvis just nu inte
aro sarskiit intresseradeav skogsprodukter o. dyl. Men det finns ett
enormt stort byggnadsb~hov i Ryssland. Harjningarna ha ju varit fantas
tiska. Det ko!mmer att beho·vas travaror i stor omfattning efter kriget.
Skulle man inte kunna tanka sig att det har kunde bli en sadan reg}.ering,
att de av ryssarria kravda leveranserna av metallvaror utbytas mot leve
ranser a,v skogsindu-striprodukter? Men som sagt, hur det an blir med d'en
saken, kO'mmer det val anda i realiteten att bli 'sa, nar handeln oppnas,
att Finland i betydande utstrackning betalar sitt 'skadesta'nd med hjiilp
av sina skogsprodukter.

Jag ar ratt tveksam b,etraJfande tan·ken att .bygga ut metallindustrien
for mera fasta Ievera-nser till Ryssland. Jag delar helt de synpunkter, .som
professor Pipping framrforde, att den ryska handelspolitiken under mellan
krigstiden val' mycket nyckfull oeh ryckig, liksom den ju varit redan fore
1914. D,et a1' val alltidsa med en centraliserad utrikeshandel, nar det fore
Iigger ett utrikeshandelsmonopol, att det ar mycket svarare att berakna
handelns satt att fungera. Man ka!n inte har kalkylera. pa samma, satt
som da det galler ett land med nagot sa nar fri utrikeshandel. Diirfor
tror jag det ar viktigt attman i fraga om metallindustr~en ieke alltfof
starkt binder 'Sig for den ryska ma.rknaden.

Ja,g hal' egentligen ingenting att tillagga. Jag hal' 80m jag sade endast
tagit upp' en sida av det om.fattande problem, 80m professor Pipping b·e
rorde. lnflationen har ju sitt huvudsakliga intresse sasom en indikator pa
hur de djupare Iiggande problernen komma att losas eller icke lo·sas. En
annan sak ar ·att den naturligtvis ocksa socialt sett har 'de m,est djupgaende
verkningar, men· det ar en fraga varom det icke rader nagol1 menings
skiljaktighet.
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Doktor Per Jacohsson: Herr ordforande! Jag skulle vilja fra.mstalIa en
fraga.

Jag har hort up,pgivas, att i samband med den utrikesha.ndel sam fore
kommer det har inforts ett system av exportsubsidier och importavgifter
som i viss man motsvara skillooden i det reala penningvardet mella.n Fin
land och ovriga Hinder. Jag skulle vara mycket tacksam for en upplysning
om h;ur detta, system verkar, ifan det forhaller 'sig som man sagt.

Professor Hugo E. Pipping: Jag 'skall forsoka falta mig mycket kort.
Professor Montgomery berorde en mangd fragor, 80m jag inte alltfor
mycket kan ga in p'a, da jag formodar det inte ar plrofessor MOlntgomerys
m,ening, att jag skall halla ett foredrag till har i kvall.

Det ar alIdeIes givet, att lon'e- oeh prissituationen i Finland i detta, nn
ar synnerligen kritisk. D,e omstiin.digheter, 80m i tidigare 'skeden ha verkat
prisforhojande, ha delvis varit andra. Just nu ar d'et, sompro.fessor Mont
gomery namn;de, lonerna, 80m representera det storsta faromom.entet. I
ett tidigare skede ku'nde man konstatera hurusom i1mportpriS'stegringen hos
oss, liksom oeksa i Sverige, gick i spetS'en. Importpriserna lago hela vagen
overst av alIa, och i oeh med att vi f.ingo l en okad handel med Tyskland
under aren 194,2och 1943 ko,m denna impo;rtprisstegring att spela en
ganska stor roll. Denna plrisstegringseffekt forefinn,es icke Hingre nu, men
en del an.dra o,mstandig1heter i ·sa1m,manhang darmed, kunna fortfarande
verka prisstegrande. Det ar n'amligen sa, att avbrottet i forbindel'sern'a med
'fysklan'd och bortfallet a.v det overpris, som hade utbetalats vid utforsel
till Tysklan'd, framtvingar vissa prisforhojningar pa den in'hemskamark
naden t. ex. i fraga om cellrulo.sa. oeh papper. Travarorna ma'Ste troligen
delvis g·a samma. vag'. Bortfallet av stenkolsimporten och den okad,e an
vandningen a·v inhemskt bra,nsle med tilllhorande dyrare transporter ,sa,mt
uteblivan:det av viktiga kemikalier tvingar oss att taga i an'sprak dyrare
inhemska ersattningsprodukter, i den m.an 'Sada,na, finnas. D.essa omstan
digheter valla, att nu i :sin tur im,portens upphoran,de framkallar vis-sa
incitament till prisstegringar.

En anna.n viktig sa,k ar budgeten, so,m professor Montgomery ocksa tog
upp. Darvidlag skulle man ju tycka att utsikterna till balansering av bud
geten bo.rde vara betydligt storr,e n,u, da ingen krigforing langre skall
finansieras, och i sjalva verket har man tyckt 'sig kunna hysa. forhopp
ningar om att atminstone inolm ·den narmaste framtiden, innan s,kade
standsleveranserna riktigt komma i gang, kunna fa till stand en budget
balan·serin'g. Den fraga.n saID.manhanger emellertid mycket n'ara med jord
brukspriserna, 'Som professor Montgomery oeksa b.erorde. I budgeten utg'or
naimligen subventioneririgen av jordbruksproduktionen· - i syfte alt lev
nadskostnadsind,ex ieke skall stiga - ·en gan'ska a.vsevard post, och o,m
jordbruksprodukternas priser iso!IDlmar aterigen' skola hojas:, kan dar en
betydande utgift tillkomma,. Ocksa p,a, andra punkter har en subven
tionerin.g foretagits, till och med pa ·ett sadant omrade som inom bageri
in·dustrien. For att undvika att de hojda bagarlonerna skola stegra brod
priserna och levnad:skostnadsindex tra.der staten 'Sub¥entionerande emellan.
Detta ar ju gan,ska betankligt, men det ar fara vart att sadana atg'arder
kunna sprida sig till andra omraden. p.a, .kortare sikt tycker jag em:ellertid
att man., om icke fiera sadana subventionsbehov framtrada, kan hoppas
pa budgetens balan·sering.
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Lonefragan ter sig nog for mig i detta ogonblic.k som den va.nsklig'aste,
ty lonerorelserna kunna inte undga att verka. kostnadsistegrande, och vi
befinna oss nu onekligen i en situa-tion, dar loner och priser omsesidigt
driva pa varandra. Pa den punkten aro emellertid underhandlingar i gang.
Det planeras organisawtriska atgarder, :so,m avse sammanslaende av pris
och loneraden, sa att man m,a fa ett fastare grepp olm dessa problem, olch
vidare har regeringen tillsatt ett utskott ,so,m skal1 utarbeta ett pris- och
loneprogra.m. Del a1" kan·ske i denna 'stund redan fardigt. Jag kan inte
inlata mig pa att referera de plan:er, som hystes, da jag Himnade Finland.
Meningen ar att skapa nagot slags tak. Man skalI·alitsa lata Ionerorelserna
till en viss grad fa ha sin gang, och skall sedan rakna ut, vilka kostna,ds
stegringar lon,eforhojningarna fra-mkalla oeh hur dessa komma alt v:erka
pa Ievnadskostnadsindex. Sa far man i sin tur rakna ut, hur denna stegring
i Ievnadskostnadsindex omedelbart skulle verka pa Ionerna oeh jamk'a sig
fram till en viss stabiliseflingspunkt. Var ,den kom,mer att Iigga vet jag
inte. For nagon manad sedan ra·knade man'med 240, men jag ar nu fullt
beredd pa att man far loy att ga langre.

En prisstegringseffekt, som professor Montgomery inte direkt berorde,
Inen 80m jag betraktar som den kanske farligaste, ha vi dari, att heia det
program jag :har 'S!kisserat, n·amligen skadestandsleveransernas fullgorande
oeh koloniserin.gen med alIt vad da.rtill horer, forutsatter ett mycket om~

fattande investeringsprogram" som icke omedelbart kommer att resultera
i len okad tillgang pa varumarknuden. Detta investeringsprograms full
gorande kommer ju att foranleda stora utbetainingar uta,ll att nlan p:a,
varusidan pa lange far l1agot i stallet. Spanningen ,meUan kopkraften och
varutillgangen kommer up.penbarlig.en darigenom att okas annu mera..

Doktor Jacobsson gjorde ,en fraga om en sak, som jag int.e i d.etalj ar
insalt i; det finns sakert an.dra,har narvara,n'de, :som kunna besvara den
fragan utforligtoch detaljera.t. Det 'ar ju pa det saltet, att valutanote
ringarna fortfarande aro de gamla nominella, medan Finlands bank har
ett system med pasIag, 80m visst for ogonblick·et ar 40 p.rocel1t. Men hir
med forena sig seda.n utj'amningar, som aga m,m vid ,exporten. Delta 40
procents paslag jamte dessa variationer har varit foremal for diskussion.

. Jag vet, att det bi. a. uttalats av folkhushallningsdelegationen under pro
fesso'f Suvirantas ordforan'd,eskap - jag skall inte bara. skylla pa honom,
ty jag har sjalv varit av samma imening - att dessa variationer med
gynnande av vissa oc'h missgynnande av andra kan leda till ett favori
seringssystem, som kan vara ganska farligt. Jag tycker det yore battre
med elt fast paslag an med ·sadana utjalnningar, som manga ganger kunna
vara diskutabla. Det ar min ~privata asikt. Jag viII for ovrigt inte inlata
mig pa detaljerna.
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Ordforande: -Fil. dr Ivar Anderson.

l\~r. D. G. Champernowne, Director of the Institute of Statistics in
.Oxford, gave a lect'ure ,about

SODle Reconstruction ProbleIns in Great Britain

1"he economic difficulties of Great Britain cannot be compared with
the gigantic problems facing those countries which have been invladedl and
occupied by an enemy army. But th·e war has made a .deep impression
on the whole economic life of Great Britain and I need make no apology
for spending an hour in· describing her problems. I choose this subject,
not because its urgency ca.n b,e conlp.ared with that of the relief and
reconstruction of the ,dev;astated countries, but apart from the fact that
the problems of my own country are the most familiar to me, these
problems that face Great Britain today are likely to face many other
European countries when they have recovered from the economic chaos
into which they have recently been launched. And I have discovered
after talking to a few people here that some of your problems in Sweden
are very similar to our own.

The people of Great Britain are more k,eenly concerned today with
their own economic problems than they have ever been before. They are
deeply· concerned, an,d many of them are worried, at a nu'mber of pro-
.blems which they see .facing their country today. What are these Pl"O

blems that aTe uppermost in the mind, of the British people? They are
the various problems .arising out of the need to reconstruct the ordinary
peace-time working of the economic sYlstem. There is one central problem
of reconstruction which un·derlies all th,e others,'and it is this. The people
of Great Britain ,are in a mood' to expect a great deal, but the available
resources are limited: if the people are to get all th·e thingS' that they
are now demanding, and if the country is to avoid getting heavily into
debt, then some people in Great Britain are likely to have to live in less
comf()rt th:an they did before th,e war.

The people of Great Britain expect, an,d they are entitled to expect,
a .great deal. They expect that eV'ery family sho~ld' have the op,portunity

6 - Nationalek. FOr, F01'h. 1945. 454817.
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of earning a living wage that will provide food, living room, clothing,
fuel and some comfort: that every child should attend a nlodern school
where the claiSses ;are sufficiently small lor the teachers to be a.ble to
attend to each child: that proper medical attention should be available
to everybody: that overcrow·ding should be abolished and that the cloud
of insecurity that overshadow·ed most working-clatss llomes during the
1930's should be finaLly removed!.

Most of the problems of reconstru.ction a'rise {roin the enQrmous bill
that will be involved in providing ·a.ll these' things that the British elect
orate expect: namely, good wages, good houses, food, fuel and conuorts,
a good education, .good health tservices, and the removal of insecurity.

Before discussing the details of this ellorlnous bill I sihould like to give
a few figures illustrating how widespread ,vas this feeling of insecurity
in Great Britain during the 1930's: for unless you understand that back
ground you wiN not understa'nd the intense preoccu.pation that the
British pu:blic now feel over putting their o\vn house in order.

The period from 1929 to 1939 ,vas one in \vhich only a sInall pro
portion of people could feel certaill of keeping their jobs. In the year
1932 alone, almost one half of the people lost their job- at some time or
other during the y,ear, an,d t.hroughout the ,vinter of 1932-33 nearly
one qu,arter of the \vorking population ,vere out of work. Moreover, the
question of whether you w~re going to keep your job or 110t did not
depend only on you'r own 'ability: it largely depended on \vhere you
happened to live an,d work, on ,vhich industry yo ,vorked in, .and: on
how old yuu were. III Wales, for instance, throughout the five years 1931,
1932, 1933, 1934, 1935, more than one mall in tllree was unem'ployed:
in the shipbuilding industry the nunlber of filen employed fell by one
half between 1929 and 1933. Even in the prosperous year of 1938, \vell
over one half of the workpeople aged bet,v·een 45 and; 64 years in North
Britain and W,ales were out of a job and had been for more tha.n three
months: but the corresponding figure for p-ersons aged. 18 to 24 in the
same year was only one person in' seven, and in South Britain only one
person in 35. These figures illustrate that the risk of being out of a job
was very different for people in diffel'ent regions and in different indus
tri~s and for people of different ages.

Becwuse the risk of unemployment was thus dependent on these factors
,vhicll were outside the control of persons exposed to the rislr, there is
a very strong feeling in Great Britain that something must be done to
secure people against. the threat of povert.y due to enforced unem·ploy
Inent. A second grea:t risk is that of getting ill an·d losing one's job and
not being able to afford the expense of recovery. A third risk is that in
old age nobody will look after you properly, and you \vill not have enough
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money to be anything but a burden to your friends. The fourth risk, and
the biggest risk of .all, is that of being caught up in a.n~ther war, un
prepared for attack by an enemy nation.

All these risks - un'employment, ill health" po\rerty 'a.n·d old age, and
lack of national defence - all of these risks can be lessened and pTovided
for by suitable Government action and expenditure. But the expenditure
involved is likely to be very heavy indeed, a.nd that very expenditure
is likely to aggravate the scarcity of basic resources, especially foreigIl
exchange, manpower and materials, which at present underlies those
shortages, for instance, of housing and fuel which aTe the second concern
of the British people. By what means is it possible to provide the long
list of things which the .people ,are expecting in Great Britain?

The lea'ding British authority on this subject is Sir William Beveridge,
and his two reports, one on social insurance and one on Full EII;lploy
lnent in a Free Society, provide many of the answers. Th·e Report on
Social Insurance recommends a single unified scheme of insurance pro
viding for unemployment, ill health, maternity allowances, industrial
accident compensation, children's allo,vances , and old age pensions. This
unified scheme should be operated by a Ministry of Social Security, and
the rates of benefit should be based on calculations of the cost of a
reasonable standard of living. The report also recommends ,the pi'ovisiol1
of greatly extended medical facilities and services. The main need,s here
are that all doctoTs should be paid by the State, that the numb:er of
llospitals should be greatly increased, and that about 1,000 health centres
should be .set up all over the country to provide the local doctors with
apparatus an,d facilities too costly for them each to possess.

The complete adoption of the' Beveridge Social Insurance plan woutd.
remove 'much of the insecurity from the lives of the people and would pro
viq'e them with greatly improved medical facilities. The cost of the whole
scheme would be about £ 700 million per annum, whic4 is about £ 300
million per annum more than the cost of the existing system. This
additional £ 300 million represents about one-thirtieth of the total income
of Great Britain.

But the Beveridge Plan is only one item on the huge bill of expendi
ture. Another item is education. The main reforms expected are the
following:

1. All children should be given a.£ree education until the age of 16.'
2. The salaries of teachers' should be raised sufficiently to attract

rea~ly good ones, and tlleir num,ber should be incl'ea,sed so as to reduce
the average size of class from the present level of 35 down to 20.

3. Children aged 11 to 16 sllou1d be edlUcated in huilllings ,apart fro[l'l
the schools for younger children.
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,4. Young people's colleges should be provided for part-time education
of selected pupils nntH the age of 20.

5. All a,reas should be provided with nursery schools for very young
children whose mothers wish to go out to work.

The subject a.hout which there is more dissatisfaction at present thall
a.bout any other in Great Britain is the lack of decent houses. Already
before the war, people were living in houses'which were considered unfit
for habitation. Out of a total of about 12 million inha·bited buildings
about one-third were considered unfit by progressive critics. Even so
there were not enough houses to go round and a considerable proportion
of the people were living under overcrowded conditions. Houses were
only ·being built at a rate of 300,000 per an'num, and this was because
the people who most neede·d the houses could not afford to p·ay for them:
building only proceeded ,as fast as it did~ because the authorities subsidised
the rents of working-class houses. The demand for new houses is now
very much more intense than before the war: private building has been
at a standstill for the last six years, and there has been a small loss of
houses :due to enemy action, although fortunately the greater part of the
enemy's air attack was expend·ed on the fields of Kent and other counties
in Southern England.

The shortage of houses today is felt by people who have got the
Inoney to pay for new. houses, and as a result there is vocal and wide
spread impatience for more to be built. It is calculated that some 7 or
8 million houses will have to be built within 15 years if the Govern
ment is to pro:vide the British people with the housing conditions which
they demand. This will invoive the continuous employment of some
1% million men in the building tra.des, and the expenditure on dwelling
houses alone of some £' 500 million every year.

