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Ordforande~

Professor E r i k L u n d b erg.

Docent Sune Carlson inledde aftonens diskussion med ett anforande, b'enamnt:

Industriell delllokrati i, tilliiBlpning.
Nagra erfarenheter fran en studieresa i England.

Som de aldre bland foreningens medlemmar kanske erinra sig, forekom en diskussion om dagens amne vid ett foreningssammantrade i
maj manad 1923. Det tycks alltsa vara en typisk efterkrigsforeteelse
att diskutera fragan om industriell demokrati.
Om diskussionen kring den industriella demokratien da var lika livlig som for narvarande vet jag inte, men nu forefaller intresset pa
detta omrade att vara rent fantastiskt. Man kan inte oppna en daglig
tidning utan att finna rapporter fran det ena eller ,andra foretaget om
att detta problem upptagits pa dagordningen, oeh man kan knappast
heller oppna nagon annan tidning eller tidskrift utan att finna samma
sak berord. ·Om jag bara tar de tidskrifter jag ognat igenom under
sista tiden, har jag funnit artiklar om industriell demokrati, forutom
i Industria oeh Faekforeningsrorelsen, dar man kunnat vanta sig att
finna dem, i Samtid och Framtid, i Vi och i Idun och jag gissar, att
artiklar forekommit aven pa manga andra hall.
Fragan ar emellertid" om all denna diskussion, som nu forekommer,
ar sa sarskilt nyttig for saken; jag skall komma tillbaka till den fragan senare.
Om man gar tillbaka till den debatt, som forekom efter forra kri-'
get, och forsoker jamfora fragestallningarna da och nu, finner man
att forhallandena aro bra olika. Diskussionen rorde sig da i huvuQsak
pa ett ganska teoretiskt plan - det var prineipfragor som diskutera~
des - under det att det nu i huvudsak ar vissa praktiska, konkreta
problemstallningar, som aro uppe till debatt.
Om en utomstaende oeh ganska cynisk kritiker skulle forsoka jamfora utgangslaget da oeh nu, skulle han kanske saga att det da var
en av en soeialdemokratisk minoritetsregering tillsatt kommitte, som
1 -