Interest on the internal war debt adds another £ 500 million to the
bill; war pensions another £ 100 millionl ; demolition of obsolete houses,
say £ 40 million; and miscellaneous expenditure continued from before
the w,ar another £ 400 million. Our total bill is already £ 2:,540 million.
The in·clusion of this unknown item would probably bring the total bill
to £ 3,000 million including all the expenditures on houses: that is three
times as much as. the pre-war bill, or, if \ve allow for the fact that prices
are half as high again as before the war, the real .expenditure is likely
to be twice ·as high in total as before the war. This bill of over £ 3,000
million which we have contemplated represents about 4,0 %or two fifths
of the total British national income.

The reconstruction 'problem in Great Britain is to free two fifths of
the country's .productive resources, for providing the goods and! services
upon ,vhich the £ 3,000 n1!illion will be spent. Quite apart from this main
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problem of freeing the resources, there is the considerable achninistrative
problem of raising so huge a revenue for the Government to spend.

It is use£.ul to distinguish that part of the total biN which represents
planned additions to the national wealth, such as new houses, schools
and hospitals, from that part which represents cun~ent expenditure 
such as social security payments, teaching, interest payments., repair
maintenance and obsolescence of buildings etc. Of our total hill, a
considerable part does represent ad'ditions to the national wealth, and
if we omit this part, the bill for current expenditure is only about £ 2,700
million per annum.

. l"he additions to capital wealth, amounting to about £ 500 million, .
are in fact only a.bout one-half of those which the British puhlic con
fidently expect will be met. There has been considerable criticism in
some quarters of alleged inefficiency of parts of British industry, and
whatever m.ay be the truth about this, considerabJe plans have been
laid for rotrod·ucing modern equipment and buildings into the main
British industries: the public also expect improved roads and railways,
and extended gas, water' and electricity supplies. Sir William Beyeridge
in his book on Full Employment in a Free Society suggests that all these
projects of· adding to the national wealth should be co-ordinated. and pro
grammed in the form of a national investment plan to be arranged by
th.e Government after discussion with the industries involved.. It is
difficult to suggest a. figure ror the total cost of the national investment
plan, but it would be perhaps about £ 1,000 million including the £ 500
million for new houses. This would be financed by the issue of securi
ties, both by the Government and by private industry. Thus the public
would have to save £ 1,000 million every year to lend to the Govern
ment and to ind'ustry for the finance of the national investment plan.

The remaining Government expenditure excluding that part covered
by the' national in'vestment plan woul1d, as we have seen, amount to
about £ 2,700 million per annum. P'roba:bly the Government would be
wise to finance all or nerely all of this out of taxation. The raising of
this reven'ue, amounting to nearly one third of the national income, is
not such an impossible task as it may seem. During 1944 the Govern
ment revenue was £ 3,630 million, including borrowing. This sum is
one-third as much again as the £ 2,700 million per annum need·ed after
the war.

But people in Britam have been hoping for a considerable red'u,ction
of taxes, in particular of income tax and taxes on sugar; drink and
tobacco, and the removal of the 100 % Excess Profit Tax. It is clear
that if tax revenue' can only be reduced by one-quarter, the tax remittals
cannot be \Jiery sweeping. The Excess Profit Tax re~oves all profits
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above a certain standard level based on pre~war experience. It had the
effect of removing the incentive to reduce costs, and .everybody agrees
that it must go. The exemption limit for income tax is down to £ 80,
which mea.ns that most wage-.earners now have to pay income tax: the
country can afford to raise this limit consid·erably. At present the stan~

dard rate of income tax is 50 %, andl this is paid on all taxable income
after the first £ 165. This standard rate of 50 % could possibly be
lowered to 45 %or even 40 %, but not easily less. Taxes on sugar, beer
and cigarettes are at present very high, and some reduction will be
expected. But it seems to me that it will be some time before the country
can afford any considerable reductions in addition to these.

One may ask»Why cannot the Governm·ent pay for most of its expen
diture by borrowing?» During the y·ears of unemployment before the
war, ma.ny economists argued that Government expenditure financed by
borrowing \yould he positively beneficial because it would create addi
tional spending and put more people into work. That argument was all
right at a time when spending was not enough to give everybody a job
of work. But after the ·war our problem in Britain is going to be not
that too little is being spent but that people want to spend too much.
That has certainly been the trouble during the war, is still the trouble
today, and it looks as though it will continue to be our problem for a
good 'many years.

"\tV'hen there is a danger of people spending too much, then one effec
tive way of restraining thenl is to remove their money b,y taxing them.
It is for this reason that the Government would be well advised to p.a.y
the whole bill of CUTrent expenditure, which we put at £ 2,700 million,
out of taxation and not to any extent out of borrowing. Even if this
prudent policy is pursued" there will still be a risk that too mU.ch will
be spent, and this risk v/ill involve the Government in further awk\vard
problems. .

The problems which arise from too much spen·din,g are fortunately
very mild compared to' those due to too little spen·ding. Too little spend
ing causes queues of men without jobs, homes where the wife works to
maintain an idle hushand, long-term unemployed who lose their skill
and lose their hope. It causes whole regions to fall into a, state olI lethargy
and bitterness, and makes a large proportion of the people discover that
they are unwanted. To remed·y this state of affairs the Government has
to spend on a huge scale out of borro\Vi.ng and yet at the same time to
revive the confidence of the business world. It is not easy to do both
these things at once.

But when people are showing a ten,dency to spend too much, this, may
be a blessing in disguise provided' that the situation is kept properly
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under control. The pressure of spending ,viII result in a ready market
awaiting the products of all available labour. There. need now be no
heavy un·employment, for so soon as a. man becomes unemployed there
wiLl be a keen demand for hils services by employers who have unsatisfied
customers waiting for products on which to spend money but \vhose
produ.ction.is held up for lack of labour.

What then are the dangers an,d disadvantages of people trying to
spend too much? The dangers are these. If people buy goods faster than
they are ma.de, all the stocks of these goods and of the materials of
,vhich they are made will get used up. This ,vill mean that eventuany
some of the buyers will be unable to obtain what they want, because
there aTe not enough goods to go roun·dl. In the absence of suitable con
trols, the people who have to go without wil} be those with the least
money: and the mechanism whi~h compels them to go without will be
the forcing up of prices and a diversion of labour and materials into the
luxury trades. If there is a partial control of prices, the same result
will be achieved by the fonnation of a black market, at which those
with too mUlch money to spen,d will be able to get what they want at
iHe.gal prices. When prices aTe forced up in this way, the natural method
of restoring the standard of living of the wage-earners is to in·crease
their earnin·gs. But t.his in turn will cause the manufacturers to raise
their prices, a.nd there will be a danger of prices and wages getting alto
gether out of control. Government control is therefore required to ensure
that the limited produ.ctive resources of the country are used to provide
,at reasonable p.rice.s the goods and services that really aTe needed; and
to make sure that the goods go to the people who need them and not
merely to the people who have a lot of money to spend'.

Such controls, uniortunately, imply a restriction of the liberty of
quite a number of people. They mean restricting the liberty of rich
people to buy as much as they like of a.nything they choose: they mean
restrictin.g the liberty of employers to make goods of poor quality: they
may mean conlpelling manufacturers to standardise their goods. Controls
certainly mean a restriction of liberty, alld; it may seem paradoxical that
a people whose tra.dition it is to value liberty 'shouldl support a policy
of control which must involve this restriction of liberty. There is a simple
answer. The war has taught the lesson that the greater liberties can only
be gained at the expense of the less. The liberty to live a decent and secure
life will only be attained for everyone when the liberty of the very rich
and of the employers has been so curtailed as to prevent them acting
in any way contrary to the national economic policy. The need' ior this
kind of restriction of economic lib,erty was perfectly ob,vious in wartime,
and then everybody accepted i~.. Nor is it probable that manry, except
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some of those, directly affected, will be seriously upset by this minor
loss of liberty in peacetime. It is after all a case of restraining the'liberty
of the few in order to increase the liberty of the mass.

At the present moment, the need for controls in Great Britain is still
obvious. There is no\v a tremend:ous pressure of excessive spending.
People have been saving up throughout the war and have run out of
all sorts of tllings ranging from saucepans, radio sets, china, cutlery,
fountain pens and watches, to all kinds of clothing. They are only
restrained from spending their ,savings by continued rationing, by the
need for licences to purchase furniture, for instance, by price controls,
'by shortages in the shops, and by queues and crowded railway trains.
The cumulative spending pressure is being successfully stemmed by Go
vernment controls: and the more successfully it is stemmed back, the
longer win the pressure last and the longer will our problem be excessive
spending and rising prices rather than, the danger of mass unemploy
ment. Of the two evils, rising prices is greatly to be pJreferred to un-
empw~em. .

What are the.se main controls which will be needed in order to solve
the problems due to excessive spending? The most beneficial of tlle war
time contTols has been rationing. The system of food rationing has been
extended to cover nearly all important foods except bread and' flour and
some vegetables, and plenty of bread has been available throughout
the war at controlled prices. The system has worked extremely well,
and, com,bined with a system of subsidies, it has meant that everybody
has been able to buy.a generous weekly diet at moderate cost. At Oxford,
we have collecte·d details of the food expenditure of working-class families
during the waT, and in very few cases has the diet seriously failed. to
satisfy the ordinary tests of nutritional adequacy. The nu'mber of calories
per equivalent adult per day was in most cases well above 3,000. This
figure compares very favouTably indeed with the figures of consumption
for most countries in Europe today.

The main defect of the food rationing systenl h,as been that meals in
restaura.nts have been umationed, and this for a time gave an unfair
advantage to a nlinority who could get nleals in restaurants. But a
system of factory canteens spread this advantage eventually to a con
siderable proportion of the employed population. Another useful control
was one which prohibited the whitening of bread by removing tIle most
health-giving part of the wheat and giving it to animals. The former
prejudice of the BTitish for white bread has been partly overcome and
this may be one reason why health in Great Britain was so good
throughout the war.

Britain is unlikely, for a long time t~ come, to be a.ble to afford to
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inlport all the foods, such as dried eggs, spam an,d canned fruits, that
she would fancy, and it is very important that food rationing over a
wide range of goods should continue for several yeaTS. Indeed, owing to
the difficulties of transition, the food situation in the neaT future is not
likely to be quite so good in Great Britain as it has been during the war
when we were so plentifully supplied by the United States of America.

The strict rationing of clothing has meant that we have all becom~

a little shabby in Britain, but on the other han.d good clothes have beell
continuously availa.ble at reasonable prices within the small ration
allowed. The system of Utility clothing has worked very well and would
still work very well in peacetime. Under the system of Utility clotlling
manufacturers are supplied with cloth and are allowed to make clothes
satisfying certain specifications about quality a.nd to sell these without
any purchase tax being charged. But all other clothing is subject to a
purchase tax of at least 33 %. Consequently, unless one is very par
ticular about appearances, one prefers to buy the utility clothes which
aTe of excellent quality and very much cheaper. The large sales of the
clothing made to utility specifications have resultedl in a considerable
lowering of the costs of manufacture.

The reason why the Government has been able to make the scheme
of utility clothing work so well is that it buys up all the raw material
by bulk purchase, and can impose conditions on the manufacturers before
agreeing to supply' materials to them. Thus it can supply the material
on the condition that, say, three-quarters of the clothing produced, is
utility clothing, and that only a certain percentage profit is allowed
above the reasonable eost of manufacture according to the Government
specifications.

The same utility scheme was laid down for furniture. Very little ne\v
furniture was made during the war, and that eventually was all utility
furniture: only people newly maTried or bombed out of theil~ homes were
granted licences to buy it. The utility furniture is made according to
Government specifications, and is of good quality and reasonably cheap.

One of the great advantages of the ,utility schenles is that they allow
the employment of the very best design experts for massproducedi goods.
Thus every working-class buyer gets the advantage of excellent design
and is spared the risk of being sold shoddy articles, which are in most
cases the cheapest. Recently the prices of utility clothing have ,been
increased in ord:er to allow an improvell1ent in quality. This may, be
beneficial if the extra wear is sufficient to offset the additional cost, but
there is a dan,ger that it will make utility clothes too expensive for some
people, and that they will be driven to the false economy of huying
slightly cheaper non-utility clothes of much lo,ver quality.
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Utility schemes-are only one case of the com:pulsory standardisation of
produ,cts. Obvious wastage is involved by having thousands of different
types of such articles as electric light switches, door handles, bedsteads,
wireless components and fittings of all kinds, and there is a lot to be
said for the Governm1ent encouraging production of items of preferred
types. But the Govern,ment can only secure -stan.d;ardisation for pro
duction to a specified quality, effectivlely, if it has control of the supply'
of raw materials.

Since 1939 the Government has worked through departments called
raw material controls. There are, for instance, the Timber Control, the
Light Metals Control, and the Iron and Steel COlntrol. These bodies
have been administered largely by the personnel o.f the industTies con
cerned, a.nd their job has been to fix the price and the allocation of
materials according to priorities. Tne system has worked; fairly smoothly
under the stimulus of the sense of common interest due to the war:' but
in peacetime the rival husin·ess leaders are not likely to want to devote
a large proportion of their tillle to operating the raw material controls,
and it \vould be necessary to introduce controllers from outside the par
ticular industry concerned. It is evident that the scheme might not work
quite so smoothly under these conditions~ One of the chief problems
facing the Government is to secure the continued \vorking of the :raw
material controls although most of the. senior staff of the controls win be
returning to their own firms. '

I have already touched! on the problem of proventing un-duly high
prices. During the war, the Governm·ent has had some means o:f checking
prices of war equipment, because. it alone placed COlltracts for the equip
ment, and because it collected information about the cost of production.
The Government will need to continue the control of prices of civilian
goods, and' some economists have argued that a Governlnent agency
should be set up to enter the market at the wholesale stage and to place
bulk contracts for goods for resale at co.mpetitive priees.

'llhe Government's position as chief buyer ha.s also enabled it to syn
chronise the working of the various sectors of the economy, so that aH the
goods aJ'e p:r;oduced at the right time. This has been done by means of
pr,ogrammes, and' it is extremely important in times of over-spending,
when stocks are low, and' it is urgent 'in time -of ,var when delay spells
disaster. To quote a sin·gle exalTI,ple. An airframe need's engines, pro
pel1€Ts, guns, radio and other instrulnents if it is to be flown. Failure
to produce one component for one of the radio equip·ments at the right
time may delay the production 01 the whole aircraft. More -serious, d'e1ay
in the provision of the aero engines may cause amralnes without engines
to pile up in the airframe factory anld interfere with production. These
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dangers were greatly reduced by careful matching 0'£ the programmes
of pro:duction of the various bits of t1he aircraft an,d of the training 0'£ the
air crews: it· was found necessary to programme for 21/2 years ahead.

If the pressure of over-spending is stil1 felt in pea~time, the same need
for synchronisation will be felt in the pro·duction of such composite pro
ducts as dwelling houses. In much the same way as an aircraft is of
no use witlhout wheels, a house without doors or without drains is not
luuch good. The whole programme of housing could be delayed if the
production of the vari,ous fittings for the hou~es wel'e not prop·erly
plannedi. The Government as the principal buyer of new ho,uses will need
to programme and control the production of m·an,y of the fittings and
accessories as well.

To control prices and allocate supplies really effectively in a time
of excessive spending, the Government will need· both to be the largest
single buyer and to handle the supply of the b·asic raw materials. In
Britain, most of the basic raw materials are imported. Throughout the
,var imports have been scarce, first through shortage olf dollars a.nd later
through shortage of shipping. Secondly, the iill'port programmes have
been laid down. well in advance by Government Connnittees which
allocated· the available volume between, for instance, the Food Ministry
and the S,upply Ministry which operated the ra.w material controls. The
Gov~rnment has' thus had a very complete hold on the supply of im
ported materials an,d this hold has ena,bled it to control the whole system
of priorities and prices and to p:revent people's tendency to spend too
mvch flfom seriously distorting' the scheme of pricing and pro,duction
"rIDch has ,b·een, laid down.

Control over imports will c1early be necessary during the immediate
future, since 'V\Tecannot afford to buy nearly as much as people would
buy if t,here were no control. Some British economists argue that the Go
vernment will, for the same reason, have to go on controlling imports for
years a.nd years. This brings me on to· v·ery difficult ground, because
directly Government control touch~s imports it a·ffeets the interests oi
others than its own nationals, and in particular the interests of the export
industries in the United States. At the present time when negotiations
'are being conducted b~etw·een Lord Halifax, Lord Keynes and· the United
States representatives, it is ,veIl not to exp·ress dogmatic views on this
subject. .
. Most people would; agree with the contention tllal so long a.s each
country can easily balan1ce its foreign tra·de by exporting as much as it
imports, then the less the Government interferes witll the course of that
tra.de b,y making bilateral trade agreelnents, the better. But the problem
that may confro·nt Britain and Europe is that they may be unable
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easily to balance their trade, sin·ce they may have a tendency to buy
much more from the United' States than the United States will b·uy fronl
them. If they aTe not all to borrow heavily a.nd continuously from the
United States, and I do not think that mapy desire that they should,
one of two things must happen. Either everyone must compete despera
tely to .undercut the United States exports, or else something must
happen to reduce European· imports from the ·d·ollar countries to the level
of exports to the dollar countries. This redu,ction could; be .brought about
by the same process, as took place in the early 1930's, namely by an
economy campaign causing such heavy depression and unemployment
that people could not afford! to b·uy so many imports. This is not an
attractive method. Another method would be for the Government to con
trol imports by a system of programmes and licences, and: to limit our
imports from the dollar countries to the amount \vhich our exports would
pay for: this method might not prove attractive to the United States.

The problem of balancing trade with the United: States is difficult
for Europe as a whole: Great Britain is faced with the problem of ba- '
lancing her trade with the rest of the world. It has been calculated that
she must expand the quantity of her exports 'by 50 % a,bove the pre-war
level, if she is to import freely a.nd at the same time pay her way. Some
argue that this could be done by exchange depreciation and bly redlucing
costs in the export trades and by better marketing of exports. But many

. are less optimistic: to them it seems that for decades to come, the only
way for Great Britain to balance her trade is for her to ration her
imports.

I myself keep an Opell mind on this question. I like to hope that the
United States will be so prosperous that they will buy goods from
Britain, and indeed. from allover the world, in such large qu.antities
as to balance what the world can buy from her if trade is uncontrolled.
I like to hope this, an,d also that the talks now in progress will lead to
an agreement which will enable trade restrictions to be removed and
balances set free without dTiving Euro.pe or Great Britain heavily into
debt. I like to hope these things, but this last problem of the balancing
of her international trade is one of the most fonnidable no\v facing Great
Britain, and it·is difficult to be optimistic.

There are other problems of reconstruction which I only have time
to mentioll. There is the problem of determining the location of new
factories in the national interest, and the problem of reconciling this
interest with that of the employer immediately concerned:. Before the
war a very large proportion of all new factories was built around London,
and in the a.bsence of suitable legislation this tendency would be likely
to continue. It is not easy. to see how the Government can persuade
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employers that it is to their individllal advantage to locate factories else
where, but some method will have to be found to persuade them not to
huild an their factories round London, both because the place is becoming
intolerably large and because this agglomeration, is undesira.ble for reasons
of national dlefence. There is the problem of checking the decline of po
pulation, and this is closely bound up with those which ,\\re have already
discussed of ensuring reasonable standards of living for the maSs of the
people. There is the problem of nationalising the coal industry, the iron
an,d steel in.dustl'y, a.nd road and rail transport. A further set of problems
will be introduced by the increased b,argaining power that the trade
union.s will exercise in a state of full employment and, o,vler-spending.
There will be a grave d:anger that their contin'ued' pressure to increase
wages, if successful, will Jl1alre it impossible to keep prices down what
ever the controls without making industry hopelessly unprofitable. This
problem is as' much a political one a'g an economic one, and I do, not
propose to discuss it either. A similar problem will arise from the need

, to transfer workers from the war industries and from the declinin,g in
dustries to such industries as building, furniture m,aking an,d coal mining.
Public opinion would: not stand, for compulsory transfer of workpeople,
and in the absence of heavy ullemployment it may be difficuLt to induce
them to move prom,ptly to the regions and, industries where they are
most needed,. Some careful planning of ,va.ge policy is called' for, and
this will need theoo-operatio,n of the Government, the trade unions a'nd
the employers.

That b,rings me to the end, of my a,ccount of some of the p,roblems of
reconstruction now facing Great Britain. If we succeed in solving even
one half of them satisfactorily I think it will be no mean achievement.
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Direktoren for Industriens Utredningsinstitut, docent Ingvar Sven
nilson inledde aftonensdiskussion om

Bellova vi en regional planering for

niiringslivets utveckling?

I en radiodiskussion nyligen enades representanter for v:ara politiska
.partier om foljande malsattningar for det ekonomiska livet: effektivitet,
trygghet och trivsel. Det forefaller mig, som om samma mAIsattningar
borde kunna tagas till utgangsp.unkt for en ·diskussion av fragan om
naringslivets utveckling inom olika omraden och regioner.

Effektivitetslaavet innebar ju, uttryckt med en truism, att landets
tillgangar av produktionsfaktorer bli sa utnyttjade och fordelade pa
olika omraden, ait nationalinkomsten blir sa stor som mojIigt. For arbets-
kraftens del inneb,ar detta praktiskt taget, att den over alIt bor vara
sa fullstandigt utnyttjad som mojligt. Fo:r ovriga produktionskrafter yore

. d·et meningslost att inrikta sig pa ett fullstandigt utnyttjande. Bara d·ar
f.or, att vi ha granitklippor i Bohuslan, a,r d'et ju icke sakert., att det Hinar
sig att hugga clem till gatsten. Det ar icke sakert, att det lonar sig ta.
vara pa den vattenkra£t, som fu· dyrast att bygga. ute Bara darlor, att vi
ha sa stora jarnmalmstillgangar i Norrbotten, ar det icke sakert, att
det Lonar sig att dar utbygga en fullstandig jarnindustri. Ett sadant
oekonomiskt betraktelsesatt framtrader ju ofta som ett resultat av en
overdriven lokalpatriotism. Att naturtillgangar och anla.ggningar ligga
outnyttjade behover i sjalva verket icke vara nagot tecken pa en mindre
effektiv hushallning. Rorliga produktionskra.fter oora icke 'bindas i en
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lokaI produktion, om de pa ett annat hall kunna ge ett storre bidrag
till nationalinkomsten.

lett avseende k.a.n det miihanda vara lampligt att har soka niirmare
utveckla illneborden -av dessa e££ektivitetsprinciper. l\tlan kan givetvis
i ett sa.dant resonemang mycket val ta hansyn till d·et faktum, att
pa en ort b,yggnader i form av bostiider eUer fabriksariliiggningar redan
finnas u·ppfi5rda ocll att dessa sklllle sta oanvanda, om icke en ny pro
du,ktion korri till stand. Uppenbart ar, att tillvaron av sadana anlagg
ningar .s~i.nker den nationalekonomiska kostnaden for den nya produk
tionen och i forhallande till andra alternativ gor den billigare an den
eljest sktIlle vara. Overhuvud taget kan varje ny produktion, sam over
vages, icke betraktas som en isolerad foreteels~. Den hildar i regel ett
tillskott till den ekonomiska verksamhet, som redan finns etablerad inom
en komm·un el1er inom en storre region~ Sadana kostnader sam vagar,
kraftledningar ochandra anHiggningar, kunna mycket ofta ha en smITe
kapacitet, an som svarar mot de redan foreliggande b,ehoven. De bilda
daITor ur samhallelig synpunkt ,en fast kostnad vid en fortsatt utby.gg
nad av naringslivet. Kostnaden for en ny produktion maste saJunda
stallas i sammanhang med den utbyggnad av olika anlaggningar, som
redan agt rum p,a orten. Pit motsvarande satt behover en ny produktion
i vissa faIl ick,e belastas med hela de anHiggningskostnader, sam maste
nedHigga.s i transportmedel m. m., ·emeda.n dessa kostnader i £ramtiden
kunna l(omma att Jordelas pa flera foretag, som komma till stand pa
samma ort.

Det ligger i sakens natur, att avstllnd och t1"amportkostnader o£ta
sp,ela en utslagsgivande roll, nar ,det galler att avvaga naringslivets loka-'
lisering sa att e££el{tiviteten blir sa stor som mojligt. Jag skall tiUata
mig att har icke narmare ga in p,a dessa tekniskt relativt komplicerade
problem.

De e£fektivitetssynpunl{ter 'P'a naringsliv,ets lol{alisering, som jag har
antytt, kunna visserligen fore£alla triviala, men de fortj.ana helt sakert
attupprep,as och understrykas i dagens ekonomiska deb-att. Ett litet
land som S,v.erige har ju i manga avseenden ett besvarande handikap i
jamforelse med storre Hinder, nar det galler att uppn:a en h·og effel{tivitet
inom .naringslivet. Desto angelagnare ar det att produktionsfaktorerna
sa Hingt mojligt utnyttja.s pia eff.ektivaste satt inom dell beg!ansade
ram, som star till naringslivets f01rfogande.

.Man har i annat sammanllang p'apel{at risken for att den andra
maJsattningen, kravet p.a trygghet, kommer i komlikt med kravet pa
effektivitet. Den viktigaste tillan1pningen av trygghetskravet ar ju, att
arb,etskraften sk:all ges en sa full och ja.mn sysselsattning· sam mojligt.
Inneborden harav fattas i lokaliseringssammanhanget ofta sa, att det
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galler -att uppratthaJla. arbetskraftens sysselsattning pia en ort, aven
sedan de rnateriella eller ekonomiska forutsattningarna for en aldre pro
duktion ha bortfallit. Ett stod for en sadan politik har man givetvis
i det forh-aIlandet, att ett samhalle med alIa dess anlaggningar har byggts
upp pa- den gamla arbetsplatsen. Men for det forsta maste man komma
ihag,att ett sadant betraktelsesatt i viss man ar kortsiktigt. FaIT eller
senare maste ju dessa. anlaggningar till storre delen fornya.s. Det kort
siktigare resone-manget maste ju, om det standigt fullfoljes, leda till en
permanent fastlasning av den lokala fordelnin.g av arbetskraften, som
en gang kommit till stand. Men dartill kommer, att i 1/issa fall ieke -ens
sadana hansyn till den kommunala. ekonomien kan overvaga de forluster
ur effektivitetssynpunkt, som .skulle IIp;pkomma., om man envist per
rnanentade produktionen pa de platser, dar den en gang uppstatt.

E££ektivitet -och trygghet aro ju ekonomiskt komrnensurabla. Av annat
slag ar ·den tredje malsattningen, triv8el1~. Denna syn,punkt har val ofta
blivit undansl{juten till forman sarskilt for effektiviteten i trangre be
markelse. Den har kommit till sin ratt ftorst i den moderna .stads- oeh
bebyggelseplaneringen. Men just genom utvecklingen pa dessa omraden
har nag trivselkravet blivit mindre relevant i det sammanhang, sam vi
har i kvall skulle diskutera, namligen fragan om naringslivets lokalisering.
Det Iir ty,dligt, atten skicklig stadsplanearkitekt kan skapa trivsef saviil
inom ramen for ett storre sam for ett mindre samhalle. Manniskors
uppskattning av olika sla.gs om.givning ar ocksa sa vaxlande,att man
maste halla .mycket vida osakerhetsmarginaler i sitt omdome, nar det
galler att satta det ena. slaget av b.ebyggelse frarnfor det andra. Atmin
stone galler val detta viden jamforelse mellan samhaIlen av i Sverige
£orekomma.nde typ.

Oberoende av var man lagger ty~gdpunkten ifraga om maIsattningen
lor naringslivets lokalisering, tror jag att det finns en farlig tendens
att i detta sammanhang behandla den enskil,da orten sam en isolerad
foreteelse. Man har ju bland annat velat utda·rna de mindre orterna
pa grund av deras svaga kommunala ekonomi. Man har fran sadana
utgangspunkter kommit fram till olika slutsatser om den optimala stor
leken pa ett samhalle. I Sverige har-man ibland framhallit, att ett sam
halle _bor ha ett- invanarantal av atminstone 10.000 personer. I engelsk
diskussion har ett samhalle med 60 it 100.000 invanare uppstallts som
ett optimuln. Sadana uppskattningar grunda sig pa berakningar rorande
kostna,derna per individ for de kollektiva a.nordningar, som hora till ett
modernt samhaIle. Berakningar av detta slag galla emellertid tydligen
endast for ett isolerat samhalle, dar invanarna inte utnyt.tja de fordelar,
som sta till huds pa andra hall. Typiskt for svenska bygder ar ju, sasom
blal1'd annat p,a,visats av -docent William-Olsson i hans un,dersokningar,
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att de m.era kvalificerade uppgifterna koncentrerats tilllokala metropoler
av Higre eller hogre dignitet.

Man kan ill har anlagda synpunkter icke bedoma andama1senligheten
av bebyggelsen ide· norrHindska alvdalarna, i Sjuharadsbygden eller

. i Skane utan att ta hansyn till strukturen has hela regionen. MeHan de
olika samhiillena mom en sadan region foreligga en rad ekonomiska, so
ciala oeh kulturella band som innebara, alt de omsesidigt stOdja var
andra. Saldana regionala sammanhang ii-roo icke endast av betydelse for
den enskilde oeh hans levnadsstandard utan kanske .an mera for narings
livet. I engelsk ekonomi har man mycket sysslat med fragan om de
»external economies», som uppsta for det enskilda foretaget darigenom,
att .det ar inordnat i ett storre lokalt sammanhang. Bakgrunden for
denna diskussion ar uppenbarligen de specialiserad·e engelska industri
distrikten for homulI, ylle, porslin o. s. v. Foretagen mom sadana distrikt
dra var .for sig fordel av gemensamma anordningar for transporter och
kraftdistrib·ution. Andra fordelar erbjuda den storre gemensamma ar-

.betsmarknaden med cless yrkestraJditioner, yrkesskolor oeh tillgang pa
tekniska speeialister. Xv·en om vi har i landet endast ha fa motsvarig
heter till dessa industridistrikt, uppsta givetvis mom olika regioner sa
dana gemensamma intressen och gemensamma fordelar for invanarna
oeh naringslivet mom olika orier.

Det ar tva slutsatser man kan draga av d·etta forhallande·. Den ena
ar, att fragan om naringslivets lokalisering maste tagas upp regionalt
och salunda ieke kan behandla.s fran fall till fall for isolerade enskilda
orter. Den andra slutsatsen ar den, att man i lokaliseringspolitiken maste
ta hansyn till de ekonomiska fordelar, som en ekonomisk bloekbildning
mellan narbeHigna orler kan med£ora. Det ar utan tvivel dalig ekonomi
att sprida ut det till tatorter koneentrerade naringslivet a.lltfor ja~t over
Iandets yta. En viss koncentration till tulare bebyggda disirikt maste
uppenbarligen i oeh for sig medfora betydande fordelar, aven om hansyn
naturligtvis maste tagas till behovet av kontakt mellan jordbruk oeh
industri. Om man ser pa det .glest .befolkade Norrland, ter det sig exem
pelvis uppenbart, att man i stort sett bOr efterstrava att forHigga det
urbaniserade naringslivets utveekling till det tatare bebyggda kustom
radet oeh icke b·eframja en likformig utveckling i de inre d·elarna av
landet.

I utlandet har man, i langt hogre grad an har i landet, kommit till klar
het om, vilken betydelse utveeklingen av olika »basie services», sasom
transporter oeh el-kraft, har for naringslivets utveckling mom en hel
region. Det mest bekanta exemplet ar det amerikanska experimentet i
Tennesee Valley, dar ett stort, tidigare outvtecklat flodomrade fatt en
storartad ekonomisk utveekling darigenom, att flodregleringar, vatten-
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kraftbyggen oeh transportleder kommit' till stand enligt en av de sfatliga
myndigheterna upplagd regional plan. En motsvarande insikt ligger till
grund for den politik, som i England b,edrives for att b,eframja niirings
livets utveckling i de tidigare depressionsomradena, nu dopta till »deve...
lopment areas».

Naringslivets lokaliseringsproblem har· salunda i hog grad karaktaren
av ett regionalt problem. Till grund for varje fornuftig planering' pa
,detta omrade maste la.ggas ekonomiska regionplaner for storre omraden.
Dr dessa planer kunna icke uteslutasnagon del av regionens beb,yggelse
oeh anHiggningar. N,aringslivets forsorjning oeh anordningarna for att
hoja den enskildes levnadsstandard och oka hans trivseI aro pa ett in
timf satt sammanvavda. Det ax salunda ieke mojIigt att skilja pa en
lokaliseringspolitik for naringslivet oeh en planering for bebyggelse av
annat slag. Bada hilda .grundUiggande forutsattningar for varandra. In
nehaJlet i en saaan re,gionplan maste saJunda bli myeket omfattande. Det
skulle komma att innesluta planeringen i rummet savaI av industribygg..
na;der oeh handelscentra som bostadsomraden, av transportleder och
kraftforsorjning saval som a,v kollektiva anHiggningar for utbildning, re
kreation oeh sjukvard.

Den tekniska inneborden av en ekonomisk regionplan behover jag
har icke narmare inga p·a. I princip ar det ju sjalvklart, atl den endast
kan ge en ram for bebyggelse oeh naringsliv. I vilken takt och i vilken
omfattning olika delar av denna ram komma att fylla.s nt, blir en senare
fraga. Planen fo~hindrar en utveekling i vissa ick'e onskvarda riktningar,
oeh anger riktningen for utveeklingen i ovrigt. Den borde exempelvis
ange pa vilka o,mraden ny industri far byggas nt men kan naturligtvis
inte faststalla, vilka tillverkningar som skola tagas upp, nar detta skall
ske oeh an mindre var. varje enskilt foretag skall ligga. Den bor salunda
Himna ett betydande utrymme for en rad olika utveeklingsalternativ. Det
ligger vidare·i en sadan plans natur, att den standigt maste fornyas oeh
revideras, alIt eftersom nya f,orandringar faktiskt om i framtidsperspek
tivet konlma till stand.

De regionala sammanhangen straeka sig ofta over betydande omra
den. Strangt taget borde jn hela Sverige b,etraktas som ,en region, men
sammanhangen bli givetvis mera intensiva for mindre omraden oeh styr
kan hos regionplaneringen ligger dari, att man tar upp ett sa begransat
omrade, att ,det utan svarighet kan overbliekas i ~tt samrrianhang. En
annan sak 3.1', att olika regionplaner givetvis maste samordnas inbordes,
en fraga, till·vilken jag sena.re aterkommer.

Det synes mig sta ,ganska kla.rt, att ekonomiska regionplaner, om de
verkligen skola kunna bli till nagon vagledning for naxing.slivets lokalise
ring, maste utstraekas till. att omfa-tta relativt stota omraden. Fragan



80 NATIONALEKONOMISKA }'ORENINGEN DEN 29 NOVEMBER 1945

hur stora far givetvis provas fran fall till fall. For att ta ett ~xempel
synes det knappast mojligt att inom Norrland begrfi.nsa sig till ett mindre
omrade an en floddal fran fj.allet ner till havet. Bergslagsomradet hildar
ur flera synpunkter en enhetlig region, Sjuharadsbygden en annan. I
start sett kan man nog utga ifran, att de omraden, for vilka en enhetlig
ekonomisk regionplfln gores upp, icke kunna omfatta ett mindre omrade
.an ctt Ian. Lanet bilda.r ju aven ill administrativa synpunkter den .na
turliga enheten.