flationale.k. For. Fiirh. 1946. 461987

2

NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 28 FEBRUARI 1946

framla~~ vi,ssa ~orslag angaende i~dustriell demokrati - forslag, vilka
faekforeningskretsarna visade sig vara ganska ointresserade for, oeh"
vilka de kanske narmast betraktade som en halvmesyr utan storre
framtid. I dag, skulle denne kritiker saga, ar Higet ett helt annat: nu ar
det en ganska maktig faekforeningsrorelse, som kommer fram med
uppslagen oeh ~ samtidigt som den sneglar litet mot sina kritiker till
vanster - viII fa en fjader i hatten genom att vinna storre inflytande
oeh makt i de enskilda foretagen, en makt, sam man enligt denne kritiker kanske inte vet hur man skail anvanda.
Installningen pa arbetsgivarsidan da oeh nn ar oeksa olika. Da
stallde m'an sig myeket tvivlande till de revolutionerande forslag, som
framstalIdes av den ovan namnda kommitten. I dag ar laget ett
annat. En utomstaende skulle kanske saga, att arbetsgivarna aro
intresserade, darfor att de aro radda for annu varre ingripanden oeh
rakna med att kanske kunn'a kopa sig fria harifran genom att visa sig
valvilliga i fraga om den industriella demokratien - den synpunkten
har atminstone framforts i pressen. Man' har oeksa sagt, att arbetsgivarna aro intresserade darfor att de veta, att den politisk'a makten
'i dagens lage ar sadan, att problemen kunna losas lagstiftningsvagen,
am det' inte blir en frivillig overenskommeise. Man sager sig kanske
oeksa pa arbetsgivarsidan, att erfarenheterna efter ar 1923 fran andra
lander visa, att den industriella demokratien inte ar nagonting sa
'farligt, som man da tankte sig.
Detta ar, kan man saga, en sammanfattning av vissa kritiska synpunkter pa det dagsaktuella laget, som man finner pa olika hall i pressen. Men jag tror, att det ligger en hel del andra faktorer bakom,
rent praktiska problem sam det galler att fa belysta. Som jag namnde
forut gallde debatten ar 1923 mera prineipiella oeh politiska fragestallningar, medan den i dag ror sig om mera praktiska~ om vardagsfragorna pa arbetsplatsen. Det har ocksa sedan ar 1923 hant en hel
del i olika avseenden, sam gor att problemen i dag ara annorlunda.
Utveeklingen av arbetsmarknadens organisationer, b'ade pa arbetsgivarsidan .oeh .framfor alIt pa fackforeningssidan, har medfort att
det "nn normalt forekommer diskussione'r i olika fragor mellan parterna, som man kanske for 23 ar sedan iDte kunde tanka sig. Rationaliseringen inom naringslivet har fortskridit och ~ stor utstrackning lett
till okat tempoarbete. Hela arbetssattet inom stora delar av industrien
har omlagts. Foretagen ha vuxit nt, oeh avstandet mellan foretagsledningen oeh de anstallda har darmed blivit storre. Samtidigt finna vi
en viss avkoppling av det rena agareintresset fran foretagens ledning.
Vi finna som enalltmera karakteristisk foreteelse i vart land, liksom
i andra lander, att det har nppstatt en grupp av ansta.llda foretags-
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Iedare, som ha en relativt £ristaende stallning saval gentemoi aktieagarna som emot de anstaiida. Dessa foretagsledare ha delvis andra
synpunkter pa foretagens problem an de, som voro radande inom
foretagsledarkretsar ett 20-tal ar tillbaka i tiden.
AlIt detta, de stora foretagen, den okade rationaliseringen oeh tempoarbetet, har lett till att den enskilde arbetaren, den enskiide anstallde, ailtmera kanner sig Som en kugge i ett stort maskineri, som han
inte riktigt forstar och inte trivs i pa samma satt som i det mindre
foretaget. Jag tror, att detta ar detaljer av praktisk betydelse, som
man bor halla i minnet.
Dessutom har industrien fatt ett nytt problem, som tycks bli bestaende en god tid framat, namligen bristen pa arbetskraft. Laget
pa arbetsmarknaden gor, att nyrekryteringsfragan blivit ett av industriens viktigaste problem oeh att omvardnaden av arbetskraften blivit en fraga av' mycket stor betydeise.
Det ar alltsa manga stora forandringar som agt rum, inom naringslivet. Men man fragar sig, om de aro tillraekliga 'Som forklaring till att
vi nu aterigen fatt upp debatten om den industriella demokratien. Jag
tror,. att sjalva kriget ocksa har haft en viS's betydel'Se, namligen satilllvida, att en hel del manniskor genom inkallelserna fatt kontakt moo
nya. problem; man har traffat 'nya manniskor oeh har borjat se sin vanliga omgivning pa ett annat satt an forr. Man har pa sa satt fatt en
kritisk installning till fragor, vilkas blotta existens man tilligare kanske inte ens· hade' en -aning om.
Samtidigt ha vi fatt en hel del fiirska erfarenheter fran utlandet
pa detta speciella omrade, oeh det ar framfor alIt om ,de erfarenheterna, som jag senare skall tala.
Om man'forsoker klargora, vilka stravanden oeh onskemal som ligga'
bakom talet om industriell demokrati, sa kan man kanske sammanfatta dem pa foljande satt. Ser man forst pa uttalandena fran faekforeningssidan, sa tror jag man kommer till att det viktigaste onskemalet fran det hallet ar a~t fa en okad insikt om oeh mojlighet att
medverka vid foretagens framtidsplanering. Framfor alIt ser man
l<:anske fragan som en del av trygghetsproblemet: man viII vara
med vid behandlingen av fragor, som rora den framtida sysselsattningen, det framtida orderlaget o. s. v. Detta har genomgaende forefallit mig vara onskemalet nr 1. Man ar fort~arande ytterligt· radd for
rationaliseringsarbetsloshet, och man viII fa inflyta,nde pa behandlingen av det problemet pa den enskilda arbetsplatsen. '
Ett annat onskemal, som man ideligen moter i arbetarsynpunkterna
pa detta omrade, ar att man ute pa arbetsplatserna pa nagot satt viII
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fa mojlighet att paverka fordelningen av rationaliseringsvinsten. For
nagon tid sedan talade jag med en faekforeningsordforande i ett foretag i sodra Sverige om dessa problem, oeh han angav sin huvudfraga
helt enkelt sa: »Mitt jobb ar att klara av arbetarnas fragor efter en
forhandling; om vi genom en rationaliseringsatgard ha sankt arbets-'
kostnaderna for en viss artikel med 50 ore, viII jag oeksa veta, att den
50-oringen verkligen hamnar i konsumentens fieka. Kan jag bara fa
visshet pa den punkten, sa kan jag ga med pa en hel del rationaliseringsatgarder myeket lattare an jag annars skulle kunna.» Jag tror,
att detta ar ett av de onskemal, som man hoppas kunna pa ett
eller annat satt forverkliga genom de atgarder som diskuteras under
slagordet industriell demokrati.
Men· jag tror oeksa, att man liven pa arbetarsid'an onskar medverka till en produktionsokning oeh ser den industriella demokratin
sam ett medel harfor. Det ar inte bara fran ledningens sida - 15-mannakommittens betankande oeh de 27 punkterna - som man finner
uttalanden om att enda sattet att 'na en hog levnadsstandard ar att
oka produktionen, utan man far samma uppfattning verifierad vid
samtal med gemene man ute pa arbetsplatserna. Dessutom torde man
pa arbetarsidan ha forhoppningen att kunna minska den irritation,
som ofta forefinnes pa en arbetsplats, om man i forvag kan fa reda
pa att omflyttningar planeras, att arbetsproeesser skola andras o. s. v.
Men det ax inte bara fran fackforeningshall man har visat intresse
for dessa problem. Flera enskilda svenska arbetsgivare .ha varit inne
pa samma tankegangar, som har refererats, oeh gett uttryek at liknande onskemal. Fran deras hall onskar man givetvis framfor alIt en
medverkan fran arbetarsidan for att astadkomma en produktionsokning oeh for att minska irritationen pa arbetsplatserna. Men jag
tror oeksa, att arbetsgivarna rent allmant onska att hos arbetarna
skapa en okad kansla av samhorighet med foretaget. Man onskar
starka den samhorighetskansla" som forsvagats elIer helt forsvunnit
i och med att foretagen vuxit oeh det blivit alIt flera led mellan den
verkstallande ledningen oeh arbetarna. Man onskar skapa en person, lig kontakt med arbetarna oeh man hoppas liven fa hjiilp av dem
med att losa sadaria fragor, i vilka de kanske aro de enda verkligt
sakkunniga inom foretaget. Jag talarhar mest om arbetarna, men
jag skalilangre fram oeksa berora· -tjanstemannen.
. Detta ar, skulle jag tro, de onskemal som ligga bakom den diskussion, som under senare tid agt rum, oeh de stravanden, som dar gjort
sig gallande.
Vad da betraffar de 'medel, som redan anvandas, och de medel, 80m
diskuteras for att uppna de har' berorda malen, sa forsoker man
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givetvis forst oeh framst att anvanda redan befintliga organisationer,
styrelser i faekforeningar oeh verkstadsklubbar, .sakerhetskommitteer, pensionskassestyrelser o. s. v., for att na erforderliga kontakter
och ge onskade informationer. Man anvander sig ocksa alIt mera av
sarskilda personalhandbocker, som beskriva fareta-gens interna organisation oeh arbetsforhallanden, och av personaltidningar; ett flertal
stora foretag ha borj'at utge sada-n'a tidningar. Man har anordnat massmoten - jag behover bara namna Hoganasmotena - dem'onstrationer,
studiebesak etc. Slutligen har ocl{sa. fragan om sarskilda samarbetskommitteer kommit upp. Det foreligger en rad exempel pa bilda-ndet av
sadlana kommitteer un,der sista tiden. Genom kollektivavtal ha ,samarbetskommitteer skapats vid forsvarets fabriksverk, oeh atgarder i
sam:r;na riktning ha vidtagits vid en hel del enskilda foreta.g, t. ex. Raganas, Malmo Lader, Bergslaget, S·andviken. I sista jarnbruksavtalet intogs oeksa en kl'ausul om okad intern information, och vissa stravanden
till industrielldemokrati har p~l. sistone kunnat markas inom den
branschen.
80m alIa kanna till paga oeksa eentrala forhandlingar om den industriella demokratiens problem i Saltsjobaden. Man vet for narvarande inte myeket om dem, men det har i dagspressen synts uppgifter om att man beraknar att kunna komma fram till vissa positiva
resultat under varen eller sommaren.
OveralIt goras alltsa praktiska forsok att losa den industriella demokratiens problem. Man provar sig fram pa olika vagar. Men man bor
komma ihag, att alIt detta bara ar medel for att uppna vissa bestamda syften. Dessa m·edel fa inte bli till mal i sig sjalva; om de aro
effektiva eller ej blir b,eroende pa vern som anva,nder dem o'ch hur de
anvandas.
Man bor kanske ocksa komma ihag, att dessa medel inte lampligen
bora anvandas for privat reklam oeh propaganda; det ar kanske vad
som i nagon man har skett under senare tid. Det verkar, som om flera
foretag ha utnyttjat mojligheten till publieitet i detta fall, oeh jag
undrar, om den industriella demokratins sak fores framat pa det sattet.
Jag tror, att vi har bora rora oss med ytterligt stor forsiktighet och att
for mycket publicitet inte ar till nytta.
Det var narmast for att studera verkningarna avett av dessa medel,
som jag genom anslag fran arbetsgivareforeningen och landsorganisationen fick tillfalle att under foregaende host resa till England. Vad
jag ville gora var att studera de samarbetskommitteer, som ha forekommit inom Englands industri i manga fall sedan manga ar tillbaka,
men framfor alIt nu under kriget. Genom de introduktioner jag hade
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fran bada huvudparterna pa den svenska arhetsmarknaden. fick jag
tillfalle att nalkas mitt studieobjekt saval uppifran som nedifran,
vilket annars skulIe ha .varit svart. Emellertid sokte jag aldrig hilda
mig en uppfattning om de genomsnittliga forhallandena pit detta omrade i England - hur man i genomsnitt lyekats eller ieke lyekats utan jag begransade mina studier till foretag, d~ir j1ag had·e nagot
positivt att lara. Jag ville utrona anledningarn'a till varfar man hade
lyekats att komma underfund m·ed vilka svarigheter man ha.de motte
Den bild, jag ger av de engelska samarbetskommitteerna, ar darfor
inte aIls en for den engelska arhetsmarknaden typisk bild, dartill ax
den alltfor vaeker.
Jag namnde, att det sedan gammalt har forekommit samarbetskommitteer inom engelsk industri; vissa foretag ha haft sadana kommitteer
·under 30 eller 40 ar. Man raknade med att fore kriget hade kanske
flertalet foretag inom den engelska storindustrien samarbetskommitteer i en eller annan form. Under kriget skedde har en myeket
snabb utveekling: det blev kollektiva overenskommelser forst mellan
de statliga ammunitionsfabrikerna oeh faekfareningarna i verkstadsind·ustrien, oeh sedan slotos liknande overenskommelser iiven far de
privata foretagen inom denna industri. Darefter foljde overenskommelser vid skeppsvarven, vid kolgruvorna samt inom byggnadsindustrieno. s. v. Mail har alltsa i England fatt en ganska stor erfarenhet
av det praktiska arbetet inom samarbetskommitteer.
Motiven for att bilda dessa kommitteer voro i England ungefar desamma som har i Sverige. Nar det galler de tidigare kommitteerna,
alltsa de 80m funnos fore kriget, hade initiativet vanligtvis tagitls fran
foretagsledningens sida, medan insmllningen till dessa kommitteer fran
faekforeningssidan snarast var skeptisk. Det kan nog handa, att foretagsledningens intresse i vissa fall varit att genom kommitteerna soka
minska faekforeningarnas inf~ytande inom faretagen, alltsa ett forsok
att skapa en motsvarighet till de amerikanska »yellow unions», men
jag trar att detta var rena undantagsfall. Inom flera av de storforetag,
som jag besokte, hade'man fran' borjan utgalt fran att endast faekforeningsmedlemmar skulle fa delta vild val av kommittemedlemmar.
Dessa foretag hade snarast uppmanat sina arbetare att iriga i faekforeningar, vilket i England i manga fall har sina sidor pa grund av·
den uppdelning pit en mangd olika yrkesforbund, som dar forekommer.
Men trots att foretagen stad.de fackforeningarna och forsokte fa dem,
med, varo nog dessa som regel ganska skeptiskt installda till samarbetsiden.
De samarbetskommitteer, som skapats under kriget, ha emellertid
tillkommit pa ett annat satt. Har var det avgorande momentet in-
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tresset fran faekforeningssidan. Framfor alIt var det sedan Ryssland
kommit med i kriget sommaren 19·41, sam arbetarna fordrade att pa
nagot satt fa ta en mer aktiv -del i krigsanstrangningen. Det var sarskilt genom, patryekningar fran metallarbetareforbundet som de kollektiva overenskommelserna om samarbetskommitteer kommo till
stand.
Om vi nu se narmast pa de kommitteer, 'som arbetat under kriget,
sa hade de tva huvudsyften. Fo! det forsta ville man oka krigsanstrangningen oeh stegra produktionen genom att fa med arbetarna sa
myeket sam mojligt, oeh for det andra ville man ha arbetarnas hjalp
med att Iosa alIa de personalvardsproblem, som forekomma under
ett krig. For att ge en forestallning om storleksordningen av dessa
senare kan jag namna, att arbetsstyrkan vid en Iondonfabrik, som jag
besokte, pa ett oeh ett halvt ar hade vuxit fran nagot ov~_r 1.500 till
8.000 personer, oeh att man samtidigt hade blivit av med en hel del
av de yrkesskiekliga formannen oeh en stor del av ingenjorerna. Man
maste ta in mangder av nya arbetare, framfor alIt kvinnlig arbetskraft, som det gallde att lara upp oeh plaeera i den industriella produktionen. Men inte bara detta. Det gall de att skaffa bostader at
dem oeh ordna matsalar o. s. v. Under hela tiden var man utsatt for
bombkriget med alIt vad det for med sig i form av morklaggning,
direkt bombfara, brandfara m. m. Samtidigt var arbetskraften mobiliserad: det var strejkforbud, forbud for en arbet~e att byta jobb eller
for ett foretag att avskeda en arbetare oeh hela lonefragan var reglerad
genom statliga foreskrifter. I detta lage gallde det att sa myeket som
mojligt koppla in arbetarna oeh fa deras hjalp for att klara alIa personalvardsproblem. Samarbetskommitteerna hade har en av sina viktigaste uppgifter.