Ett viktigt och i sjalva verket avgorande problem ar, i vad man
sadana ekonomiska regionplaner verkligen kunna preciseras i sadan grad,
att ,de kunna bli till vagledning for naringslivets lokalisering. Om margi
nalen for utvecklingen inom en sadan'regionplanering Uigges upp alltfor
vid, forlora! den tydligen varje betydelse som'riktpunkt for utvecklingen.

Det kommer sjaIvfallet att mota stora svarigheter att uppna en er
f.orderlig grad av precision, utan att man darigenom pa ett olfunpligt satt
binder naringslivets framtida utveckling. Vi rakna ju icke har i landet
med att klart kunna overblicka utvecklingsmojIigheterna for narings
livet ens under det narmaste artiondet: vara exportm·ojligheter kunna
utvecklas pa ett satt, som vi icke aIls ha kunnat forutse. '.Bekniska for
andringar kunna ge utvecklingen en helt ny riktnin,g. Detta gor det na
turligtvis nodvandigt att strikt fasthalla vid, att varje regionplan,
sam jag tidigare framhaJlit, endast kan fa karaktaren av en tills vidare
gallande: riktlinje, som maste omprovas sa snart forutsattningarna for
naringslivets utveckling pa nagon punkt ha forandrats. Det b·orde ju
ieke heller. vara tekniskt uteslutet att utarbeta en regionplan i sadana
alternativ, att en ram uppdrages bade for en mind~e snab,b och en langre
gaende utveckling.

Nal' det galler att valja riktpunkten for naringslivets utveckling, inom
olika omraden, iir det i varj.e fall nodvandigt att gora en avvagning med
hansyn ,till utvecklingsmojIighet·erna inom lan,det sam helhet. D·en vik
tigaste' och sakraste utgangspunkten blir darvid givetvis den framtida
'befolkningsutvecklingen, sam ju va'd galler den produktiva befolkningen
kan f.orutses .atminstone femton ar framat·i tiden. - En sadan avvag-
iring har ju hittills ofta forsummats. Man har ju papekat, att alla stads
och byggnadsplaner hittills ov,erdimensionerats, alIa samhallen ha raknat
med en sna;b,bare utveckling av sin befolkning, an sam med hansyn till
den totala befolkningsutvecklingen i landet a,r mojlig. -' Vid en av
vagning, som utgar fran hela befolkningsutvecklingen, maste hansyn gi
'vetvis tas till mojIigheten av vandringar mellan olika regioner. Det yore
e~empelvis orimligt att planera ·utveckling.en i Bvre Norrla-nd fran den
utgangspunkten, att de nordligaste lanen', som ensamma komma att
uppvisa en' mera betydande okning av den produktiva befolkIlingen
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under de narmaste £emton aren, skulle behalla. hela sitt 'befolkningstill
skott.

Den andra sidan av arbetskraftsbalansen, efterlragan pa arbetskrait,
kan icke pa samma satt £orutses, sarskilt icke for begransade delar av
Iandet. Det borde dock vara mojTigt att uppstalla. vissa ungefarliga
antaganden om den mojliga utvecklingen av naringsliViet i stora drag.
Berakningar bOra kunna goras rorande rationaliseringen av jordbruket
och dess darmed minskade behov av arbetskraft. Betraffande skogs
industrien kan man med utgangspunkt fran virkestillgangen berakna
den framtida produktionsvolymen. Vissa hallpunkter oora ju aven fin
na.s for att bedoma utvecklingen av exempelvis bY.ggnadsverksamheten
och olika konsumtionsvaruindustrier. Svarare ar att finna utgangspunkt

. for en prognos rorande sadana industriers £ramtida lokalisering; den blir
ju aven beroende av verkning,arna av en eventuelllokaliseringspolitik. Re
gionplanerna bo~d'e dock, s3rskilt om ,de utformas sit, att de ange gangen
i en stegvis utbyggilad, kunna ges ell sadan grad av precision, att de
kunna tjana som vagledning i lokaliseringspolitiken.

Man kan emellertid ocksa fraga, om vi ha tekniska och personella
resurser for att genomfora en ekonomisk regionplanering av har antytt
slag. I vissa avseenden aro forutsattningarna harfor relativt gynnsamma.
Det statistiska grull,dmaterialet for en sadan planliiggning hal' ju starkt
£.orbattrats under senare are Vara geogra,fer ha ocksa alit mera intensivt
borjat intres-sera. sig for den svenska regionala g-eografien. Som ett e~em
pel kan na,mnas den ekonomiska. kartlaggning av S'verige, som utforts
har vid HandeIshogskolans geografiska institution i sa.mverlran m,ed olika
statliga oeh enskilda institutioner. Resultatet har blivit ett register over
Sveriges kommuner, sam ger huvuddata allgaende befolkning och na
lingsliv. Vad galler olika naringsgrenar och regioner ha jn utforts och
utforas ing,aende und,ersokningar genom statliga kommitteer och en
skilda forskningsinstitut, och man borde vid en teknisk planlaggning
aven kunna parakna bidrag fran sadant hall.

l\lera tveksam kan man stalla sig till mojligheterna att inom den
offentliga administrationen finna krafter, sam liro i stand att genomfora
ett arbete av en sadan omfattning och sva,righetsgrad. Diet galler ju har
icke endast en bebyggelseplanering av gangse typ, for vilken vanlig arki
tektexpertis ar tillracklig. Planla.ggningen iir ju i framsta rummet ekono
misk och maste ju inbegripa alIa de »basic services»., som handhavas av
en rad olika statliga oeh kommunala institutioner. D,essa aro i manga .
fall icke sa organiserade, att de kunna tankas pa ett effektivt satt agna
sig at ett planeringsarbete av har angivet slag. Professor Johan Aker
man har i en artikel i Statsvetenskaplig Tidskrift papekat, hur forvirrad
den regionilldelning ax, som tilliimpas inom olika delar av den offentliga
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forvaltningen. I manga fall ha de statliga departementen oeh: centrala
ambetsverken en centraliserad organisation, som ieke korresponderar
mot det arbete, som en regional planering skulle krava. Lansarbetsnamn
derna utgora ett foredomligt undantagsexempeI p~en regional orga.nisa
tion av en statlig verksamhet.

En fornu£ti,g regional planering aven for naringslivets del skulle krava
en deeentralisering mom forvaltningen, som aven ur andra synpunkter
sakerligen skulle. vara fOl'manlig. En forebild kan mojligen hamtas fran
England, dar departementen, som ju liven innesluta motsvarigheter till
vara. centrala 3mbetsverk, ha ett lokalt ombud inom var oeh en av
de tolv regioner, i vilka-Iandet ar indelat. Dessa ombud samverka sedan
i kommitteer for olika lokala fragor.

En annan svarighet, som maste overvinnas, innan en fornuftig ekono
misk regionplanering kan komma till stand, ar motsattningen melIan
olika kommuner. Sa Hinge dessa ha mojIighet att var for sig uppgora
planer, som icke pa ett tillfredsstallande satt samordnas, Iran uppenbar...
ligen ingen ef£ektiv ekonomisk regionplanering komma till stand. Darfor
fordras tydligen en over kommunerna staen·de myn.dighet med tillrack
ligt vidstrackta befogenheter i gemensamma planHiggnings£ra.gor. Det
Iagforslag rorande regional bebyggelseplanering, som nyligen framlagts,
inneb·ar i flera avseenden betydande framsteg, men tillgodoser uppen
b,arligen icke de krav, som maste stiillas', om en mera vidstrackt ekorw
misk regionplanering skall komma till stand.

Det allmannas organisation pa detta omrade foreter saIunda i mycket
hog grad.en brist pa effektivitet. I ·dessa tider, nar fran det allmannas
sida stora krav stiillas pa naringslivets organisation, kan det icke vara
for mycket att begiira, att man pa detta omrade skall sop·a framfor egen
dorr. Innan det allmanna hattre lyckats organisera sin planering av
sadana grundHiggande forutsattningar for na.ringslivets lokala utveck
ling som bebyggeIse, transporter o. s. v., kan - savitt jag forst.ar 
iclce nagon fornuftig lokaliseringspolitik for naringslivet komma till
stand. Sa lange fragorna behandlas fran fall till fall efter relativt losa
principer, far hela lokaliseringspolitiken en mycket hog grad av godtyck.
lighet. Ettsystem av regionplaner skulle gora det lattare for narings
livet att orientera .sig b·etraffand1e sina lokaliseringsmojligheter och att
inrikta sig pa de omraden, dar en utveckling ur allmiinna synpunkter ar
onskvard.

Endast om samhallet formar bygga upp ekonomiska regionplaner av
har antytt slag, blir det ocksa i sta.nd att ta ledningen i en lokaliserings
politik, som ar inriktad p.a, langre sikt, och som kan syfta till en lang
siktig hojning av naringslivets effektivitet. I avsaknad darav ar det
naturligt, att den lokaliseringspolitik, som man nu narmast kan komma
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att sla in pa, kommer att bygga pa relativt korta perspektiv. Den syn
punkt, som kommer attdominera, blir framfor alIt tryggheten eller,
med andra ord, ·den fuHa och jamna sysselsattningen. En s3.:dan politik
kompletterar naturligtvis ocksa i vissa avseenden de riktlinjer, som
angivas av en ekonomisk regionplanering. Dr sysselsattningssynpunkt
kan det vara onskvart att uppna en mera balanserad sysselsattning p,a
olika orter, att komplettera .k,onjunkturstabila industrier med kOlljunk
turkansliga, respektive manliga industrier filed kvinnliga. Ett annat pro- .
blem ar att locka nya f.oretag till orter, dar gammal industri gar tillbaka..
Men man far ju h.alla klart for sig, att, som jag inledningsvis framhal
lit, en sadart politik kan komma i strid med de synp,unkter, som sl{ulle
komma till uttryck i en ekonomisk regionplanering.

En sadan planering., l'espektive sysselsattningspolitik ange, i vilken
riktning d:et ar o,nskvart paverka naringslivets Iokalisering. Nasta fraga
blir hur nya foretag skola kunna Hinkas i angiven riktning. Val,et av
atgarder bor givetvis anp:assas efter formerna for naringslivets egna
f,orandringar. Industriell bildar otvivelaktigt i hog grad den kiirna, kring
vilk:en naringslivets lokalisering bygges upp. Det ar darfor naturligt att
i detta sammanhang framst uppehalla sig vid den indusfriella foretag
samheten.

Vi veta mycl{et litet om en sa viktig sak SOUl hur foretag fodas, vaxa
till, avtyna och dbl

- d. v. s. sjalva livslagarna for den ekonomiska
utvecklingen. Det ar tydligen dessa handelser,' som bestamma forand
ringarna i den ekonomiska lokaliseringen. Ett preliminfut studium visar,
att det typiska utvecklingsschemat va.xlar starkt fran industri till in
dustri. Man kan urskilja en grupp, som jag f.or enkelhets skull kaHar
»tung industri». Vissa tillverkningar startas pa grund av tekniska forhal
landen icke med fordel i hantverks- eller snlamdustriell skala. Exempel:
jarnverk, cement-, margarin-, so.cker- och 'vissa kemiska fabriker. Det.
ar har ofta fraga om tillverkning avo tunga eller skrynlnlande varor., sOln
vid mekanisel"ad tillverkning krava en stor transportapparat. Produk
tionen ar av detta eIler andra ska1 relativt kapit.alkravande. Nal" man
talal" om, att tillkomsten av nya foreta.g forsvarats genom beskattningen
oeh bristen pa riskvilligt kapitaI, tanker man nog framst pa dessa. bran
scher, dar en start i storre skala ar regeln. Sant arnog ocksa, att sadana
fol"etag numera ganska sallan nystartas som fristaende fOiretag. Ny pro
duktion kommer i stallet till stand genom utveckling av gamla foretag
eIIer tillkomsten av dbtterforetag. I senare fallet borde i princip en val
fJ:ih·et i fraga om lokaliseringen foreligga. Ofta ar det emellertid inom
denna grupp fraga om til1verkning av sa tunga eller skrymmande.varor,
att transportkostnaderna maste faHa utslaget for lokaliseringen. Xyen i
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5adana fall kunna dock tva eller flera .arter te sig sa likvardiga Ul- trans
portsynpunkt, att lokaliseringen kan paverkas inom vissa granser.

Vid utvecklingen av gamla foretag star man atminstone teoretiskt
infor valet m·ellan att utvidga en redan befintlig enhet eller att bygga en
ny pa en annan plats. ,Ofta erbjuder det sa stora fordeIar att utvidga
gamla enheter, att alternativet att flytta en del av tillverkningen icke
kommer i fra,ga. En utvidgning pa platsen okar stordriftens fordelar.
Mycket vanligt ax ju, att anHiggningarna d·elvis dimensionerats for en
framtida okning av produktionen. Under det senaste arliondet har det
saJunda i manga branscher varit vanligt att vid nybyggnader skap·a ut
rymme for en betydligt storre produktion; an som kan komma i fraga
omedelbart. En vidare foradling maste ofta av transportekonomiska eIIer
andra sklil f'orHiggas intill en aldre enhet. Tillgangen pa yrkesskicklig
arbetskraft, exempelvis pa ,en bruksort, kan i an,dra fall utesluta. alter
nativet att grun,da en filial pia len annan ort. A andra sidan kan en ten
dens att dela up'p produktionen, ·pa flera enheter framtrada, nar de 10-'
kalaenheterna vaxt ov·er en viss storlek.

I stort sett tord·e inom denna grupp av »tunga industrier» de fall vara
.relativt b,egransade till antalet, cia en valfrihet i fraga om lokaliseringen
foreligger och denna salun,da kan paverkas. Valfriheten ar i sadana fall
ofta begransad inom relativt tranga. marginaler.

Betraffand·e den har behandlade gruppen, som i regel framtrader i
formen av stone foretag, gaJler ju att foretagarfunlrtionen i regel ar
h'ogt utvecklad, att valet av lokalisering sker pa basis av grundliga
och diirfor ocksa ofta langvariga rationella overvaganden. Da.rmed foljer
den fordelen, att det ar liitt att fa. upp hela lokaliseringsproblemet till en
all~idig ,diskussion.

Annorlunda ligga betingeIserna for foretagets uppkomst och tillviixt
till inom andra industrier, som jag har nagot schematiserande betecknar
som »liittare». Hit raknar jag sadana stora industrigrupper som m:eka~

niska verksta.der, trika- och konfektionsfabriker, skofabriker och snicke-·
rier. Aven inom dessa in,dustrier' erbjuder stordriften ofta betyd,ande
fardelar, men aven ett mindre £o~etag kan i regel, kanske med en annan
inriktning av produktionen, gora sig gallande i konkurrensen. Tillverk-·
ningen sarskilt i liten skala kraver ofta en relativt liten' kapitalinsats. I
sadana bra-nscher ar staTten i smaindustriell skala regeln. Skid»fabriker».
startas av en eller tva man i en vedbod. Forman oeh .arb,etare bryta sig
ut och starta egna konfektiansfabriker, i borjan. kanske med_stOd av en
forlaggare men senare med egen kapitalinsats, skomakare bli sko»fabri-·
karer», o. s. v. Inom sadana in.dustrier vilar produktionen pa ett mycket
brett underlag a:v fristaende smaforetag. »Barnadodligheten» for sadana
foretag ar afta hog. Mera effektiva foretag overleva och fortsatta sin ut"7
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veckling, tills de en dag vaxt· upp i klassen »storre» far,etag. Det »risk~

villiga» kapital som fordras for den oita mera kapitalkravande storpro
duktionen bildas successivt genom sjalvfinansiering.

Inom sadana industrier sk;e £.orandringarna i Iokaliseringen ty.dligen
Iramst pa tva satt: g·enom grundandet (respekti~e nedHiggand,et) av
relativt sma enheter samt genom att mindre foretag viixa till stOrre. Sa
dana foretag kunna pa detta 8att vaxa franl utan nagra dramatiska
nygrundningar i stor skala.

Till det va.xande foretagets karakt,eristik hor aven, att det vid starten
ar relativt starkt Iokalt btlndet. Vedboden star pa garden. Faretagaren
ar starkt heroen·de av familjens, slaktens och de bekantas boplats sarot av
sin kannedom om och sina forbindelser pa orten. Hindras han starta dar,
ar chansen Hten, att foretaget aIls kommer i gang. Utvecklingen av olika
foretag har karaktaren av en urvalsprocess, vars utgang bland annat
bestfuns av foretagarens och de anstalldas duglighet. Att ingripa i denna
process genom forbud f.or fortsatt utveckling pa platsen skulle givetvis
vara betankligt ur allman effektivitetssynp-unkt. Redan mojligheten av
ett sadant forb-ud skulle sannolikt verka hiimmande pa foretagsamheten.