Om man fragade efter de resultat, sam uppnatts genom dessa samarbetsstravanden, framfar alIt resultaten under kriget, fick man
myeket skiftancle svar, beroe~de pa vern man talade med. Mahga
ansago, att samarbetskommitteerna inte varit till nagon sam heIst
nytta, medan andra menade, att kommitteerna lyekats ganska bra.
Jag besokte, som jag tidigare namnt, narmast foretag som hade
agnat mycken tid at problemet oeh som i stort sett hade lyckats. Om
jag skall forsoka sammanfatta huvudresultatet av mina intervjuer,
sa erholl jag fran bilda hallen - fran arbetarsidan oeh foretagsledningssidan - den upplysningen att kommitteerna satillvida varit till
stor nytta 'som man har lart kanna varandra battre. Man har insett
varandras problem och man har pa sa satt blivit mindre kritisk. Just
detta att dampa en oftast ovederhaftig kritik var ett viktigt onske-
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mal under sjalva omstallningsprocessen i fabr~kerna. Vi maste.komma
ihag att England delvis var avsparrat under kriget. Det kunde ha~da,
att hela produktionsplaneringen pa en viss avdelning var beroende av
att en konvoj anlande pa bestamd dag. Om den inte ~om, kanske arbetarna inte hade nagont-ing .att. gora .innan nya planer hunnit utarbetas. Men arbetarna, som hade 12 timmars arbetsdag, voro trotta
pch irriterade. Under sadana forhallanden blev naturligtvis frestelsen
stor att stanna borta fran ·arbetet eller att »maska» pa alIa mojliga
satt. Just av. den anledningen var det ytterst viktigt, att foretags~
Iedning och arbetare Iarde kanna varandras problem och fick den
rent personliga kontakten ·genom kommittearbetet.
Mitt intryck vid samtal med.fackforeningsfolket var, att man vanligtvis var nojd. Man hade onskat att genom samarbetskommitteerna fa en viss insyn i foretagen, och det hade man uppnatt. Man hade
ocksa onskat en indirekt medbestammanderatt i en hel del fragor,
och. det hade man ocksa ,fatt. AlIa, som jag talade med, onskade att
samarbetskommitteerna skulle fortsatta sin verksamhet.
En enquete, som for nagra ar sedan gjordes av metallarbetarforbundet i London bI'and dess samtliga medlemmar, utviS'ar att det
aven pa arbetarhall finns kritiska synpunkter. En hel del kommitteer
ha ocksa upphort pa grund av att arbetarna vagrat medverka; de ha
saknat intresse for saken oeh inte velat vara med langre. Men allmant
kan man nog saga, att arbetarsidan var for iden med samarbetskominitteer och alltjamt ar det.
Om man sedan ser efter hur samarbetskommitteerna Iyckats med
de uppgifter, de framfor alIt skulle klara, namligen personalvarden
och den okade krigsanstrangningen, kan man nog saga att de overlag
ha Iyckats bast med avseende pa det forra. Har var arbetarnas medverkan i manga fall absolut nodvandig. Krigsforhallandena gjorde
att foretagen maste utfarda en hel del foreskrifter till arbetarnas
fromma, t. ex. };>etraffande diet, halsovard, olyeksfall o. s. v. och dessa
foreskrifter kunde Hitt fa karaktaren av ett for~yndarskap, vilket
vackte anstot bland arbetarna. Enda sattet att fa med arbetarna pa
sadana saker var att ga via kommitteerna oeh lata d~~ ta hand om
problemen. Dit horde oeksa en sadan sak som utbild~i:~lgsfragan.
Over huvud taget marker man i England oeh aven i Amerika - att
doma av litteraturen - en forandring inom personalvarden. Den tidigare tendensen var ju, att det gamla patriarkaliska systemet alItmera upphorde. Arbetsgivaren fick mindr~ oeh mindre intresse kanske skola vi saga genom omsesidig overenskommelse - for vad
som gallde arbetarnas bostader, diet, halsovard o. s. v. De s. k. naturaformanerna voro pa vag att fars-vinna. Men under kriget har man
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funnit, att detta delvis var ett misstag. Precis som man maste smorja,
skota om och reparera en maskirt, maste man varda den manskliga
arbetskraften. Har fi~nes en mangd uppgifter, 80m industrien i'rent
ekonomis.kt intresse och ur krass produktionssynpunkt maste ge sig
in pa. Men i vissa fall ar motstandet stort fran arbetarsida,n mot detta
att foretagen lagga sig i arbetarnas privatliv, och enda mojligheten
att komma till ratta med dessa problem har varit via samarbetskommitteerna.
Nar det galler den direkta produktionsokningen, aro resultaten av
samarbetskommitteernas verksamhet nog inte lika slaende. Men rent
allmant kan man saga, att om man ville uppna resultat, har man
gjort det, atminstone pa de omraden dar arbetarna hade verklig sakkunskap. Dessutom ha arbetarna fatt en kansla av medansvar, vilket
har minskat kritiken och haft en hel del annat gott med sig.,
Ett omrade dar arbetarna varit sakkunniga' och gjort stor nytta ar
-- det har allmant omvittnats - nar det gallt att motverka franvaro och sen ankomst. Under kriget har detta varit ett mycket stort
problem pa grund av pafrestningarna och den hoga procenten kvinnJig arbetskraft. Men aven under fredsforhallanden ar franvaroproblemet av ganska betydande storleksordning. I manga svenska foretag, dar jag sett siffror pa detta, raknar man for kvinnlig arbetskraft
med att 8 it 10 procent av arbetstiden gar forlorad genom franvaro.
Pa detta ~mrade ingrepo de engelska samarbetskommitteerna, och de
anstalldas representanter lyckades dar gora en stor insats och vidtaga
atgarder, som foretagsledningen aldrig sjalv skulle ha kunnat genomfora.
Aven betraffande andra disciplinara arenden hade man stor hjalp
av samarbetskommitteerna. Vid en av de stora chokladfabrikerna i
England hade ledningen aldrig lyckats losa snatteriproblemet genom
foreskrifter och forbud eller genom visitering av flickorna, da de passerade grindarna vid utgaende. Men nar samarbetskommitten fick
hand om saken lyckades de fa till stan,d en opinionsbildning bland de
anstallda, att snatteri inte fick forekomma, OQh pa sa satt fick man
bukt med detta problem langt battre an man tidigare vagat hoppas.
Ga vi over till de mera tekniska produktionsproblemen, sa visar det
sig emellertid att en positiv medverkan fran de anstalldas sida har
varit av yarde egentligen endast nar det gallt att minska ren kassation. Det ar ett problem, som varje enskild arbetare begriper; dar ar
han sakkunnig oeh kan gora en vasentlig insats. I fraga om betydelsen av de rent tel{niska forbattringarna, som sett dagen inom sam-·
arbetskommitteerna, ar uppfattningen daremot splittrad. Pa arbetarsidan tror man mang~ ganger, att man har gjort myeket fornam-
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liga uppfinningar, men vid samtal med utomstaende konsulterande
ingenjorer, som 'ha en opartisk installning till fragan, finner man nog
vanligen att arbetarna overdriva vardet av sina forbattringsforslag.
Rent psykologiskt betyder emellertid deras medverkan en hel del.
Kanslan av att de aro med oeh intressera sig for produktionen betyder
mer an de direkta resultaten.
. Om jag skaII forsoka sammanfatta mina intryek av samarbetskommitteernas betydelse for den engelska krigsindustrien, tror jag man
kan saga, att flertalet av foretagsledarna i de mera framgangsrika
engelska foretagen, progressivt ·tankande yngre tekniker, voro av
den uppfattningen, att man verkligen hade fatt ut en hel del av dessa
kommitteer. Jag traffade ingen, som verkligen hade forsokt oeh agnat
tid oeh intresse at denna fraga, som inte ville ha samarbetskommitteerna kvar. En av de Iedande mannen i produktionsministeriet, for
ovrigt den; som haft hela fragan om samarbetskommitteernas verksamhet under sig, sammanfattade sin asikt sa, att man utan dessa
kommitteer, aven ·om de inte utrattat sa myeket, aldrig hade klarat
krigsanstrangningen. Samarbetskommitteerna voro under kriget oumbarliga.
Nu far man komma ihag, att forhallandena i England under kriget
voro synnerligen olika vara fredsforhallanden, oeh det go~ kanske att
de resultat, som man har kommit till i 'England, inte ha sa sarskilt
stort intresse for oss. Jag tror emellertid, att de i nagon .man kunna
ge anvisningar om pa vilka omraden man bar inrikta sina stravanden,
nar vi starta Iiknande kommitteer har hemma.
Vad som emellertid ar intressantare, ar att forsoka bena upp vilka
omstandigheter som gjorde, att man faktiskt lyckades sa pass bra
inom ffianga engelska foretag som man gjort, oeh vilka krav som
maste stallas betraffande kommitteernas ledning oeh sammansattning.
Jag tror att vi darvidlag kunna lara en del 'av engelsmannen. Over
huvud taget aro forhallandena pa arbetsmarknaden relativt lika i
England och Sverige, oeh ·det 'sy'nes som om den engelska arbetarens
syn pa tingen fir ratt likartad den svenske arbetarens. Nar det galler
tjanstemannen ar det daremot stora skillna'der mellan engelska oeh
svenska forhallanden. I England har man ju inte aIls en sadan organisatorisk fasthet i tjanstem'annarorellsen som har i Sverige.
'Om jag skall forsoka speeifieera, vilka forutsattningar som ledde
till de engelska samarbetsstravande'nas framgang, maste jag borja med
den gemensamma malsattningen. AlIa voro fuIIstandigt overens om
krigsanstrangningen. Jag kan 80m ett exempel namna, att arbetarna
i en ~el fabriker, 'dar man fore kriget haft forsIagsverksamhet med
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penningpris till arbetarna., vagrade att rnottaga nagon som heIst ersattning for ·gjorda forbattringsforslag, sa lange kriget vara.de. I de
statliga arnmunitionsfabrikerna, for att ta ett annat exempel, traffades kollektiv overenskommelse om att inga penningpremier fingo
forekomma, utan endast medaljer, utmarkelseteeken o. d. Att man
var overens om malsattningen betydde naturligtvis myeket. En
annan betydelsefull faktor var otvivelaktigt, att krigskonjunkturskatten var hundraprocentig. Detta papekades av flera arbetare, nar jag·
fragade dem
forutsattningarna for att samarbetsarbetet skulIe
lyekas. Man behovde aidrig misstanka, att vinsterna av arbetarnas
insatser skulIe ga i l{apitalisternas "fieko·r. Hela fragan om kapitalismens fra~tid - att den gemensamma anstrangningen aven ledde' till
att forbattra ett system, som man heIst ville ha bort - var avskriven
oeh saknade aktualitet. Detta underiattade alldeles givet samarbetet.
Jag har tidigare namnt att lonerna i den engelska krigsindustrien
voro bundna genom statliga foreskrifter. Dessutom lago alIa lonefragor utanfor samarbetskommitteernas kompetensomrade. I alIa engelska avtal om samarbetskommitteer stipulerades, liksom i det svenska
avtalet inom forsvarets fabriksverk, att inga som heIst fragor, som
reglerades g·enom andra overenskommelser, skulle upptagas i samarbetskommitten. 80m en erfarenhet fran ett flertal kommitteer, dar
man pa ett eller annat satt halkade in pit lonediskussioner - vanligt,ris via samtal om arbetsstudier - k·a.n jag nii.mna, att dessa ,diskussioner aldrig ledde nagon vart oeh att alIt fortsatt samarbete riskerades, om inte ordfor-anden omedelbart slog klubban i bordet och forhindrade ytterligare diskussion. Detta tror jag ar en vas,entlig lardom.
Nar man fragade efter forutsattningen att skapa en gemensam malsattning aven for framtiden, sa erholl man ofta som svar bade fran
ioretagsledare oeh arbetare, att de trodde att man skulle kunna komrna overens oeksa da. Flera engelska foretag arbeta verkligen pa att
har finna en losning. Man diskuterar sin framtida foretagspolitik med
de anstallda oeh forsoker komma fram till vissa gemensamma mal.
Det forefaller som om intresset for en utdelningsbegransning vore
det viktigaste onskemalet pa arbetarsidan. Darernot hade de intelligentare arbetarnaej nagot emot att foretagen gjorde vinster, efterso·m
,detta mojliggjorde anskaffning av nya maskiner, forbattrade valfardsanordningar o. s. v. Ett annat problem, som d·et forefoll som man
pa arbetarsidan var angelagen att diskutera, var prineiperna for hur
rationaliseringsvinster skola anvandas. Man ville oeksa diskutera fragan om distributionskostnaderna. Jag talade med. folk i verkstadsindustrien som sade: ~ Vi veta, att vara produktionskostnader for den
.har artik·eln ga pa ung·efar 5 shillings, men i detaljhandeln kostar den

om
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12. Det kan inte vara ratt, och darfor vilja vi fa diskutera den saken».
Jag tror- att detta ar problem, som intressera ocksa de svenska arbetarna.
Vad betraffar fragestallningen, om arbetarna over huv'ud taget
skulle vara villiga att i ett kapitalistiskt samhalle hjalpa till med att
forbattra bestaende foretag, ar min erfarenhet fran samtal med engelska arbetare, att den fragan inte ar aktuell. Detta ar ju en fragestallning,- som aktualiserats har hemma genoIp. den kritik mot de nuvarande stravandena mot industriell demokrati, som nyligen framfordes
av bl. a. Stefan Oljelund. Arbetarna kunna, sager man, inte ha nagot
intresse av att samarbeta, sa lange systemet ar det nuvarande, och
de i sjal och hjarta vilja ha ettannat system. Den erfarenhet jag har
fran samtal med engelska arbetarrepresentanter gar som sagt i annan
riktning. De engelska arbetarna forsta, att effektiviseringen av produktionen ar nagonting nodvandigt, och de onska snarast, att det
~kall vara en fin maskin de fa overta, nar den dagen l{ommer att de
sjalva skola fa ta hand om det hela.
Om den gemensamma malsattningen var forutsattning nr 1 for samarhetskolnmitteernas framgang sa var den fulla sysselsattningen forutsattning nr 2. Radlslan for rationaliseringsarbetsloshet ar i England. alltja.mt stor. Vi fa komm'a ihag den bittra erfarenhet man
haft i England under mellankrigsperioden och vilken vi saknat motsvarighet till. Om vi skulle raka in i en arbetsloshetskris, kommer
samarbetet sakert att bli ett helt annat an om vi kunna halla nagorlunda full sysselsattning. Detta ax emellertid en av de fragor dar man
marker, att arbetarna inte sa garna vilja ta ansvar sjalva. Ett av de
foretag i London, som lyckats bast i sitt samarbete - en stor mekanisk verkstad, som haft en samarbetskommitte sedan lange - anholl
att denna kommitte skulle utarbeta riktlinjer for omstallningen efter
kriget. M-en detta onskade inte arbetarna vara med om. Det fordrades en viss overtalning fran ledningens sida, innan man fick dem att
ga in pa detta stora problem -och. att ta sin del i ansvaret for dess
losning. Men till slut fick man arbetarna med, och det forslag, -som
kommitten enades om, lades sa smaningom till grund for hela permitterings- och omstallningspolitiken.
-Sa langt betraffande de yttre forutsattningarna for kommitteernag.
verksamhet. Vi kunna aven lara mycket betraJ£ande -den dagliga skotseln av en samarbetskommitte ifran England. En er£arenhet ar, att
dessa kommitteer stalla synnerligen stora krav pa foretagsledningen.
Man far komma ihag, att ledningen av en samarbetskommitte ax ett
tekniskt jobb, som vid sidan av vilja till samarbete fordrar en stor
kunnighet i ren kommitteteknik. Det ar inte alltid sa, att den baste
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foretagsledaren ar den baste kommitteordforanden. Och anda tror jag
inte, att ordforandens problem aro sa stora inom kommitten som utanfor. Han maste kunna vinna arbetarrepresentanternas forstaelse oeh
tillit, men han maste oeksa ha siri styrelse 'med sig, oeh framfor allt
maste han ha fatt sina tjansteman och forman att helhjartat ga in
for samarbetstanken.
Ett yttrande, som man· ofta horde fran ehefer i engelska foretag
var, att om man hade vetat hur svart tjanstemannaproblemet var,
skulle man inte ha gett sig in pa denna samarbetsverksamhet sa bradstortat, som man gjorde. Det ar namligen ofta Hittare att skapa kontakt mellan hogsta ledningen oeh arbetarna, an mellan des~a oeh personalen i mellanstallningarna. P,ersonalehefen for ett av Englands
storsta foretag papekade for mig, att en av svarigheterna var, att
tjanstemannen vagr.ade yttra sig nar arbetarna voro narvarande. O1n
de visste med sig att ett forslag, som framforts av en arbetare, var
alldeles riktigt, men trodde att den chef, som satt ordforande vid tillfallet, inte skulle tycka om att de instamde, sade de ingenting. Under
sadana forhaJlanden kan man ju ej fa till stand en forutsattningslos
diskussion av de forslag, som komma frame
Skotseln av en san1.arbetskommitte tar tid, oeh en sak, som man a~l
mant fick hora i England, var att i varje fall foretag med mer an .500
anstallda borde anstalla sarskild personaldirektor, som bland sina
ovriga uppgifter hade att ta hand om jllSt detta problem. Det racker
ej med att tillsatta en kommitte.Kommittens arbete maste forutplaneras i detalj, oeh det ar detta. som tar tid. Som personalchefen i ett
foretag sade: »Varje gang vi ha ett kommittesammantrade maste jag
se till att det blir .'a big show'». AlIa som varit med maste efterat
kunna saga: »Nu ha vi suttit har tva timmar, men det har inte varit
bortkastad tid, utan vi ha lart oss nagonting nytt oeh fatt ga igenom
en hel mangd intressanta ochfor foretaget nyttiga saker». Om nagot
beslut fattas under sammantradet, kravs det oeksa att nagon fullfoljer saken oeh ser till att det blir resultat fore nasta sammantrade.
I England liksom i Sverige var det under kriget en stor brist pa
lampliga personalchefer. Regeringen gjorde emellertid stora anstrangningar for att rada bot pa detta. Vid olika universitet ute i landet anordnades bl. a. speeialkurser i psykologi, faekforeningskullskap,
faekforeningshistoria, sociologi. och vissa industrimedicinska problem.
Det .var en snabbutbildning, som kanske inte var tillracklig pa lang
sikt, men d,en var helt enkelt nodvandig for att fa fra:r;n lampligt folk
i tillraekligt snabb takt.·
En av de svarigheter, som den svenska industrien kommer att mota
den dag man borjar med samarbetskommitteer, ar att man inte ar
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van vid att .behandla personalproblemen eentralt. Men aven om man
alltmer barjar inse nadvandigheten harav, saknas det utbildat folk
for att klara dessa uppgifter.
Det finns' aven andra problem 80m berora faretagsledningens forhflllande till samarbetskommitteerna, men det ar inte bara pa ledningen
som framgangen beror, utan minst lika myeket pa arbetarna. Det
farsta krav man '-skulle viljai stalla pa arbetarna ar, att de skola
intressera sig far dessa ko'mmitteer, som de sjalva aro sa angelagna att
infora. Erfarenheterna fran England visa emellertid, att de i flertalet
fall inte aIls visa nagot intresse. Man finner ·ofta exempel pa foretagsehefer, som lagt ned en massa ti,d pa att for sina anstallda s inform'ation
utarbeta den farskaste statistik oeh de mest lattHista diagram aver
foretagets utyeckling - en statistik som de inte skulle vilja visa ens
far sinaegna aktieagare. Men nar detta material Higges fram for samarbetskommitten, finner man, att ingen manniska intresserar sig for
det. Det har emellertid visat sig, att en hel del kan garas fran arbetsgivarens sida for att sa smaningom vaeka arbetarnas intresse for foretagens ekonomiska oeh tekniska problem. Men harfor fordras ocksa
aktiva insatser fran fackforeningssidan, vilket kanske ar det allra viktigaste.
Det' ar ej heller alltid, ma·n erhallit de basta arbetarna som representanter i kommitteerna. Den kunnige och sk6tsamme faekfareningsm'annen har ofta sa manga andra jarn i elden, att han inte hinner ataga sig
liven detta. Det finns en viss risk far att kommitten kommer 'att besta
av kverulanter eller av personer, -som aver huvud taget inte intressera
sig for kommittens arbete, sed:an de val fatt sina egna speciella problem lasta. Det ar de anstalldas sak att forhindra. att sa blir fallet.
Harvidlag tror jag dock, att man har forutsattningar att lyckas battre
i Sverige iin i Engla.n·d. Men det kravs en uppfostrande insats saval
fran foretagens som framfar alIt fra.n fackforeningsledningens sida. Det
kommer att behovas stu·diehandbocker, studieeirklar, brevskolekurser
o. s. v. avpassade for de blivande'medlemmarna i kommitteerna.
Ett annat problem, som man moter pa arbetarsidan, ax att de arbetare, som verkligen engagera sig i kommittearbetet och gara en
insats, utsatta sig for en viss risk att forlora kontakten med de breda
lagren a,v arbetare. Detta ar aterigen ett problem, som maste losas
av faekforeningarna oeh dar vara svenska fackforeningar pa grund
a.v sin styrka, disciplin oeh sina traditioner h'a ett fors-prang framfor de engelska.
Jag skall har inte ga in pa de mera tekniska fragorna om hur kom~
mittearbetet bar skotas, fragor om statuter, om motesteknik, valmetoder o. d. Detta ar oeksa betydelsefulla sporsmal, oeh iiven pa
1
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dessa omraden finris en star erfarenhet samlad i de engelska kommitteerna.
Det enda jag till sist skall uppehaJla mig nagot vid, ar vilka krav
som maste stallas pa de centrala organisationerna. De engelska produktionskommitteerna, sam tillkommo under kriget, representerade
ett led i den egentliga krisforvaltningen. Vid sidan av kommitteerna
ute i fabrikerna fanns <let regionskommitteer med representanter for
arbetsgivare och arbetare, och under Minister. of Production sorterade
uppe i toppen en sarskild l{ommitte, Advisory Council, med spetsarna
inom arbetsgivarforeningarna och fackforeningarna i London som
medlemmar. Det hela bildade ett slutet system, och aven om antalet
arenden, som behovde remitteras till regionskommitteerna, var litet,
gay det en kansla av saI{erhet att det fanns en hogre instans, man
kunde ga till. Fran dessa centrala myndigheter utgingo ocksa ·direktiv
till de lok'ala kommitteerna. De arbetare jag talade med om denna
sak, voro alIa av den uppfattningen, att dessa centrala ,instanser borde finnas kvar aven i fortsattningen. Man an,sag, att det behovs
nagon, som ger direktiv och som ,man kan appellera till.
Sa vitt jag kan forsta blir detta ett av de svaraste problemen att
knacka har i Sverige. Jag vet inte, om man kan klara sig utan centrala
instanser, och om man inte l{an det, ar det svart att se hur saken
rent organisatoriskt skall kunna ordnas. Har maste man namligen ta
hansyn till konsumentens intress-en. Det har framhallits i debatten
har hemma, att om arbetare och arbetsgivare komma alltfor val overens, blir det konsumenterna, som fa betala fiolerna. Sa lange samarbetet ar begransat till de enskilda foretagen, ar det kanske inte sa
farligt, men skulle det bli ett samgaende inom hela branschen, finns
det naturligtvis vissa risker for att foretagare och arbetare gemensamt
komma att ga in for en ren karteIIpolitik. Engelsmannen hade av
militarpolitiska skal byggt upp det regionala systemet, och darmed
blevo ocksa regionsintressena och icke branschintressena de avgorande. Samarbetskommitteernas problem aro ofta av.lokal natnr, och likheterna mellan foretagen i en och samma region aro kanske storre
an mellan foretag inom samma bransch i olika delar av landet.
Men de centrala .organisationerna ha ocksa andra uppgifter. Pa dem
ankommer att ge anvisningar om hur kommittearbetet skall skotas. De maste gora propaganda for ett aktivt deltagande i kommitteernas verksamhet och de bora bli en clearingcentral, dar lokala
representanter kurina traffas for att diskutera sina problem. Jag viII
aterigen papeka, att ledningen av dessa kommitteer erbjuder en hel