Ullder foretagens utveckling kan dock en punl{t komma, ,dar en om
provning av foretagets lokalisering blir aktuell. Foretaget kan ha blivit
sa stort, att. en riktig fabrik m'aste byggas. OTtens resurser och arbets
marknad racker kanske inte till for fortsatt expansion. Nar foretaget
kommit upp i ,de storas klass, kan aven liksom for f.oretag av »tyngre»
typ en filialbildning bli aktuell. Karakteristisl{t for denna grupp av
»lattare» industrier ar aven, att lokaliseringen ar mindre b,unden av
transportekonomiska hansyn. Stora mojligheter bora darfor foreligga att
pav·erka lokaliseringen i de fall, da en forflyttning ,bIir aktueIL En stor
del av den »Hittare» industrien ar ju aven i hog grad inriktad pa hemma
marknaden. Vill man skapa en ur konjunktursynpunkt b-attre bnlanserad
in,dustristruktur, blor detta d'arfor kunna ske genom att i viss utstrack
ning leda »Hittare» industrier till de omraden, dar »tyngre» 'export- och
kapitalvaruindustrier dominera. Men som jag tidigare framha.1lit, far man
rakna med att de fall, dar en sadan :flyttning blir aktuell, aro relativt
begransade till sitt a.ntal, och att utveclclingen i stallet domin·eras av
den successiva vaxten av redan lokaliserade foretag.

Mojligheterna att paverka in-dustriens lokalisering liro salunda b,e-,'
gransade icke bara av tvingande tekniska och foretagsekonomiska skiil,
utan aven p·a grund av den industriella tillvaxtprocessens nature Desto
angeHignare ax det, 'att de »fall» , da Iokaliseringen kan paverkas, ut~

nyttjas for att ratta till de p'atagliga felen i lokaliseri~gsbilden.Men det
farsok jag har gjort att karakterisera den industriella tillvaxtprocessen
ar ju avenagnat att framhava., ,att en lokaliseringspolitik i ho,g grad
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bor inriktas pa et't utvecl~Iingsarbete -pa Hingre sikt, som tar sikte pit
att be£ramja den lokala foretagsamheten.

Jag kommer darmed in pa fragan om vilka atgarder, som bOra vid
tagas for ·att paverka naringslivets lokalisering.

Den ekonomiska regionplanering, som maste hilda .grundvalen for en
fornuftig lokaliseringspolitik, far naturligtvis inte stannavid att regi
strera existerande forutsattningar och dra up·p granser for naringslivets
lokala utveckling. En sadan planering blir meningslos, om den inte kom
bineras med atgarder for att jarbiittra de grundHiggande forutsattningar
na for naring.slivets utveckIing. Vill man befra.mja den industriella ut
vecklingen inom en del av en region, b,ora ock'sa genom samma myndig
heter som medarb·etat i planlaggningen atgiirder vidtagas for att under
latta. tiIlkomsten av industri just d·ar. Kommunikationer och kraftfor
sarjning kunna behova forbattras. LampJiga industri- och bostadsomra
den kunna behova pla.neras. Hand' i hand rlarmed bor ga en' rationali
sering av det olta forvirrade taxesystem,et. Ibland kan det vara moti
verat att genom taxesankning foregripa den kostn~alds·sa.nkning, som
blir foljden av en forutsedd utveckling av naringslivet pa orten, med
okat behov av transporter, kraft ID. m. Sanlma. synpunkt hOr ha sin
tilUimpning pa skatterna. Ett av de svaraste hindren for 'en rationell
lokalisering a:r ju den circulus vitiosus, som uppstar nar skatterna pa en
ort hojas som en foljd av arb·etsloshet och detta i sin tur avskracker
nya foretag. De gamla sagverksdistrikten utgora ju ett sorgligt exempeI
darpiL I sarskilt sv3.rutveckla.de omrad.en kan man tankas ga sa langt
for att befriimja foretagsbildningen, att efter engelskt monster s. k.
»tra.ding estates» bildas, dar nya foretag kunna hyra lokaler i ett vaI
pIa-nerat industriomrad'e. Med planerna i ovrigt bora aven koordin.eras
saval yrkesutbildningen som den uppfostran till ny foretagsamhet, som
nn utovas av landets och sarskilt de norrHindska la.nens foretagarfor
eningar.

Om den ekonomiska regi~nplaneringen pa detta satt far sin motsva
righet i ett praktislct utvecklingsarbete, bar .det icke mota nagra svarig
heter att locka foretagen till de omraden, som man i planeringen raknar
med fra,mst skola utvecklas.

Det finns aven anledning rakna med, att foretagen i nuvarande lage
.skola vara, starkt bena.gna att vid valet av lokalisering folj,a samma in
tentioner, som Iigga till grund for det allma.nnas sysselsattningspolitik.
Sta.gn~tionen i befolkningsutvecklingen har ju medfort, att de mobila
'stora tillsk0tten, av arbetskraft till arbetsmarknaden upphort. En till
vaxt av sysselsattningen pa ett haIl ka.n endast komma till stand, om
sysselsattningen pa ett annat hall gar ned. Tillstromningen till stads
naringarna fran jordbruket fir begransad. Somliga tatorter.kunna kanske
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draga till 'sig mera arbetskraft; an,dra fa da desto mindre. Men mojlig
heterna for en.skiI.da orter att expandera pa andras bekostnad ar ~ varje
fall begransad av den interregionala trogrorligheten. Denn.a okas ju aven
genom den lokalt inriktade, befolkningskonserverande sysselsattnings
politiken. Laget far just nu sin tillspetsning genom det slagsmal om. ar
betskraften, som den mer an fulla sysselsattningen inneb,ar, men kommer
i sina huvuddrag sakerligen att bli bestaende under de narmaste 10 it 15
aren. D'armed har en radikal forandring intratt i foretagens utvecklings
mojligheter. Medan man tidigare icke raknade rried storre svarigheter
att fjnna mera arbetskraft, hal" man nu alltmera falt o·verga att betrakta
arbetarstyrkan 'i ett foretag p,a en ort som ett givet datum i foretagskal
kylen. Fragestallningen a1" ej langre: hur myeket folk behova vi for den
produktion, som vi kunna avsatta? utan: for vilka andamal skola vi an
yanda Val" b,egransade arbetsstyrka? Dett.a Hige inneb,ar ett allvarligt
hinder for en snabb utveckling av industrien och for. en forskjutning av
dess struktur. Men det bar aven farandrat foretagens installning till
lokaliseringsproblemen. Det rader for narvarande en stark ten,dens bland
f·oretagenatt up·psoka arb,etskraften genom att uppratta nya enheter
pa orter, dar det finns overskott pa arbetskra£t. Jakten pa sadana orter
bedrivs med storsta. intensitet, oeh foretagen aro mer an vilEga att till
m,otesga ,arbetsmarkna.dsorganens rad oeh anvisningar. I denna tendens
ligger naturligtvis en risk, att ka.pplopning~nom arbetskra£ten leder fore
tagen alltfo,r laTIgt ut mot den glesare bebyggda landsb,ygden. Vad som
harvidlag ar onskvart kunna vi emellertid ej mera definitivt bedoma i
brist p·a en ekonomisk regionplanering.

Jag kan salunda ieke se nagot skaI, varf<ir icke foretagens intentioner
oeh samha1lets politik skola kunna forenas, nar lokaliseringen av ett
foretag blir aktuell. For min del kan jag icke forsta, varior kontakten
kring en sadan fra.ga skulle behova vara olustbetonad. Fair in den hugade
foretagaren i ett rum med all slags kartor. Visa honam ekonomiska
regionplaner, som ange val" en utveckling av naringslivet ar avsedd att
aga rum. Visa hanom de val organiserade och til] en billig taxa till
handaha.1lna »facilities» , som samha1let kan erbj.uda llonom dar. Det
kommer da att b,orja vattnas i munnen pa honom. Visa honom slutligen
var det finns 'overskott pa arhetskraft. Han kommer da att kasta sig
over ett av de b,yten, som anvisas honam. N aturligtvis fa vi rakna med,
att hans val mellan olika alternativ kommer att bestammas av de ekono
misl{a. synpunkter, som a'lltid maste paverka ett foretags kalkyler.

For min del troT jag salunda - om blatt det nodvandiga organisa
toriska. underlaget skapas - pa en frivillig samoJ;dning av enskilda
och allm.a.nna intressen, vad galler den regionala. utveeklingen av na
ringslivet. Lokaliseringsproblemets natur iir sadan, att tvangsatgarder
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skulle passa mycket ilIa, annat an inom relativt tranga granser - at
minstone i vart land med dess i stort sett relativt lyckliga fordelning
av bebyggelsen och med' den struktur, som dess naringsliv nu hare

Hare£ter yttrade sig:

O'rdforanden fiI. dr Ivar Anderson: Jag franlfar Fareningens tack till
doc~nt .Svennilson for hans intressanta oeh uppslagsrika foredrag. Det utgar,
SaVItt Jag farsblr, ett mycket vardefullt bidrag till diskussionen om ett hit
tills alltfor litet beaktat problem i vart ekonomiska liv.

Jag forklarar harmed ordet fritt far diskussion.

Haradshovding K. Dahlberg: Jag kom egoentligen hit endast for att
ahara faredraget och hade inte tankt ta till orda i diskussionen. Herrarna
fa darfor inte stalIa nagra ansprak pa mitt diskussionsinHigg, som heIt och
hallet ar ett ogonblickets yerke

Foredraget skulle enligt den utsanda kallelsen handla om »niiringslivets
utveckling», men docent Svennilson hal" i sitt anforande nastan uteslutande
sysslat med industrien och blott i forbigaende snuddat vid jordbruket och
andra viktiga naringar.Det ar emellertid absolut omojligt att dryfta
naringslivets utveckling, om vi inte gora klart for oss, hur det kommeratt
stalla sig for Val" modernaring, jordbruket. Om vi inte skapa klarhet an
gaende den utveckling, som statsmakterna och svenska folket onska far
jordbrukets del, och denandel av Val" arbetskraft och befolkning, som maste
tas i ansprak for jordbruksnaringen, kunna vi averhuvud taget icke debat
tera nagon s. k. regional planering for naringslivets utveekling. Myck,et kan
visserligen vinnas genom en fortgaende rationalisering av vart j.ordbruk,
varjamte vi bora inrikta oss pa att framst odia sadana vaxtslag som aro
mest lampliga med hansyn till vara klimat- och naturforhallanden. En
fortsatt odling av maskrosor far gummiproduktion, oljevaxter o. s. V., som
jordbrukarna under kriget tjanat en hel del pengar pa, skulle komma att
suga upp mycken arbetskraft, som kanske Himpligare kunde anvandas pa
annat satt. For att vi skola kunna fa ett verkligt utbyte av en diskussion
om regional planering for naringslivets utveckling maste vi tanka pa saval
industri som jordbruk och andra naringar, vilka alla ha ett mycket nara
sammanhang Ined varandra.

Docent Svennilson namnde aven nagot om en nyss framlagd lag angaende
regional planering. Jag hal" tyvarr inte tagit kannedom om den Iagen men
fornl0dar, att den utgor ett appendix till stadsplanelagen, Den regionaia
planeringen tas sakerligen da icke i sa vidstrackt betydeIse som docent
Svennilson antytt och 80m man gor t. ex. i England. Lagen torde narmast
ta sikte pa de tatbebyggda orterna. AlIa orter har i Sverige lla ju denna
vanvettiga onskan att bli stader och stora tatorter. Jag skulle vilja fraga
docent Svennilson,hur langt den' av hanom antydda lagstiftningen stracker
sina tentakler.

Docent W. William-Olson: Jag har inte begart ordet for att opponera
mot inledaren utan for att understryka hans framstallning pa en del punkter.

Jag hal" rest ganska mycket i Sverige oell kommit i nara kontakt med
de olika orternas och bygdernas problem. En av de mest framtradande
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svarigheterna ar att orternas naringsliv ofta ar ensidigt utveeklat. Vid
minsta svangning i konjunkturforloppet riskerar man att raka ut for stor
arbetsloshet. Ett enda driftstopp kan lamsla hela orlen. En annan vanlig
svarighet ar den skrammande disproportionen mellan man och kvinnor. Pa
en ort i Ostergotland finns det t. ex. 180 flickor i aldern 20-30 ar mot
blott 100 pojkar. I jordbruksbygderna a1' proportionen mellan flickor oeh
pojkar den .motsatta med 100 pojkar mot 60 fliekor i den nyss omtalade
aidern. Fliekorna pa landsbygden ha kommit till den uppfattningen att
d~ras poj,kar ieke kunna ge dem en rimlig ba1'gning. De vilja icke bli i
fortid utslapade utan ge sig av till staderna.

Man motel' ocksa runt om i vart land alltfor Slna orter som sakna mojlig
hetel' till en Hitnplig social utv·eckling. En art maste ha en viss minimi
storlek for att kunna tillfredsstalla behoven hos manniskorna i ett kultu1'
sanlhalle.

Mycket ofta finn,er man samhallen, sam lida av den vanfo1'estallningen,
att de skola kunna vaxa till stora proportione1', vilket fo1'anlede1' myndig
heterna att gora ola,mpliga stadsplaner samtidigt 80m markagarna forledas
till for dem sjalva och samhallet olyckliga spekulationer i markvardessteg
ring. Det finns manga stader i Sverige, .dar de centrala delarna ligga out
nyttjade pa grund av att tomtpriserna dar aro sa hoga, att ingen man
niska kan bygga dar. De uppskruvade tomtpriserna i de centrala delarna
bero pa att de enskilda tomtagarna va,nta, att staden skall fortsatta att
vaxa mycket. I sjalva verket a.r dock laget det - sasom inledaren framh611
.- att vara samhallen overlag icke kunna rakna med nagon namnvard fort- .
satt tillvaxt. Tomtagarna bli lurade, samhallena bli lurade och framtiden

, far dras med stader, vilkas centrala partieI' a1'o daJigt utnyttjade samtidigt
sam bostadsomradena ligga hlngt bart, obekvamt, otrivsamt och i hog grad.
oekonomiskt.

Jag tror darfor alt det, sasom inledaren sade, ar nodvandigt att pa
Dagot satt astadkomma en regional planering. Det finns enligt min upp
fattning ocksa stora forutsattningar for att darigenom kunna na goda. resul
tat. Denna slutsats kommer ma.n till am man studeraI', hur vara foretag
uppkomma, utvecklas och d~.

Jag hal' i sommaI' sysslat med en undersokning om hur orter och in.;,
dustrier uppkomrnit inom Halmstad-Nassjo jarnvags trafikomrade, en
undersokning som utfores pa uppdrag ·av bolaget i fraga. Vid undersokning
arna far man manga belagg for foredragshallarens papekande om hur
industriortel' uppkomma genom foretagsdelning. ,80m exempel kan niimnas
en ort med 16 snickerifabriker. Ar 1867 fanns dar i en bondby en maJare,
som ville ha arbete om vintern. Malaren hade en god van,' som val'
snickare. Han bad honom tillverka pinnstolar. .8nickaren framstallde
2.000 pinnstolar, vilka malaren malade. Sedan bar man stolarna pa ryggen
till narmaste jarnvagsstation. Detta val' ursprunget till en stolfabrik. Sa
slnaningom startade' verkmastaren i detta foretag en egen stolfabrik, och
sa hal' det fortsatt undan for undan till dess att 16 olika fabriker uppkom
mit. lIar ar ett .ex~mpel pa' hur det gar till n~ir det uppstar en ensidig
industriort, som ju kan faka ut for mycket svara bakslag. Manga sadana
finnas, t. ex. textilindustriarterna. Hur skall det ga for textilindustrin, nar
befolkningssituationen utveeklats ytterligare i den riktning, som vi nu kunna
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skonja, oeh svenska folket inte Hingre anser sig kunna ge textilindustrien
stod? Hur skall det ga for'hela orter, dar industrien formligen rasar sammanr

Jag ar overtygad om att det - sasom inledaren framholl - ar nodvan
digt for oss att Higga upp en val motiverad och brett utformad regionplan.
Foretagarna komma sakerligen att ratta sig efter denna plan frivilligt, om
man lagger framden for dem och forklarar svarigheterna oeh mojligheterna.
Det ligger i deras eget intresse.

Vad jordbruket betraffar tror jag, att jordbruket icke kommer att ha till
rackligt med krafter att sta eroot den allt starkare sugningen av arb'etskraft
till staderna. Ayen med hlngtgaende stod fran samhallets sida kommer det
att avfolkas snabbare an som kan vara lampligt ur sociala synpunkter. Det
kommer med stor sannolikhet att uppsta ett fullstandigt ras inom jord
brnksnaringen, nar den nuvarande befolkningssituationen fatt utveckla sig ,
ytterligare ett tjugotal ar.

,Disponent C. G. Lundberg: Jag viII for min del besvara den fraga, sam .
inledaren staUde, namligen '>Behova vi en regional pla-nering for narings
livets utveckIing?», med ett bestamt nej. Vern ar det egentligen 80m man
tanker sig skall utfora denna planering? ·Skall det vara samhallet eller
Dagot pa annat satt tiUskapat organ? Jag varnar for min del pa det bestam
daste mot dylika dirigeringsforsok. Naringslivet hal" kommit fram till sin
nuvarande utvecklin.g ta.ck yare att foretagarna fritt fatt experimentera
sig frame Franvaron av strang planering hal" faktiskt varit sjalva grunden
for det fria naringslivets utveckling. '

Det har har Damnts textilindustrien, Q·ch sarskilt den Dast· foregaende
talaren uttryckte sina bekymmer for hur det kan komma att gestalta sig
for denna industri i framtiden. Man tycks nu tanka sig, att vi skulle kon
centrera Val" textilindustri till vissa centra i landet, Norrkoping, Boras
o. s. v. Dar skulle vi da kunna skapa battre forutsattningar for industrien
i fraga. Men, mina herrar, det ar inte sa latt att dekretera, var det finns
forutsattningar for textilindustri Dch var det inte finns sadana. Jag er
iural" om inledarens besOk pa e'n ort, dar jag driver en fabriksrorelse. For
35 ar sedan fanns del over huvud taget ingen Daringsgren pa denna ort,
och den betraktades allmant sasom olamplig for varje industria Trots detta
har det nu dar vuxit upp ett foretag, som utvecklat sig alIt mera och nu
gel" god bargning at ortens befolkning. Det finns sakerligen manga. liknande
exempel fran olika orter i vart land.

Inledaren forklarade aven att man efter vissa, sam jag forstod, statis
tiska linjer maste planera industriens forHiggning. Man skulle t. ex. tillse,
att det forHigges industrier, som erfordra kvinnlig arbetskraft, till sadana
orter i landet, dar det finns overskott pa ,kvinnor. PA liknande satt skulle
man forHigga industrier, som krava manlig arbetskraft, till motsvarande
manlig'a overskottsomraden. Man skulle genom denna planering soka fa till
stand en utjamning av konsproportionerna, som det numera sa vackert
heter. Men vern skall foretaga denna pIa-nering? Jag maste tyvarr konsta
tera, att'den fragan ar obesvarad.

Jag kan for min del inte forsta, att niiringslivet skulle ha nagon verklig
nytta av en planering av den art som man har tanker sig. De! basta resul
tatet uppnas sakerligen, nar de enskilda foretagarna fritt fa experimentera
sig frame En foretagare finner, att en viss ort lampar sig for. hans industria
Sa forsoker han att bygga upp ett foretag dar. !bland Iyckas han, och ibland



REGIONAlJ PLANERING FOR NARINGSLIVETS UTVECKLING? 91

inte. Det fir faretagarens personliga insats och kvalitet sam harvidlag ytterst
faller utslaget. .

Pa den sista tiden har det ju uppstatt e.n formlig dragkamp nlenan sam
hallena, da var ort for sig kampar for att locka till sig olika industrier. De
kommunala myndigheterna erbjuda olika farmaner i form av billiga tomter,
billig kraft o. s. v. far att industrierna skola valja just deras art. Darvidlag
ar man enligt min uppfattning inne pa fullkomligt felaktiga vagar. Sam
hallena kunna ju absolut ieke veta, huruvida en initiativta.gare, som an
maIer sig, ar kompetent att skata oeh utveekla industrien i fraga.

Da jag saledes svatar nej pa dagens diskussionsamne »Behava vi en re
gional planering far naringslivets utveekling?», gar jag detta med en varm
bekannelse till vardet och kraften hos den experimentlusta och initiativ
farmaga som det fria naringslivet besitter. Om utvecklingen .far ha sin
gang, komm,er det sakerligen i framtiden sasom hittills att visa sig, att
det ar den Himpligaste metoden att fritt overUimna at dem sam ha sin
verksamhet inom naringslivet att obundna av alIa tvangsregleringar avgara
var, nar oeh hur de vilja starta sina faretag..

Jag farstar myeket val inledarens reflexioner. Han besitter ju en myeket
ingaende kunskap om vart naringsliv oeh dess utveckling statistiskt sette
Det ligger da nara till hands for honom att fraga sig, om man inte skulle
kunna anvanda denna statistik far en s. k. regional planering. Jag svarar
ater nej! Faretagarna maste fa experimentera sig frame Det ar blott ut
vecklingen sjalv, som kan ge svar pa fragan om en faretagare har forut
sattningar att driva en verksamhet pa den ena eller andra orten. Hela det
fria naringslivet har j.u byggts upp genom fri konkurrens faretagarna ·emel
Ian. Darvidlag kunna vi sakerligen ieke med utsikt till framgang ingripa
med en s. k. regional planering.

Ordfaranden fiI. dr I. Anderson:" Jag viII knyta nagra reflexioner till en
passus i inledarens anfarande, som inte ligger i centrum far diskussionen
men som har sitt stora intresse.

Inledaren skildrade myeket· malande den svenska smaindustriens upp
komst oeh utveckling. Han beskrev, hurusom det nagonstans i Norrland
vaxte upp en industri, som sa smaningom blev den dominerande i hela
bygden. Det finns otaliga exempel pa en motsvarande utveckling. Denna
utveckling ar 'egentligen ett av de mest intressanta kapitlen i den svenska
industriens historia. Inledaren betonade sasom ett av de karakteristiska
dragen i denna utveekling, att smaindustrien i storsta utstrackning varit
sjalvforsorjande med kapital. Ja, sa har det varit hittills. Vi maste dock
rakna med attdet ieke kommer alt bli sa i fortsattningen, atminstone inte
i SalTIma utstrackning som hittills. Med de skatter, sam far narvarande
utga, blir det helt enkelt icke majligt far smaindustrien att snabbt uppbygga
ett eget kapital. Det ar visserligen sant, att smaindustrien liksom all in
dustri till viss grad gynnas av de avskrivningsregler som galla enligt 1938
ars lagstiftning, men 80m nu aro hotade. Denna s. k. fria avskrivningsratt
gynnar .utan tvivel mer den starre industrien an den mindre. Under alIa
forhallanden blir det for nystartade mindre foretag alIt vanskligare att
bygga upp det egna kapital 80m majliggor for faretagen att nagorlunda
snabbt bli sjalvfarsorjande och uppna en stabil stiillning. Inom foretag, som
drivas i bolagsform, maste man rakna med minst 40 procents skatt far de
8 - Natlonalek. For. FOrh. 1946. 464299.
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medel, sam avsattas for fondering. Det ar uppenbart, att det under sadana
forhaJlanden kammer att ta betydligt Hingre tid, innan ett foretag kan
bygga upp sitt egna kapitaJ an da ma.n blott behovde rakna med en sam
manlagd kommunal och statlig skatt av 15-20 procent. For faretag, som

. drivas av enskilda personer, kan ju skattesatsen stiga annu hagre an 40 pro
cent. Det ar majligt, att man annu icke sett sa IDanga och patagliga exem
pel pa verkningarna av det nuvarande skattesystemet far smaindustriens
del, men jag har verkligen kommit i kontakt ,med fall, som drastiskt bevisa
vadorna av detta. Den foretagsamhet, som ligger till grund far var industri
·ella utveckling till nya omraden, kommer i fortsiittningen att i mycket hog
grad hotas av den alltfar harda foretagsbeskattning, sam vi nu ha.. D'et ar
inte bara det kommunala skattetrycket, vilket inledaren berorde, som vi
harvidlag bo~a tanka pit. Vi maste aven tanka pa de statliga skatterna.

Docent I. Svennilson: Disponent Lundberg har sannerligen gett mig
utgangspunkt for en diskussion genom sin kontrara installning. Han stallde
en ·fraga till mig, och jag viII svara med att stiilla en motfraga till honom,
som han dock inte behaver besvara, da svaret pa densamma enligt min
uppfattning ar sa sjalvklart. Anser inte disponent· Lundberg, att vi for
Stockholm oeh andra tatorter behova ha utarbetade stadsplaner, respek
tive byggnadsplaner? Disponent Lundberg skulle naturligtvis svara nej pa
den fragan, om han ansage, att en dylik stadsplan helt skulle farkvava
hans rorelsefrihet som foretagare och hans mojligheter att experimentera-,
sasom han uttryckt sig. Vara stadsplaner aro emellertid inte konstruerade
pa det sattJet. Tvartom har varje enskild m'edborgare stora mojligheter att
inom ra.men for gallande stadspla.n foreta,ga sig en hel del. Jag vill under
stryka, vilket kanske inte korn tillrackligt tydligt fram i mitt forra a.n
forande, att en liknande marginal naturligtvis maste finnas liven betraf
fande en ekonomisk regional planering far ett starre omrade. ,Sasom sam-'
hallet ar konstruerat, kan en stadsplan inte i detalj utpeka den pl~ts, dar
disponent Lundberg hal' ratt, eller kanske rentav skyldighet, att bygga sin
fabrik. Planen maste tvartom inskrankas till att uppdraga vissa omraden,
inom vilka en industriell utveckling ar mojlig.

Det ar Inera som ett diskussionsuppslag jag har har framkastat denna
tanke om en ekonomisk regional planering, ty fragan ar ju annu inte pa
Uingt nar tillrackligt undersakt. Jag betonar dock, att en regional planering
i annu hagre grad an stadsplaneringen maste vara. smidig i sa matlo, att
planerna maste andras och anpassas med hansyn till utvecklingens gang.
I det avseendet erbjuda val stadsplanerna i allmanhet ofta avskrackande
exempel pa en konservatism, som icke faljer med utvecklingen.

Aven pa en annan punkt vill jag nagot fatydliga mina tankar i inled
ningsanforandet, namligen betraffande tillampningen av regionplanerna.
Det vasentliga arenligt min mening icke sjiilva planen och dess utform
ning pa papperet, utan de grun<;lliga utredningar och undersakningar samt
det Ievande innehall pa vilket den maste vara bas-erad. Det skulle vara
mycket olyckligt, om man forsakte tvinga naringslivet att a,npassa sig efter
en pa papperet stelt uppdragen form. De statliga och kommunala myndig
heterna, som far narvarande Iangtifran alltid pa ett tillfredsstallande satt
organ.iserat vissa grundlaggande farutsattningar for naringslivet, kraftfar
sorjning, transportfarhallanden o. s, v., maste i samband med utarbetandet
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av regionplanerna se till, att dessa forutsattningar bli utformade pit ett satt,
som b·eframjar utvecklingen av naringslivet. Den nu arbetande Norrlands
kommitten har uppmarksammat dessa problem och soker i sitt arb.ete be
akta just de grundHiggande forutsattningarna for naringslivets utveckling.

Om haradshovding Dahlbergs anforande behover jag inte saga manga
ord. Jag m'edger, att jag inte tillrackligt upp,eholl mig vid jordbrukets stiill
ning inom den regionala utvecklingen. Att jag sa mycket uppeholl mig

.vid industrien, hade flera skal. Industrien ar den rorligaste av de narings
grenar, som det galler att studera ino·m den regionala planeringens ram.
Jordbruket ar starkt bundet av de lokala forha1landena, och ovriga narings
grenar, handel oeh sa.mfardsel, folja med jordbrnk oeh industri.. Det ar ju
ieke entillfallighet, att det ·ar fragan om att pa olika 8att kunna paverka
industriens lokalisering, som for dagen ar mest aktuell. Detta hindrar inte,
att det pa olika omraden finns stara problem i forhallandet mellan jord
bruk och industri. Jordbrukets framtida utveckling ar som bekant for nar
varande foremal for undersoklllng av en statlig kOlnmitte. Nar den blir
fardig med sitt utlatande, kunna vi kanske ta uppden fragan till mer in
gaende diskussion.

Haradshovding K. Dahlberg: Jag vidhaller, att vi icke med utsikt till
.framgang kunna diskutera en regional planering for vart naringsliv, am vi
blott ta hansyn till industrien oeh dess problem. Vi kunna inte komma
ifran att aven uppmiirksamma j.ordbruket oeh andra naringar. Detta fram
giek ju tydligt av docent William'()lsons anforande. Han var for ovrigt
enligt min uppfattning alltrar p.essimistisk i fraga am jordbrukets majlig
heter att havda sig i framtiden, da han trodde, att vi am ·ett tjugutal ar
skulle sta infor ett fullkomligt ras inom vart jordbruk. Jag tror for min
del ieke, att utvecklingen kommer att bli sa revolutionerande.

Inledaren ville gora gaIlande, att felet med vara nuvarande stadsplan,er
ar, att de ofta aro antfor konservativa. Tviirtom, de aro manga ganger ytteT
Jigt radikala! Del finns manga sma munieipalsamh:iHen ute pa rena bond
landet, t. ex. i BahusHin, som ha en sa storstila.d plan, att alIt ar planerat
for' att samhallet sa smaningom skall kunna komma upp i en storstads sa
sam Norrkopings, eller kanske rent av Goteborgs storleksordning. Faljden
har blivit, att byggnadsforbud oeh andra restriktiva bestammelser lagger en
dod hand over all fornuftig utveekling inom samhaJlet. Det ar end-ast dess
lyekliga oformaga att tillampa alIa de utfardade besllimmelserna som gor,
att ett sadant samhalle kan leva trots planlaggningen.

Riksdagsman P. L. Orgard: Jag skall be att fa fasta uppmarksamheten
pa ett problem, som kan ge en viss belys.ning av den fraga, 80m vi nu
diskutera.

AlIa ha vi under krigsaren haft erfarenhet av v-ad var skogsindustri och
skog betyder.Skogsindustriens mAIsman aro emellertid pa det· klara med,
att denna far narvarande ar overdimensionerad. Man anser, att det ar
ett livsv.illkor for var skogsindustri, att en maximal skogsproduktion kan
astadkommas. Vi veta, att samhaJlets organ, skogsvardsstyrelg.ema oeh
de enskilda skogS'agarna, aro inne pa samma linje. Olmfattande atgarder ha
vidtagits f6ratt bygga vagar i skogsbygderna och darigenom underlatta
mojligheterna att fa fram· det avverkade virket. Stora anstrangningar goras
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aven for att fa fram en battre kvalitet oeh produktion i vara skogar: Aven
hal" stota vi emellertid pa den svarighet, som docent William-Olson utveck
lade for jordbrukets del, namligen att vi i framtiden maste rakna m~ en
nara nog katastrofal avfolkning av landsbygden. Jag tror for min del, att
denna avfolkning i forsta hand kommer att drabba skogsbygderna. Hul"
skala vi da kunna fa den arbetskraft, som al" nodvandig for en maximal
skogsproduktion, vilken i sin tul" ar fol"utsattningen for att vi skola kunna
bibehaJIa och utveckla vara skogsindustrier?

Man kan naturligtvis saga, att en storre rol"lighet hos arbetskraften
skulle kunna leda strommen tillbaka fran industl"iorterna i kustbandet till
skogsbygderna. Jag tror for min del knappast, att vi kunna rakna m·ed en
sadan utveekling. Hal" maste i staJlet en kraftinsats goras far att fa till
stand en bofast befolkning i skogsbygderna. Skogsindustrierna behova har
vidlag ha stad av en regional planering. Industriema vid t. ex. en alvmyn
ning maste arbeta iI10ln ramen for en regional planering, 80m omfattar hela
floddalen och de omraden, fran vilka industrierna i fraga hamta sitt virke.
Med nuvarande ordning sker allting harvidlag ganska planlost. De olika.
skogsbolagen samarbeta ofta inte m'ed varandra, de enskilda skogsagarna
se bara till sina egna intressen. Bolagen maste inrikta sig pa att ta storre
hansyn till befolkningsforhallandena., de sociala problemen o. s. v. ,Ofta Hig
gas avverkningsprogrammen upp pa sadant satt, att arbetskraften splittl"as
till olika bygder. lute heller. fran samhallets sida sker nagon samverkan,
oeh m,an har ingen plan for de soeialpolitiska atgarderna i en dylik bygd.

Fragan om att astadkomma en effektiv planering ar darfor synnerligen
viktig inte bara for skogsindustrin utan ·for hela samhallet. Det behavs
grundliga undersakningar och en farnuftig planering for att fa fram sam
verkan mellan de olika skogsindustrierna oeh med samhallet. Vi maste soka
skapa klarhet om i vad man de nuvarande samhallena i vara skogsomraden
kunna bibehallas elIer utbyggas och hur vi i skogsbygderna skola kunna fa
tillgang till den arbetskraft, sam ar nodvandig far en maximal skogspro
duktion, sam a,r ett livsvillkor far vara skogsindustriers utveckling, vilket
i sin tur ar av oerhard betydelse for hela ·vart folk.

'Doeent W. William-Olson: Det ar nodvan·digt at.t skilja mella.n begrep
pen planera och dirigera. En planering behaver icke betyda dirigering. Jag
menar, att det a1". nadvandigt for oss att planera, men jag ·ar ocksa aver
tygad om att det skulIe vara skadligt att dirigera naringslivet.

Situationen efter det nu avslutade kriget ar i fraga om arbetskra.ften fun
damentalt olika mot Higet efter farra varldskriget. Den gangen hade vi
stora arskullar ungdomar, som trangdes om att fa komma in i det produk
tiva livet. Vi visste faktiskt inte, vad vi skulle gara av all arbetskraft. Sta
ten ordnade med odemarkskolonat i Norrland o. s. v. bara for att skapa
sysselsattniing at folk. Nu ar laget helt omkastat, oeh problemet al" hur vi
skola kunna fa tillgang till tillrackligt med arbetskraft.

Vad landsbygden betraffar viII jag understryka, vad den siste arade tala
ren framholl om nodvandigheten av att fa till stand en effektiv planering.
Om vi inte ingripa harvidlag, kommer den svenska Iandsbygdens avfolkning
att fa formen av -ett den svenska landsbygdens sakta nedruttnand·e. Vi

. komma averallt ute i landet att matas av gardar, dar det blott finns kvar
ett gammalt par, man och hustru. Barnen ha farit _till staden.De gamla
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sitta kvar pa garden Dch aldras. De maste pa grund av bristen pa arbets
kraft min1ska besattningen i ladugarden. Sa snlaningom orka de inte skota
jorden, utan alIt forfaller.

Vi maste snabbt skapa oss en overblick over landsbygdens problem och
soka dirigera utv·ecklingen, sa att h·ela denna omstallning sker med minsta
moj.Iiga skada for vart ekonomiska liv och minsta mojliga plaga for man
niskorna. Men det hastar med ett ingripande, ty tiden rider fort pa detta
omrade. Ar 1940 verkade j-ag som sekreterare i den annu arbetande Norr
landsutredningen. Viden resa i Vasterbotten traffade jag framlidne Iands
hovding Rosen" som entusiastiskt arbetade for nyodling. Jag sade: Oim tio
ar komma vi i ·Stockholm att bjuda landsbygdens flickor 150 kronor i mana
den plus eg'et rum med radio, ett par silk1esstrumpor i manaden oeh gratis
Hippstift. Hur kommer det da att ga med dessa nyodlingar? Detta var da
ett avlagset framtidsperspektiv, en skrackbild for den sam ommar for lands
bygden. Nu ar det en realitet, mycket tidigare an vad jag sjalv anade.