16

NATIONALEKONOMIBKA FORENINGEN DEN 28' FEBRUABI 1946

mangd rent kommittetekniska problem, som maste losas genom insatser saval fran arbetarsidan som fran foretagarsidan.
Exemplen fran England och fran andra lander, t. ex. Forenta Staterna och Schweiz, visa enligt min mening, att man k·a.n uppna en hel
del vardefulla resultat genom de stravanden, vilka vi i dag sammanfatta under rubriken industriell demokrati. Arbetsplatsens och arbetslivets problem ha hittills i alltfor ringa utstrackning beaktats. Vi ha
i vart land haft en stralande industriell och ekonomisk utveckling
under de sista 50 aren, utan att vi behovt ge oss in pa dessa problem.
Det ar alldeles riktigt om man sager, att det har gatt bra hittills, men
det ar inte sakert, att det kommer att ga bra i fortsattningen. Vi beiinna oss ju i ett helt annat lage an tidigare bI. a. nar det galler till..
gangen pa arbetskraft. Innan man hinner hoja levnadsstandarden till
en viss niva ar dtet kanske ocksa andra fragor an trygghet och trivsel, som aro de viktigaste, men sedan dessa grundlaggande problem
fatt sin losning, trada kanske trygghets- och trivselmomenten i forgrunden. Den tekniska utvecklingen, rationaliseringen, tempoarbetet
o. s. v. ha fort med sig sa manga riya fragor av psykologisk och sociologisk art, som vi ej haft tidigare. De maste losas pa ett eller annat
satt, och jag tror att man genom praktiskt arbete pa detta omrade
kan gora atskilligt. Men man maste ga langsamt fram och, som jag
har namnt, man kommer att mota en mangd problem. En d:el.sporsmal har jag. i det foregaende inte hUJ?nit narmare berora; till dem hor
bI. a. tjanstemannaproblemet.
Om detta sedan ar demokrati eller inte, som en del fraga sig, ar ett
problem, som jag for min del viII overlata at £ilologerna att diskutera.
Jag ser litet mera krasst och pragmatiskt pa det hela: kunna vi genom
nya'samarbetsmetoder oka den samhalleliga produktionen och minska vantrevnaden i det dagliga arbetet, sa ar det inte sa viktigt med
sjalva rubriken.
'
Harefter yttrade·:
Ordforanden professor E. Lundberg:
Vi fa taeka docent Sune Carlson for detta trevliga oeh sakliga foredrag.
Det torde vara ganska unikt i vart land, atf arbetar- oeh arbetsgivarparten kunnat ·enas om att sanda ut en oeh sa,mme representant for alt
studera dessa forhallanden i ett annat land. ,Detta bor val tas 80m 'ett
gott teeken pa att det finns vilja pa omse ,hall att komma en bit pa vag
i den in,dustriella demokratiens tecken, vad det nu rent sakligt innebar.
Jag tror att vi efter detta foredrag stalla oss litet oppositio.nella till
foredragshallarens forsta- tes, namligen att foredrag oeh diskussion 'i detta
amne skulle vara nagonting onyttigt oeh skadligt.. Sa som docent Carlson
har har lagt upp problemet, kan det ju aldrig var~ skadligt. Nar man far
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synpunkterna sa forsiktigt bedo-mda, med framhaJIande bade av de fordelar och de allvarliga risker, 80m dessa samarbetskommitteer innebara,
ar det ingen fara for att man staller forvantningarna for hogt.
Jag hoppas nu, att foreningens medlemmar inte ha lagt docent Carlsons
ord sa pa hjartat, att man inte bor debattera dessa sp(jrsmaJ sa mycket,
utan jag hoppas att vi efter detta utmarkta inledningsforedrag skola fA
till stand en saklig diskussion.
Vi fa annu en gang tacka docent Sune C~rlson for foredraget.
Ordet ar fritt.
Generaldirektor G. Asle: Efter inledarens framstallning av de stora sam..
m·anhangen i detta problemkomplex skall jag inskranka mig till att Dagot
-redogora for fragans utveckling inom forsvarets fabriksverk.
.
Nar diskussionen dar borjades for na'got mer an ett ar sedan, var problemet inte sa genomdebatterat so,m det nu are D'etta hindrade dock inte, att
vi redan da rorde oss, om jag sa far sag-a, med mycket stor forsiktighet pa
detta omrade. Vara diskussioner med arbetarnas organisation ledde sa
smaningom till en overenskommelse om en organisationsform, som skulle
gora det mojIigt for arbetarna att framfora sina asikter om driftens rationalisering och intensifiering. Overenskommelsen: inneholl i princip ingentin'g
anna.t an att arbetarnas farslag pa ifragavarande omrade skulle framforas
genom s. k. produktio·nsnamnder, vilkas medlemmar till samma a.ntal utnamndes av foretagsledaren re.spektive arbetarnas organisation.
Produktionsnamndernas arbetsomrade var lokalt begransat till de industrier, dar de voro utsedda. I avrigt skulle arbetet begransas till sadana
fragor som rorde farbattring av tillverkningsmetoder och produkternas
kvalitet samt till fragor rora,nde 'effektivisering och utnyttjandet av arbetskraft, av lokaler, m-askiner och verktyg, och darmed sam·manhangande
sociala och skyddstekniska fragor samt fragor rorande upplysnings.- och
kursverks-am'het. Daremot skulle n'amnden icke befatta sig med sadana
fragor som regleras genom kollektivavtal eller lokala uppgorelser i samband med kollektivavtal.
Nar denna overenskommelse gjordes, hade de -sidor av problemet 80m nu
skjutas i forgrunden, namligen insyn i och info,rmation angaende foretagen,
inte understrukits sa starkt so'm sedermera har skett. De diskuterades visserligen, men blevo icke -foremal for reglering i overenskommelsen, detta
av den orsaken att vi ansago, att respektive foretagschef skulle fa avgora,
om och nar ha;n viII anvanda produktionsnamn·derna for information.
Produktionsnamnder ha sedan inforts vid sa gott som samtliga industrier, som ligga under fabriksv'erket, d. v. s. Akers krutbruk, ammunitionsfabrikerna i M'arieberg, Karlstad och Karlsborg, gev'arsfaktoriet i
Eskilstuna, torpedverkstaden i Motala samt armens centrala bekHidnadsverkstad i Stockholm oc.h marinens bekliidnadsverkstad i Karlskrona.
Vid var och en av dessa industrier ha hallits tva sammantrii.den. Om
jag nagot ingar p-a att nam-na-, vilka arenden 8O·m dar ha forekommit, kan
jag saga att vid fyra av dess~ sammantraden ha informationer lamnats
om arbetstillgangen och sysselsiittningen sAdanade kunna beraknas bli i
framtiden. I ett fall har information dessutom lamnats om ett utbyggnadsforslag. Fran arb'etarnas sida ha vid· tva industrier framforts forslag om
andring av organisationen i syfte att minska vantetiden vid reparationer
2 -

Nationalek. FOr. Forh. 1946. 461987.

18

NATIONAI.. EKONOMISKA FORENINGEN DEN 28 FEBRUA.RI 1946

av verktyg, maskiner o. d. Vid fyra industrier ha forslag fra~mkommit om
forbattring av produktionsmetodema och 'vid en industri om viS's undervisning, bI. a. om en kurs i industriell ·ekonomi. Vid en industri med uteslutande kvinnlig arbetskraft har dessutom fram,kommit forslag om gymnastik. Detta ar en kort sammanfattnnng av vad sam hittills i princip' har
forekommit. Med ledning av de erfarenheter vi hittills gjort ha vi nyligen
.beslutat utvidga informationen med vissa foredrag hI. a. om fabriksverkets organisatio1n och sattet for dess finansiering. Vi ha aven tankt att
ordna foredrag onl var centrala bokforing, om sattet for berakning av vara
sjalvkostnader o. s. v. Hur langt vi dar komma att ga far val narmast
avgoras av 'erfarenheten.
Om jag skall falIa ett generelIt omdome pa grundval av 'erfarenheterna
hittills, skulle det narmast vara att vi ha funnit, att arbetarna ta mycket
farsiktigt, men aven mycket alIvarligt pa ifragavarande problem. Efter
vad jag kan .forsta ha de tydligen for avsikt att gora en positiv insats.
Docent Carlson sade i sitt inlednin'gsfaredrag, att det betyder mycket
om vi kunna fa bort misstanksamheten, sa att arbetarna kanna sig vara
ett med foretagen. Jag tror att detta ar riktigt, och jag har den up,pfattningen, att vi inom forsvarets fabriksverk ha ko'mmit ett styeke pa
vag i det avseendet. Lyckas arbetarna med sin uppgift, ha vi ·sa vitt
jag kan· se ingen anledning att pa nagot satt vara' missbelatna med var
averenskommelse.
Direktor F. Soderhack: Herr ordforanden yttrade, att foredragshallaren
genom sitt inledningsanfarande vederlagt sitt eget uttalande om· att diskussioner i forevarand'e a.mne s'kulle vara nagonting onyttigt eller skadiligt. Jag
tror, att detta ar riktigt, sa langt del galler detta inledningsanforande och
denna diskussion. Kan man fa en fraga sa pass mangsidigt, sakligt och
klokt belyst, so,m skett har i dag, tror jag inte, att det ar till skada, att
det blir publicitet omkring fragan.
SatilIvida instamnler jag emellertid med inledaren i hans uppfattning,
att jag tror, att man bor akta sig for att farstora fragan. Jag tror namligen,
att det ligger en fara i att bibringa all!manheten den forestallningen, att
detta ar ett omrade, dar markliga resultat kunna nas. Det ar farligt, darfor
att ,det kommer att bli en besvikelse far dem, som kny·ta stora £:orhoppningar till den industriella ,demo,kratin. Denna ar en fraga pa lang sikt.
Vi skall inte tro, att vi ·kan vinna nagra snabba resultat genom alt infora
ett sadant system. Vad som h'ar fordras ar tala-mod och ater talamod. Jag
ar overtygad om att vi kommer att stota. pa stora svarigheter. Intres-set
for saken kommer sakerligen att vaxla fran foretag till foretag, oeh det
kommer sannolikt ocksa perioder, da intresset mera· allmant slappnar.
Jag lyssnade med stort intresse till den forsta delen av faredraget, vari
inledaren up'p,drog en parallell mellan situationen ar 19-23 och situationen
i dag. Han framholl, att det ar 1923 fa,nns ett starkt motstand fran arbetsgivarsidan mot tanken pa att :genom.fora en industriell demokrati, men
att laget i dag ar ett annat.
.
Detta ar nog riktigt, men forandringen h·ar icke pakommit sa plotsligt,
80m inledaren synes vilja antyda. Tiden har inte 8tatt stilla melIan ar 1923
och nu. Tvartom har det hant mycket pa den svenska arbetsmarknaden
under de aren: det kollektiva avtalet har gjort storre framsteg i vart land
an i nagot annat. Under 1930-talet traffades representanter .far de. tva
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ledande organisation'erna i Saltsjobaden for att diskutera gemensamma
problem. Detta ar industriell demokrati sa god som nagon a.nnan, aven
om vad som salunda intraffat inte rort sig i de former, sam i dag de-batteras.
Nar man pastar, att motivet, varfor arbetsgivarna i vart lan·d i dag
aro med pa att diskutera industriell demokrati, skulle vara, atl de. harigenom vilja ko·pa sig fria fran lagstiftning, sa ar detta inte sante Arbetsgivaren av i dag ar en annan typ an arbetsgivaren ,aY ar 1923. Hartl ar
mera socialt inriktad an forr. Det finns manga arbetsgivare, sarskilt bland
de storre foretagarna, som hysa en valvillig installning till tanken pa inforandet· a·v industriell demokrati. Man viII garna forutsattningslost diskutera detta problem i syfte att astadkomma en sa:mverkan med arbetarna.
Men det kan nog vara riktigt, so·m inledaren antydde, att denna valvilliga
instiillning till problemet inte endast ar kanslobetonad utan ocksa nyttobetonad. Med hansyn till den radande bristen pa arbetskraft ar man
heltnaturligt angeHigen att kunna utnyttja den arbetskraft, som finns,
i storsta mojliga utstrackning.
For attdetta mal skall kunna nas, ar det nodvandigt, att arb-etarna
genom samarbete i pro,duktionsnamnder eller pa annat satt kunna
bibringas en okad kansla a.v trivsel oeh trygghet. }"'ran arbetsgivarsidan
skjuter man i fargrunden trivselfragan, medan man pa arbetarsidan m,era
betonar tryggheten sasom ett villkor for produktionsakning. Arbetarnas
resonemang gar ut pa att man inte garna kan parakna deras medverkan
till en rationaliserin1g, so,m skulle komma att medfora., att elt antal arbetare
sattas pa bar backe, utan alt de fa tillfalle att diskutera, hur man skall
ordna det for des-sa m·anniskor. Det finns mahanda inte sa mycketatt
saga mot detta. Pa arbetsgivarsidan finner mandet rimligt, att arbetarna
skola fa diskutera trygghetsproblem-et. Sporsm·alet ar mycket svart. I vilka
former en sa·dan diskussion skall ske, ar en av de viktigaste fragorna
vid de paga'ende averlaggningarna i SaItsjabaden.
Det sades av inledaren, att vad man for narvarande diskuterar i den
allmanna debatten fra-mst galler medlen - jag tror, att ha.n anvande
det ordet. Jag skulle snarare viIja anvanda ordet formen. Xven om main
inte far un·derskatta formen, vilken otvivelaktigt hal" stor betydelse, sa ar
dock jnnehallet det viktigJaste. Ty hur val avfattat ett avtal an' kan komma.
att bli - om vi nu kunna na ett sadant vid forhandlingarna i Saltsjobaden - sa representerar d·et dock endast utanverken. Villkoret for att
man skall kunna uppna n\agonting av yarde pa forevarande omrade 'iir,
att man i formen kan ingjuta den riktiga andan. n'et galler att pa bagge
sidor vacka ett leva.nde iritresse for saken och en vilja att utratta nagot
nyttigt.
Det var med storsta intresse }ag lyssnade till inledarens redogorelse for
farhallan'd,ena i detta avseende i ·England: Han sade, att bland majoriteten
av de engelska arbetarna intresse saknas ·far .saken. Hur det ar hal" i SV'erige, veta vi annu ingenting om. I allmanhet har man endast fragat oss
pa arbetsgivarsidan', om vi aro intresserade av sak'en, och tydligen forutsatt, att ett allmant intresse harfor finns pa arbetarhall. Jag tvivlar pa
att denna farutsattnin.g ar riktig. Om man skulle foreta en Gallupundersokning i fragan, skulle det sannolikt visa !sig, att fierta-let svenska arbetare saknar irrtresse for s·aken. D'et ar endast ett avre skikt av a.rb·etama,
80m hal" elt sadant intresse. Sanitidigt 80m jag uttalar denna uppfattning,

20

NATIONALEKONOMIBKA FORENINGEN DEN 28 FEBRUARI 1946

viII jag dock garna framhalla, att den omstan1digheten, att det mahanda
enda'St ar en minoritet bland arbetarna, som har intresse for saken, icke
ger oss arbetsgivare anledning att satta oss emot den. O'ID en ide ar vardefull, kan det vara skal att genomfora den mot en m-ajoritet.
Till slutskulle jag, i anknytning till vad inledaren sade, vilja framhaJla
att arbetet i de produktionsnamnder, som komma att inrattas, om en losning av fragan kan uppnas, kommer att bli mycket betungande for arbetsgivarna. Det ar d'arfor av storsta betyd'else, att namndern·as verksamhet ger resultat. Min forhop·pning ar, att den tid, s'om offras i dessa namnder, skall avsatta ett resultat i form av okad trevnad pa arhetsplatserna
och darigenom av okad produktion.
Direktor Valter Arnan: Jag hade vantat, att nagon representant for
landsorganisationen skulle ha b'egart ord\et fore mig, men da ingen har
anmalt sig skall jag be att fa ·gora nagra reflexioner i anslutning till docent
Cariso-ns inledningsanforand,e.
Hela hans uppHiggning av amnet var enligt min mening utomordentligt intressant; jag tanker framfor allt pa det lilla preludium, dar han
talade om vilka betingelser som nu forefinnas for denna fragas losning i
va'rt land jamfort med laget ar 1923.
Generaldirektor Aste har har talat om den forsta svenska overenskommelsen pa detta omrade, namligen den som traffats inom forsvarets fabriksyerke Den overenskom.melsen har ju direkt inspirerats av de engelska .produktionskommitteern-a. D'et forbund, 80m har hemma ford·e fram onsk'emaJet, hade som forebild tagit forhallandena inom den engelska industrien.
Overenskommelsen traffades som bekant i april 1945, och jag formodar, att
man annu inte' har vunnit tillrackligt stora erfarenheter for att kunna gora
nagra sakra .bedomanden.
Jag skulle for min del vilja gora ett allmant konstaterande - det galler nu inte, herr ordforande, ·d·en grupp jag narmast representerar, namligen tjanstemannen - betraffan,de den utveckling som agt rum. Jag tror
att just den politiska, eller om man sa viII den samhalleliga utvecklingen
'- sasom docent Carlson framholl - har haft ett av·goran·de inflytande. I
ett lage, dar vissa befolkningsskikt kanna sig ha inflytande pa ena eller
andra sattet over vad som han·der i detta land, ar d.et klart att det for d·essa
befolkningsskikt maste framsta sasom ganska underligt, att de icke fa
ka·nna sig ha nagon del i ansvaret och inflytandet nar det g·alIer det stora
fundament, pa vilket vart samhallslivs ovriga byggnader vila, namligen
naringslivet. Jag skulle tro, att vad som medverkat till alt mera i stort
aktualisera fragan, bland, annat maste vara en spira.nde kansla inom dessa
skikt av att tiden nu ar mogen for att trada in i ansvarig medarhetarstallning aven inom naringslivets olika grenar.
Detta 'ar bara ett kallt konstaterande av ett faktiskt forhallande, som
m'an kn·appast. kan komma ifran. Mot .den bakgrunden forefaller det ganska
Hitt. att forklara, varfor intresset nu ar storre an det var ar 1923, da man
saknade inflytande pa andra omraden. Jag tror att det ar riktigt, 80m
direktor Sod'erback har har sagt, att arbetarna genom utvecklingen av
d·e fackliga organisationerna under tiden fran ar 1923 och fram till uu faktiskt hunnit ska,ffa sig en position, so·m har gjort att man vunnit kontakt
med motparten oeh fatt ett inflytande pa arbetsmarknaden, som hor ha
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vackt intresset for ett Qkat inflytande oeh for atl i anda storre utstrackning fa deltaga i diskussioner om de vasentliga sporsmalen.
Jag far kanske, herr ordforande, saga ytterligare nagra ord om sjalva
proj.ekten. Man bar ju inte in!ga pa detalier, eftersom det aldrig ar riktigt opporlunt att diskutera detaljfragor, medan forhandlingar darom paga
mellan vederborande org-anisationer. Det skulle ju vara mindre Himpligt
att fora denna diskussion infor offentligheten. EmeHertid ar det klart, att
en utveckling som le-d·er till upprattandet av produktion.skommitteer eHer vad man nu viII kalla dem; det ar for mig fullstandigt likgiltigt vilket
ord man viII anvanda - ger parterna tillfalle till vad som nu endast undantagsvis forekommer, niimligen radpla'gning utan att aktuella intressetvister foreligga. Arb'etsmarknadens parter motas ju inte bara vid de stora
forhandlingarna utan aven vid de overlaggningar, som aga rum ute pa
de olika arbetsplatserna. Utom sakerhetsarenden galler det da-rvid ocksa
direkta intressen: man diskuterar arbetsvillkoren ur den ena eHer andra
synpunkten. Det ar da givetvis av myeket stort Yarde, om man kan skapa
ett forum, dar man ohun.den av sino. respektiv'e intressestandpun.kter har
mojlighet att diskutera faretagets angeHigenheter.
En annan sak ar sedan, vilket intresse som kan mobiliseras for ett sadant forum och for det arbete, som d'ar skall bedrivas. Det blir ju bero"""
en·de p·a atskiHiga tinge Jag instammer utan tvekan med SOderback niir
han sager, att man skall akta sig for att trissa up'p opinionen.s forvantningar i detta avseende. Man bor akta sig for att vacka den forestallningen, att det arnagonting mycket sensation'ellt vi aro i fard m·ed att genomfora. Det kommer ou·ndvikligen att leda till besvikelser.
A andra sidan bor man Higga d·etta arbete sa, nar man val kommer i
gang med verksamheten, att man inte svaltfo·der det intresse, som forefinnes. Det galler att ge dem, som skola deltaga i verksam'heten, sa vid
ram och sa stora mojligheter, att fran deras sida kan ·mobiliseras livligast
mojliga intresse for n·amndernas verksamhet. Det ar naturligtvis svart att
veta, var griinsen i det fallet gar. Man far forsOka halla sig mellan undermalets Scylla och overmattets Charybdis i detta fall.
Jag trar fo-r min del, att det finns ett visst intresse for saken. Aven om
d·et kan saga,s vara riktigt, 80m Sad'erbaek har papekade, att. det framfor
allt .ar ett o,vre skikt ino~ de fackliga organisation-erna 80m har intresserat
sig for detta,bor man komma ihag, att detta i nagon man kan bero pa att
medlemmarna i de fackliga organisationerna under Arens lopp ha fostrats
till att i de fiesta sporsmalen vanta forslagen up·pifran. Man vantar, att
organisationernas ledningar, forbundsledningarna, skola saga sitt ord om
vad man skall gora i den ena eller andra situationen. D'et ar da kanske
inte sa markvardigt, att man ocksa i denna fraga har den installningen.,
att organisationernas ledningar aro de som, n'a'r nu fragan ar aktuell oeh
man ar intresserad for den, skola up·ptaga den och komma m·ed de kIok'a
anvisningar, som man har att folja.
For tjanstemannens del ar det myeket svart att gora nagot uttalande,
eftersom man inte ens utomlands har vunnit nagon namnvard erfaren·het
om tjanstemann.ens medv·erkan i detta avseende. Tjanstemannagrupperna
inta' givetvis en sarpraglad stallning. Svarigheten komnier val narmast att
bli, hur man skall fa tjanstemannen som grupp att intressera sig for dessa