Jag understryker, vad ordforanden yttrade om skatterna och deras bety
delse. I en regionplanering maste hansyn tas aven till skatternas forhind
ra-nde inverkan pa en fornuftig lokalisering. Ute pa landsbygden vilja fram
synta manniskor soka koncentrera befolkningen till val organiserade byar
oeh samhBJlen. On1 man flyttar en bostad, ett torp, till en central by, ager
man emellertid icke ratt att gora motsvarande avdrag pa skatten. O'm man
rustar upp ett torp, som ligger oHilnpligt placerat· i en ode skogsbygd, ar
man daremot berattigad att gora avdrag. Gallande skattelagstiftning hind
rar direkt en ur alIa synpullkter onskvard koncentrering av landsbygdens
bebyggelse.

. For att belysa det nuvarande skattetryckets hammande inverkan pa
foretagsamheten och mallniskornas satt att reagera infor detsamma skall
jag anfora foljande exempel, som dock ar fingerat, da jag inte viII avsloja
mi1n sagesman. Det galler ·en m·an som gor foderkoppar for 70.000 kronor
am aret. Han berattar om uppkomsten av sin fabrik: »Ar 1930 blev jag
arbetslos och startade ett honseri. Medan jag vantade pa att honsen skulle
varpa, satte jag i gang med att gora foderkoppar. Det Ionade sig battre an
honsen. Jag slopade da honsen oeh gjorde sa smaningom bara foderkoppar.
Jag har nu tre anstallda, men vill inte utoka min verksa.mhet,· fastan mark
naden mycket val skulle racka. Da' blir jag bokforingsskyldig, oeh man vill
komma upp sig litet, innan stat oeh kommun tar allting. S·a gor alIa.»

H·err Carl-Henrik Nordmark: Jag ber att fa ta upp tiden ·ett par minu
ter med en polemik, framst riktad mot disponent Lundberg. Jag hoppas, att
han ursaktar min ringa alder.,rad docent ,Svennilson framfor alIt ville understryka var de andrade for
utsattningar, so-m numera aro for handen for vart naringsliv. Docent Sven
nilson framholl ju i sitt anforande, att det· har framst galler 'bristen pa
arbetskraft. och arbetskraftens ororlighet.

Dispon,ent Lundberg forklarade, att den svenske naringsidkaren sjalv vill
fritt planera for sina egna foretag. Ja, till vilket resultat en dylik planering
ibland kan leda, kunde vi se i mellankrigtsperiodens England. Jag vill anfora
ett exempel, som docent Svennilson har anva.nt under sina foreHisningar har
pa Handelshogskolan. I vissa delar av England fadde det brist pa arbets
kraft, medan man i andra delar av landet, de s. k. »depressed areas.», kaln-
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pade med stark arbetsloshet. Diet var vad det fria n.aringslivet astadk6m i
England med sin eg,en ~planering». En dylik utveckling maste val anses
skadlig av'en av det fria naringslivets ma1sman, so·in ju maste vara med ·oeh
bet-ala de hogre skatter som ,erfordras for att kunna ge folk arbetsloshets
understod. Den enskilde foreta,garen har helt enkelt ieke ratt att »experi
mentera~ hur myeket han ville Mojligen om han lyekas, men absolut icke,
am han misslyckas och sedan bara ov-erlater at samhallet att sorja for den
nodlidande arbetskraften. Faretagaren maste ha soeialt ansvar for sina
arbetare. Han far icke Himna arbetskraften, vind for vag. Om foretagarna
och samhaUet i samarb,ete genom effektiv planering kunna losa de problem,
sam annars kunna uppsill i form av s. k. »depressed areas», ar detta till
samtliga parters basta. En motsatt utveckling kan juleda till att samhallet
tvingas att avertaga foretagen, nagot som val atminstone de fIesta har
narvarande inte skulle vilja vara med om, da man hellre ser alt de behallas
i enskild ago. Ar det da inte battre for det enskilda naringslivet att gora en
kompromiss med staten far att fa behalla den fria foretagsamheten, Hit vara
inom vi-ssa moo statens hjaJp uppdragna regioner, an att staten sjalv skall
tvingas overta allting?

Dispanent C. G. Lundberg: Jag anser, att jag fortfaran'de ieke har fatt
svar pa min principiella fraga: Vern ar det som skall planera? Savitt jag
forstar, ar det blatt utvecklingen sjalv som kan ge svaret pa om ett foretag
kan drivas av den och den personen eller pa den oeh den orten.

Haradshovding K. Dahlberg: Jag undrar, om inte docent William
Olson gay oss svaret pa den fragan. Vi tala, som han framholl, har om att
planera, men icke am att dirigera. Vi vilja garna ha en plan, mIen vi vilja
icke finna ess i imperativa direktiv att i aHo folja dennaplan, vars riktighet
vi anser att staten nappeligen kan m'ed sakerhet bedoma.

Docent Svennilson: Jag kan inte forsta, att disponent Lundberg kan
finna nagon oklarhet pa denna punl{t. Jag har tvartom i mitt inlednings
anforande och mitt diskussionsinUigg understrukit, att jag anser, att staten
oeh kommunern:a genom sina organ bora ta ansvaret for en ekonomisk
regionplanering. Om des,sa frago~ hittills skotts daligt, vilket forefaller mig
vara fallet, har man anledning att anklaga de offentliga myndigheterna har
for oeh begara att en blittre ordning· skapas. PA denna punkt kan saledes.
ingen oklarhet rada. Man kan helt enkelt inte tanka sig, att nagon annan
an staten skulle kunna utova denna allmanna planerande verksamhet. Man
maste dock rakna med att det liven pa d'etta omrade, som pa sa mAnga
andra, kommer till stand ett intimt samarbete mellan staten och represen
tanter for olika delar av naringslivet.

Till slut skulle jag vilja understryka formuleringen av kvallens diskussions
amne. Det star pa det utsanda kallelsekOI1et: ~Behova vi en regional pla
nering for naringslivets utveckling?» For min del faster jag star vikt vid,
att det star for oeh icke aVe
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ALMEN, T., tjinsteman.
ALMQUIST, J. A., f. d. arkivrAd.
ALMSTROM, P.O., direktor.
AMNER, A., f. d. bankofullmliktig, Saltsj~.

Duvnas.
ANDERFELT, A., direktor, Sundbyberg.
ANDERSEN, A., direktor.
ANDERSON, E. R., disponent, Strllngnlis.
ANDERSSON, H., kamrer.

ANDERSON, I., fil. doktor, chefredaktor,
joreningenB .ordjorande.

ANGER, F., forste aktuarie.
ANKARCRONA, C., aktuarie.
ANKARCRONA, S., advokat.
ANSHELM, B. W. E.~ kopman, G6teborg.
ARFWEDSON, J. E. E., kammarherre,

bankdirektor.

ARNHEIM, F., jure kandidat.
AROSENIUS, E., fil. doktor, f. d. byrlchef.

BAARSEN, F., forste byrainspekt6r.
BABELON, A., direktor.

B&CKMAN, BRITTA, disponent.
BECKMAN, 0., direkWr.
BAGGE, G., professor, f. d. statsrAd.
BARKMAN, N., kapten.
BECKMAN, Y., direktor.
BELFRAGE, L., byrAchef.
BENCKERT, K., professor, Stocksund.
BENEDICTSSON, B., revisor.

BENGTSON, E., direkt5r, Skelleftehamn.
BENGTSSON, T., bankdirektor, Goteborg.
BENGTSSON, Y., direktor.

BENNICH, L., direktl1r, Djursholm.
BENZINGER, F., direktor.

BERGELMER, S., direktor.
BERGENDAL, F., kapten.
BERGENFELDT, J.-O., jure kandidat, om-

budsman.
BERGGREN, A., byrachef.
BERGH, 0.', aktuarie.

BERGHOLM, P., forslikringsdirektor.
BERGLUND, R., direktor.
BERGLOF, N., direktl1r.
BERGMAN, D., advokat.

BERGQVIST, K. A., banktjilnstemail.
BERGSTEN, K., f. d. generalkonsnl.
BERGSTROM, K., byracbef.

BERGVALL, J., direktor.
BERTHOLD, H., advokat.
BEXELIUS, E., bYrachef.
BEXELIUS, H., bankdirektor.
BJORCK, I., direktor.
BJORK, L., fi!. licentiate
BJORKLUND, A., direktor.
BJORKMAN, G., bankdirektor, Ostersund.
BJORKMAN, TH., pro~es8or.

BJORKMAN, V., direktor.
BJ'ORLING, G. A., kamrer.

BJORNBERG, A., fil. doktor.
BJORNSSON, J. E., lektor, bankofull-

maktig.
BLANCK, I., advokat.
BLOMQUIST, R., direktor.
BLOMQUIST, S. 0., direktor.
BODEN, H., sekreterare.
BOLINDER, E., direktor.
BONNIER, K., bokforlaggare.
BONNIER, T., bokforlaggare.
BORGSTROM, G., direktor.

BosEus, E., civilingenjor.
BosMuB, R., revisor.
BRATT, L., direktor.
BRISMAN, S., professor.
BROBERG, R., byrachef.

BRODEN, E., civilingenjor.
BROMS, E., jure doktor.
BROWALDH, E., bankdirektor, ledamoi

av styrelBen.
BROWALDH, T., jure kandidat.
BRUNIUS, A., redaktOr, Djursholm.
BRUNIUS, T., redaktionssekreterare.
BRUNKMAN, G., bankdirekt6r.
BRUNNER, H., 'disponent, Stocksund.
BRUNNFALT, G., docent, Uppsala.
BRUSEWITZ, S., sekreterare.
BYTTNER, A., redaktl1r.
BO,OK, K., vice riksbankschef.
Boos, G., kommerserad.

CALISSENDORFF, R., bankdirektor.
CARBELL, E., byrachef.
CARELL, A. H., direktor, Skebokvarn.

,C.A.RLBORG, H., kommer8erad.
CARLESON, B., bruksdisponent,

Degerfors.
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CARLESON, C., f. d. kammarrattsrAd,
Torsvalla.

CARLESTAM, T., prokurist.
CARLGREN, M.,. jl1gmsstare.
CARLSON, M.,· direktOr.
CARLSON, S., docent.
CARLSON, T. B., kamrer.
CASSEL, 1. E., revisor.
CASSEL, K., advokat, Djursbolm.
CAVALLIN, S., bankdirektOr.
CEDERLUND, C. F., direktor, Orebro.
CEDERSCHIOLD, 0., avdelningschef.
CEDERWALL, N., civilingenjor.
CELSING, F. VON, bankdirektor.
CERVIN, T., bankir.
CRAFOORD, H., direktorJ Lund.
CRAMER, C. R., bankdirektOr.
CRONEBORG, A., legationsrad.
CRONER, F., doktor.

DAHLBERG, K., f. d. hAradshovding.
DAHLERUS, J., kamrer, Lidingt>.
DAHLIN, A., bankdirektor, Karlstad.
DAHMEN, E., fil. kandidat.
DEGERSTEDT, HJ., direktOr.
DEHLGREN, S., chefredaktor.
de LAvAL, G., kammarrAttsrAd.
DELIN, T., direktor.
de MAB~, E., bankombudsman.
DETTER, N., advokat.
DICKMAN, K., f. d. byrAchef, Goteborg.
DICKSON, H., fil. licentiat, Djursholm.
DIDNER, G., bankinspektor, JOnkoping.
DOMO, J. F., godsl1gare, f. d. statsrad.
DRACHENFELS, C. VON, baron, direktOr.
DUNER, 0., revisor.
Du RIETZ, G., direktor.
DURLING, H., fOrsiikringsdirektor.

EDHOLM, J., kamrer, Stocksund.
EDSMAN, 0., 'sparbanksinspektor.
EDSTROM, B., direktor.
EDSTROM, 0., kanslirad.
EGNELL, H., revisor.
EHRNBERG, G., direktOr, Simrishamn.
EKDAL, A., direktor, Djursbolm.
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., forsiikringsdirektor.
ELLIOTH, K., haradsbovding.
ELLIOT, F., disponent, Goteborg.
EMTELL, H., ingenjor, Tureberg.
ENEBORG, H., forste aktuarie, Lidingo.
ENGFORS, G., bankdirektor.
ENGLUND, F .• banktjiinsteman.
ENGSTROM, H., direktOr.

. ENGSTROM, M., fOrste byrAsekreterare.
ENGVALL, R., disponent.
ENSTROM, A. F., kommerserAd.
ERICSON, H., direktOr, Saltsjo-Duvnas.
ERICSSON, G., fil. kandidat.
ERICSSON, Y., byrachef.
ERIKSSON, B., fondchef.
ERIKSSON, H., envoye, Washington.
ERIKSSON, J. A., f. d. bankokommissarie.
ERIKSSON, J. B., f. d. landsht>vding.
ERIKSSON, K., forsakringsdirektor.
EBLANDER, T., statsrad.
EBNMARK, G., direktor.
ESSEN, G. VON, fil. magister.
ETZLER, G., bankkamrer.
EWEBLoF, K., direktOr,· f. d. statsrAd.
EWERS, E., direktor.

FAGERLUND, A., direktor, Djursbolm.
FALCK, B., forsAkringsdirektor, Goteborg.
FALK, A., revisor.
FALK, S., revisor.
FALKMAN, 0., ingenjor.
FASTM.AN, B., revisor.
FINNEY, F. 0., sekreterare, Stockeund.
FISCHERSTROM, H., avdelningschef.
FISCHERSTROM, S., direktor.
FITGER E., redaktor.
FITGER, P., file doktor.
FLEETWOOD, ERIN, friherrinna.
FLODIN, T., advokat.
FORS, J., direktor.
FORSGREN·, B., direktor.
FORSHELL, R., direkt6r.
FORSSMAN, .E., forsakringsdirektor.
FRANCKE, N., ryttmli.stare.
FREDELIUS, HJ., forste aktuarie.
FREDEN, K., direktOr.
FREDRIKSON, V., f6rsiikringsdirektOr.
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FREDRIKSSON, HJ.,- redaktor.
FRICK, B. R., direktor.
FRICK, E., direktt>r.
FRIES, C., bankdirektor.
FR6DING, L.', lojtnant.
FAHRJEUS, 0., fil. kandidat.

GABRIELSSON, A,., direktor, G6teborg.
GEIJER, E., bankdirekt6r.
GE:NTEI~E, G., advokat.
GENTELE, G., revisor.
GERDEN, 0., apotekare.
GERHARD, I., fil. licentiate
GEBNANDT, S., disponent.
GIBSON, J., revisor.
GILLBERG, K. E., direktor.
GJORES, A., statsrad.
GRAF, W., bankdirektor.
GRAHL, HJ., direktor, Alingsas.
GRANQVIST, B., fil. magister.
GRENHOLM, 1., fil. doktor.
GRUNDSTBOM,H.,forsakringstjinsteman.

GRONDAL, E., bankdirekt6r, Goteborg.
GUINCHARD, P., fil. licentiate
GUSTAFSSON, A., banktjansteman.
GUSTAFSSON, G., kamrer, Mexico.
GUSTAVSSON, J., Viggbyholm.

GYLLENRAM, B. R., direktor, Linkoping.
GARDIN, S. A., civilingenjor.

HABBE, T., revisor.
HAGMAN, R., direktor.

HAGSTR<EM, K.·G., til. doktor, Saltsjtj-
baden.

HAGSTROM, S., revisor.
HAHN, B., bankdirektor, Djursholm.
HALL, A., civilingenjor, Djursholm.
HALLSTROM, E., direktor.
HALLSTROM, 0., civilingenjor.
HAMILTON, A., greve, advokat.

HAMMARSKIOLD, L., bankokommissarie.
HAMMARSKIOLD, S., revisionssekre-

terare.
HAMMARSKJOLD, B., landshtlvding.
HAMMARSKJOLD, D., envoye.
HANSEN, F., revisor.
HANSON, L., direktor, Djursholm.
HANSSON, J., bokforliggare.

HANSTROM, ,T., forate byrainspektor.
HEDBERG, A., direktor.

HEDELIN, G., disponent, Boras.
HEDIN, G., fil. licentiate
HEIMBURGER, H., byrachef.
HELGER, B., forste aktuarie.
HELLBERG, A. T., direktor, Malm6.
HELI~BERG, S., kamrer.

HELLl\IAN, 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.
HEYMAN, INGRID, fru.
HEYMAN, R., direktor.

HILDEBRAND, K., fil. doktor.
HINTZE, H., direktor.

HIRSCH, A., direktor.
HJARPE, K., pol. magister.
HOFSTEN, E. VON, aktuarie.

HOLGERSSON, S. E., disponent, Hylte-
bruk.

HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOLMQUIST,' G., direktor.
HOLMSTEDT, G., aktuarie.

HORN, K. VON, byrAchef.
HULTEN, B., bankkamrer.
HULTHEN, MARGARETA, froken.

HULTMAN, G., direktor.
HULTMAN, P . .A.. T., jur. kandidat.
Huss, E., direktor.
Huss, E., fil. doktor.
HYDEN, S., sekreterare.
HAKANSSON, G., vice auditor.
HAGER, B., civilingenj5r.

HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare,

Djursholm.

HAGGLUND, M., direktor.

HlvERMARK, G. J:SON, forste aktuarie.

HOGBOM, 1., professor.
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HOGFELDT, M., direktor.
HOGLUND, H., bankdirektor.
HOGLUND, K. J., kopman.
HOJER,K., ge'neraldirektor, Stocksund.
HOLKEN, G., direkt6r.
HORLIN, H., revisor.

IGGLUND, S., amanuens.

IHRE, H., disponent, Djursbolm.
IHRE, N., legationsrad, London.
IHRE, T., direktor.

IHRFORS, A., forsakringsdirektor.
IVEROTH, A., sekreterare.

JACOBSON, G., fondmaklare ..
JAKOBSON, N., direktor.
JAKOBSSON, G., bokforare.
JANSSON, E. T., fil. doktor, f. d. bYl'acbef.

, JANSSON, M., til. doktor, f. d. kom
merserAd.

JELF, 0., revisor.

JERNEMAN, T., fil. doktor, t. f. byrachef,
Stocksund.

JOHANSSON, A., :fil. doktor, e. o. byracbef,
Stocksund.

JOHNSSON, B. E., statskommisasrie.
JOHNSSON, W., f. d. bruksdisponent,

Djursholm.
JONSSON, A.V., stadsmaklare.
JOSEPHSON, H., direkti5r.
JOSEPHSON, M., banktjlinsteman.
JOSEPHSON, P., fondkommissionllr.
JOSEPHSON, W., direkt6r.
J OSEPHSSON, 0., fil. licentiate
JOSEPHY, B., doktor.
JUHLIN·DANNFELT, C. G., direktor.
JUNGNER, 0., civilin~enjor.

KALDEREN, G., direktor, Saltsjo-Duvn1is.
KALLERMAN, N., kapten.
KARLEBY, 0., sekreterare.
KARLSSON, H.I., ombudsman.
KEMPE, S., bruksagare.
~.IELLBERG, E., bankdirektor.
K.IELLGREN, N., e. o. hovrD.ttsnotarie.
KJELLSTROM, W., advokat.

. KLE1tIAN, C., civilingenjor.
KOCH, 0., forste byrasekreterare.
KRAGH, B., :fil. licentiat, Lund.

KRUSENSTJERNA, F. VON, f. d. bankin-

spektor.
KUGELBERG, B., direktor.
KULL, I., direktor, Oxelosund.
KULLING, E., direktor.
KUYLENSTIERNA, C'. W. D., jure doktOTj

regeringsrad.
KALLQVIST, 0., bankdirektor, Malm6. ,;
KALLSTROM, V., forate aktuarie.

KARNEKULL, 0., overingenjor.
KARRLANDER, N., direktor.
KORDEL, E., direkt6r.

LAGERB.IELKE, E., greve, e. o~ hovri1tts~

notarie, .Alvsjo. .

LAGERCRANTZ, C., bankdirektor.

LAGERCRANTZ, G., bankdirekWr,
Djursholm.

LAGERGREN, H., aktuarie.
LAGERGREN, S., revisor.
LAMBERTH, C., direkWr.
LAMM, 0., generalkonsul.
LANGE, G., fil. licentiate
LANGENSKIOLD, C.-G., friherre, direktor
LARSSON, G., fil. kandidat.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, T., direktor.

LAURIN, I., direkWr.
LAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LEFFLER, 0., direktlir.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEI.IONHUFVUD, C. G., friherre, aktuarie.
LEIJONMARCK, G., f. d. taxeringsinten-

dent.
LEMNE, A., riksbankstjanateman.
LEMNE, L., :61. licentiate
LEMNE, M., sekreterare.
LIDEN, C. F., civilingenjor.

LIDSTROM, S., kamrer. .
LIEDSTRAND, E., aktuarie, Saltsjlibaden.
LIIJIENBERG, A., til. doktor, kom-

merserAd.
LILIENBERG, A., f. d. stadsplanedirekt()r.
LIL.IA, C. B., generalkonsul, Djursholm.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm
LIND, A., redakt6r.

LIND, B., redaktor.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm.

LINDAHL, C., bankdirektor.
LINDAHL, E., professor, Dppsala.
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J.JINDAHL~ G., revisor.
LINDBERG, K. A., ordfl>rande i Lands-

organisationen, ledamot av Btyrelsen.
LINDBERGER, A., redaktl>r.
LINDBEBGEB, L., :til. licentiate
LINDEBERG, E., landshl>vding, Karls-

krona.
LINDER, TYRA, amanuens.
LINDGBEN, G., fil. licentiat, Uppsala.
LINDGR~N, G., kapten.
LINDGREN, T., kamrer.
LINDH, S., fil. licentiate
LINDMARK, B., disponent, Orebro.
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA, fil. kandidat.
LINDSTROM, O. W., direktor.
LINSE, R., civilingenjijr, Jijnk6ping.
LITHANDER, E., direkWr.

. LJUNGDAHL, C., major, Stocksund.
LJuNGGREN, H., direktor.
LJuNGLOF, R., grosshandlare.
LJUNGSTROl\I, G.P., civil~ngenj6r.

LOOSTROM, B., kanslisekreterare.
LOVEN, T., f6rsiLkringsdirektor.
LUNDBERG, E., professor, !orenitagen,

vice ordforande.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor.
LUNDBERG, S., direkt6r, Valdemarsvik.
LUNDBERG, S. B., civilekonom, Stock-

Bunde
LUNDBERG, T., major, Djursholm.
LUNDELL, T., civilingenjor.
LUNDEN, Y., direkt6r.
LUNDGREN, TH., konsul.
LYBERG, E., f. d. rAdman.
LOFBERG, T. H., direktl>r.
LOFGREN, G., advokat.
LOFSTROM, B., direkt6r.
LOWEGREN, G., socialrad.

MAGNUSSON, H., bankdirektl>r.
MALM, E., kamrer.
MALMBERG, S., bankkamrer.
1tIALMFORS, N., statssekreterare.
MALMFORS, S., f. d. kraftverksdirektor,

Falun.
MALMKVIST, E. V., byrachef.
MALMSTROM, B., sekreterare.
MALMSTROM, G., bankkamrer.

MALMSTROM, H., jure o. fil. kandidat.
MARCUS, M., :til. doktor-.
MARKLAND, W., bankdirektl>r.
MAR1{OLIN, F., kamrer.
MATTON-SJOBERG, N., advokat, TaUberg.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjl>r,

BorHinge.
MEIJLING, J., civilingerij6r.
MELIN, H., borschef, Djursholm.
MELIN, H., civilingenj6r.
METELIUS, B., fiI. licentiate
MODIG, E., envoye, Brysse!.
MOLANDER, C. A., disponent, Alingsas.
MOLANDER, S., bankrevisor.
MOLIN, R., direkt6r.
MONTGOMERY, A., professor.
MURRAY, C., byrachef.
MURRAY, U., diJ:"ekt6r, Djursholm.

.MYRDAL, G., professor, statsrad.
MARTENS, H., direkt6r.
MOLLER, E., kamrer.
MOLLER, H., direktl>r, Sl>derhamn.
MOLLER, K., direktl>r.
MORNER, K. A. G., greve, f. d. lands

hOvding.

NACHMANSON, H., bankdirekt6r.
NANNESON, L., professor, Uppsala.
NERELL, A., direkt6r.
NILSSON, K. G., forate aktuarie.
NORBECK, 0., bankdirektOr, Djursholm.
NORBERG, P. G., redaktor.
NORDENSON, H., fil. .doktor, direktOr,

ledamot av Btyrelsen.
NORDIN, J., generaldirektor.
NORDMARK, H., advokat, Djursholm.
NORDMARK, S., ombudsman.
NORDSTROM, A., ingenjor.
NORDWALL, B., f. d. finanssekreterare.
NOREN, A., ekonomidirektor.
NORMAN, A., direktor.
NORSTROM, C., advokat.
NYBERG, J., lektor.
NYSTROM, B., fiI. doktor, byrachef.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NYSTRO?l{, 0., direktor, Giivle.
NIsGARD, B., sekreterare.

OBERGER, F., advokat.
ODHE, T., chefredaktor.
ODHoL:r.r, A., direktorsassistent.
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OHLIN, B., professor, f. d. statsrad,
ledamot av styrelsen.

OHLIN, H., direkt6r.
OHLIN, J., bankkamrer.
OHLSON, O. E., bankdirekttir.
OHLSSONJ 1., fiI. licentiate
'OLMERS, G., bankir.
OLSON, K., e. O. ftirste kanslisekreterare,

Stocksund.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E., direktor.
OLSSON, H., fil. kandidat, Ektorp.
OLSSON, N., revisor.
OTTE~,' H., bankkamrer.
OTTEBSTROM, N., kamrer.

PALANDEB, T., professor, G6teborg.
PALME, INGEGERD, froken.
PALMI, S., byrachef, Stocksund.
PAUES, E. W., direktor.
P AUES, W., jure kandidat.
PEHRSSON-BRAMSTORP, A., f. d. etatsrAd.
PEHBZON, V., direkttir.
PERSSON, E., direktor.
PETTERSON, H., professor.
PETTERSSON, L., amanuens.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PONSBACH, .E., fondmaklare.
PONTIN, M., direktor.
PORAT, T. VON, f6rsakringsdirektijr.
PRAWITZ, H., byrachef.
PRYDZ, P., direktor.

RAAB, S'J friherre, bankdirekt6r, .G6te·
borg.

RAA8cHou, B., revisor.
RABE, G., bankdirektor.
RAMEr.., E., friherre, jure doktor.
RAMSTEDT, H., direktor.
RAUSING, R., direktOr, Lund.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirektijr,

Ulriksdal.
REHN:, G., sekreterare.
REHNBY, H., direktor.
REI?tIER, T., tjansteman.
REUTERSW.A.RD, G., direktor.
RICHERT, S., bankdirektor, Jakobsberg.
RIPA, K., byrainspektor.
RISBERG, W., disponent, Hasselfors.

RISING, C. G., direkt6r.
RITZLER, A., civilingenjor..
RODLING, E., disponent, Falun.
ROHTLIEB, C., jure doktor, kanslirAd,

Djursholm.
RONGE, E., jagmastare, Djursholm.
ROOTH, I., riksbankschef.
ROSENBERG, G., forlagsdirektor.
RUDENSTAM, G., direktor.
RUDLING, B., direktor.
RUNEMARK, P. S., generaldirekt6r.
RYDBECK, 0., f. d. bankdirektor, Djurs·

holm.

SACHS, J., f. d. generalkonsul.
SACHS, R., direkt6r.
SACHS, T., redaktor.
SAH~IN, G., direkWr.
SAHLIN, 0., direkt6r.
SAHLIN, S., envoye.
SALMONSON, S., advokat.
SANDBERG, F., riksgaldsdirektijr.
SANDEBORG, G., kammarrltttsrad.
SANDLER, R., landshovding, GAvle.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHELE, S., direkt6r.
SCHENKE, N., f. d. undervisningsrad.
SCHNEIDLER, E., kapt"en.
SCHULTZ, G., direkt~r.

SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SELMER, H., direktor.
SETTERGREN, G., direkt6r.
SETTERWALL, A., f. d. kapten.
SETTERWALL, C., direkt~r ..
SEVERIN, F., chefredakt6r.

SIDENV.A.LL, K., kommerserAd, DjnTs-
holm.

SIEGBAHN, M., professor.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. pro..

fessor.
.SIMONSSON, K. G., bankokommissarie.
SIVEBT, E., f. d. kammarrilttsrAd.
SJOBERG, A., forste aktuarie.
SJOGREN, E., direktor, ledamot av

.tyrelsen.
SJOGREN, G. W., byrachef.
SJOGREN,. I., forsAkringsdirektor.
SJOGREN, I. W., jure doktor, professor,

Lund.
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SJOGREN, P. A., ingenjor.
SKIOLD, 1., advokat.
SKOGH, S., byrachef.
SKOGLUND, A., bankdirekt6r, Skovde.
SKOOG, H., bankdirekt6r.
SOHLMAN, R., f. d. kommerserAd.
SOHLMAN, R., utrikesrad.
STAEL VON HOLSTEIN, MATkILDA,

advokat.
, STEDINGK, E.VON, friherre, bankdirektor.
STEN, H., f. d. bankdirekt6r..
STENBECK, H., advokat.
STENBERG, T., bankdirekt6r.
STENDAHL, G., amanuens.
STERKY, C. E., f. d. krigsrad.
STERNBERG" S.', direktor.
STERNER, B., kapten.
STEBNER, R., til. doktor.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direkt6r.
STOCKMAN, S. K' t f<>rste aktuarie,

Stocksund.
STOHNE, B., direktor.
STREYFFERT, TH., professor, Djurs-

holm.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STROM, C., avdelningschef.
STROM, T., disponent.
STROM, 1., direkt6r.
STROMBERG, K., advokat.
STYBMAN, G~ A., direkt6r.
SUNDBLOM, R., direktor.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDEN, R., direktt>r, Saltsjt>baden.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjansteman.
SUNDSTROM, H., bankdirekt6r.
SUNDVIK, R" bankdirektor.
SVANTESSON, N., fil. doktor, 6verlant-

mlttare, Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
SWARTLING, E., redaktor.
SWARTLING, J., f. d. bankdirekUir.
SVENNBERG, T" civilingenj6r.
SVENNILSON, i., docent.
SVENSSON, HJ., ombudsman.
SVENSSON, N., direktor.
SVENSSON, S., revisor.

SWERUP, S., civilingenjor, Storangen.

SVAR.DSTROM, K. F., agronom.
SYDOW, CRR. VON, direktor, Norrk6ping.

SYDOW, F. VON, advokat, Goteborg.
SALLFORS, T.} generaldirektor.
SODERBERG, E., direkt6r, Uppsala.
SODERB~RG, K., direktor.
SODERBERG, K. G., fil. doktor, Dalar6.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, G" direkt6r.
SODERQUIST, R., fiL doktor, direkt6r,

Kvarnsveden.
SODERQUIST, T., major.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., bankdirektor.

TEGNER, G., pol. magister.
TENGBERG, J., direktorsassistent, Gote-

borg.
THEDIN, N., redaktor.
THIEL, A., bankdirektor, Djursholm.
THOMSON, A., landshovding.
THORNANDER, T., direktOr.
THORSSON, S.; Bocialrad.
THRONE-HOLST, H., disponent, Djurs-

holm, ledamot av Btyrelsen.
THULIN, C, A.
THUNBORG, F., sekreterare.
THUNE, R., ingenjor.
THUNHOLM, L.-E., pol. magister.
THURDIN, 0., direktOr.
TONDEN, A" bankinspektor.
TORNBEBG, E. A. G., kamrer,

Stocksund.
TRANCHELL, C. F., ingenjOr, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm.
TRYGGER, C., direkt6r.
TRYGGER, C. E" f. d. bankrad.
TUNHAMMAR, E., direkt6r.
'fORNQVIST, G., professor.

UGGLA, A., .overate.
ULLMAN, S" banktjansteman.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
URELL, T" kontorschef, Uppsala.
URVARN, H., kamrer.

WADSTEIN, G., riksgaldskommiBsari~.
WlERN, F., direkt6r, Djursholm.
WAHLBERG, G., direktor.
WAHREN, E., disponent, Saltsjobaden.
WALDENSTROl\I, E., civilingenj6r.
WALDENSTROM, L., notarie.
WALDENSTROM, M., direktor.
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WALL, S., f. d. professor, Sigtuna.
WALLANDER,' S., arkitekt.
WALLBERG, F., bankdirekU>r.
WALLENBERG, B., direktor.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
W ALLENBORG, E., kamrer.
WELINDER, C., jure doktor, docent, Lund.
WENNERGREN, T., bankdirekWr, Gote-

borg.
WERNER, CH., direktor, Djursholm.
WESSMAN, K., bankokommissarie.
WESTERBERG, S., civilingenjor.
WESTERLIND, E., pol. magister.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTLUND, T., direktor, Sundsvall.
WIBERG, O. A., overingenjor, BorggArd.
WIBORGH, H. C., ingenjor.
WICKMAN, 0., advokat, Malmo.
WICKMAN, A., ryttmitstare.
WIDEMAR, S., jure kandidat.
WIDI..UND, S., byrachef.
WIEDESHEIM-PAUL, G., byrachef.
WIGFORSS, E., statsrad.
WIJKANDER, R., disponent, Smedje-

backen.
WIJKANDER, T., direktor, Goteborg.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILLIAM-OLSSON, W., docent.
WILLNERB, H., overingenjijr, Troll-

hattan.
WIMAN, H., jure kandidat, ombudsman.
VINELL, T., handelsrad.
WISTRAND, K., f. d. direktor.

WOLD, H., professor, Uppsala.
WREDE, F., greve.
WULFF, K., byrachef.
WAHLIN, P., bankdirektor.
VANJE, A., direktor.
WARN, T., direktor.
WASTFELT, A., direktijr.

YTTERBORN, G., overdirektor.

ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirekt6r.

ABERG, K., hovrltttsfiskal.
AHLUND, N., disponent, Gijteborg.
AKERLINDH, G., direktor.
.AKERLUND, H., fil. licentiat, Lidingo.
AKERMAN, G. R. J., genera1l6jtnant.
AKER1IAN, 'J. G., professor, Gijteborg.
AKERMAN, J. H., professor, Lund.
.A.KEssoN, O. A., fil. doktor, overdirekt6r.
ALANDER, M., kamrer.
AMABK, K., fiI. doktor, kanslichef.
AQVIST, T., direktor, Orebro.
ASTRAND, I., Ii.mne8Iitrar~.·

ASTROM, A. M., bankombudsman, Salt
sjobaden.

OBERG, A., bankkamrer.
OBERG, C., forste aktuarie.
ODMARK, S., bankdirekt6r, Saltsj6baden.

. ORNE, A., generaldirekt6r.
OSTERBERG, S. E., kommerserad.
OSTRAND, D., byracbef, Stocksund.