namnder. Jag vet inte, hur man i Entgland har utsett tjanstemannarepre-
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sentanterna, m·en jag formodar, att det har skett genom foretagsledningen,
oeh det betraktar jag for ,min del som ett misstag. Om man namligen· har
att gora med organiserade grupper, skall man lata dessa sjalva utse sina
representanter. Det maste vara ett oeftergivligt villkor far attman skall
kunna fa organisation,erna pa arbetsmarknaden - arbetsgivarnas, arbetarnas oeh tjanstemannens organisationer - att samfallt svara for det
stad, am jag sa far saga, at denna verksamhet, sam behovs for att satta
den i gang oeh for att den skall ge nagra resultat av yarde. Forutsattningen
maste ·da vara, att dessa organisationer sjalva fa utse sina representanter
i ·de organ, som skola handHigga sporsmalen. Jag tror att tjanstemann€n ~
det ar tills vidare bara ett antagande, m'en jag hoppas att det skall visa
sig bli pa det sattet - om de sjalva fa utse sina grupprepresentanter skala
ka.nn!a sig vara i en helt annan situation an am man satter in 'en enskild
tjansteman elIer en tjansteman, sam uttagits av foretagsledningen. I det
senare fallet kommer vederborande tjansteman helt naturligt att kanna sig
ganska besvarad, 'men far han foretrada sitt gruppintresse oeh det intresse
sasom medarbetare, sam tj'anstemann'en ha, har han en friare stallning.
Detta hindrar ju inte, att andra tjansteman ko=mma att representera foretaget, ty fo'retaget ma-ste givetvis utnyttj,a sin tia:nstemannastab ocksa i
detta avseende. Nar jag talar om tjanstemannen, tanker jag alltsa pa dem,
sam skola representera tjanstemannaintressena inom dessa namnder, och
ieke pa de tjansteman, som av foretaget utses att foretrada dess synpunktel" i denna samverkan.
N'ar direktor Soderback talade, slog det mig att vi pa ett annat om'rade
ha sett, hur utveeklingen lopt vidare oeh hur man har konfirmerat en fak~
tisk utveekling genom en sadan har anstalt, namligen n,ar det pa sin tid
gallde fragan om okat medinflytande pa avskedan·den inom industrien,
alltsa fragan om § 23. Jag vet av erf3:-renhet, att alIa faktiskt voro missnojda med § 23., men m,an hade bra litet diskuterat, vad som skulle sattas
i stlillet. Nar man till slut tog upp fragan om vad 80m skulle ske oeh kom
fram till en overenskommelse genom huvudavtalet, innebar den i stort
sett ett konfirmerande av den praxis, somhade utveeklats under arens
lopp. Pa arbetsgiva·rsidan hade man principiellt statt fast vid en gammal
position, man hade i praktiken - oeh inte minst anser jag att detta ar
Soderbaeks fortjanst - visat sig ha en vidare syn pa dessa sp·orsmal.
Nar det galler de s·amarbetskommitteer, som nu vaxa upp i landet, staller jag mig emellertid personligen 'en smula fragande. Jag ar inte riktigt
saker pa att det ar klokt att, so~ 'man nu gor, slappa los en flora av olika
utformade samarbetskommitteer inO'm olika industrier, pa en del hall flera
oeh pa andra hall farre. Jag undrar, om det inte hade varit klokare att vila
hanen tills parterna pa arbetsmarknaden, sam nu fora overlaggninga,r
om saken, fatt diskutera igenom den. Eljest kan man iu komma i den stallningen att man, nar en overenskommelse eventuellt hal" traffats oeh skall
omsattas i verkligheten, redan hal" vissa organ i verksamhet, vilket kan
verka besvaran,de pa det sattet att personer, som redan aro 'engagerade da'r
oeh anse, att man har natt fram till de aUra basta losningarna av problemen, ha 8vart for att a,eceptera de andra former, som eventuellt komma
att forordas i overenskommelsen mellan de stora parterna pa arbetsmarknaden.
Jag viII, herr ordforande, till sist betona, att for alla arbetsmarknadens
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parter maste framsta s~som det eentrala i detta fall, att det finns en positiv vilja att gora nagonting. En frivillig over'enskommelse torde pa detta
omrade vara inte bara det riktigaste, utan praktiskt taget oeksa det en,da
mojIiga. Man kan visserligen fran arbetsgivarsida,n eller fran den andra
sidan, ens.idigt utforma vissa organ, som dock skulle betyda gan-ska litet,
om man inte fran motsatta sidan mater ett verkligt gensvar i arbetet, som
innebar ett samspel oeh en samverkan. Det ar darfar anskvart, att en frivillig overenskommelse skall kunna traffas m·eIlan arbetsmarknadens organisa,tioner oeh att denna averenskomm·else gares sadan, att majlighet finnes till de korrigeringar, 80m erfarenheten undan far undan gor nodva.ndiga.
.
Personligen tror jag pa denna utveekling, inte darfar att jag val' med
om att pa farsvarets omrade fora fra,m del forsta forslaget i ·denna riktning,
utan av den anledningen att man genom dessa samarbetskommitteer far
tillfalle att ge utlopp at olika ta,nkar Deh forslag. Situationen vid forsvarets fabriksverk val' jli s:a till vida fordela'ktig, att man dar inte b,ehovde
rakna med nagot vinstintresse. Men det maste alItid vara en foroeI, dar,
liksom inom industrien i ovrigt, att de an,stallda alltid ha mojIighet att
komma fram med vad de ha pa hjartat; det ar ingenting sam ligger och
surnar, alla s. k. tips, som vederborande ha att ge, fa komma fra.m oeh
provas, oeh pa det sattet fa vederborande ocksa klart for sig, huruvida
deras ideer varit av yarde eller huruvida missnoje m·ed en' elIer annan
anordning hal' berott pa nagot·missfarstand. Bara att ha denna sakerhetsventil ar myeket vart.
Dessutom tro1' jag, fastan den saken kanske inte direkt hoI' hit, att hela
denna utveeklin-g med 'ett samspel mellan parterna inom industrien maste
komma att verka modererande pa deras ansprak. Jag har svart att forestalIa mig, att man kan vidmakthalIa ett intimt samarbete for att farbattra
industrienlS lage oeh oka dess produktivitet, om den ena elIer andra parten
forsaker att aver hovan tillgodose .sina intressen·. Enbart tillkomsten av
dessa samarbetskommitteer kom'mer troligen att verka modererande pa
dem, som aro alItfor angelagna att for egen del utvinna det mesta mojIiga
av de p'restationer, 80m man inom indulstrien samfallt gore
Enligt min mening kommer det inte bara att verka valgarande, att man
genom samarbetskommitteerna kan ·fa ge utlapp for eventuellt missnaje,
utan dessa kommitteer komma oeksa. att verka fostrande oeh aka farmagan
att se till helheten oeh att ta vederborlig hansyn till alIa de krafter, som aro
verklsa~mma inom vart Iiiiringsliv oeh dess olika foretag.
Direktor F. Soderhiick: Jag skulle bara vilja saga ett par ord i anledning av direktar Arnall'S anforande.
Jag tar med noje fasta pa vad han sade om ola.mpligheten av en lagstiftning pa detta omrade oeh omatt man i farsta rum'met b·or prava majIigheterna att komma fram till en overens·kommelse pa frivillighetens vag.
Jag gar sa langt att jag sager, att detknappast finns n:agot omrade, 8O·m
mindre an detta Himpar sig for lagstiftning. Vad kan Iagstiftaren gora?
Han kan bara skapa former for verksamhetens utovan·de, men viIja att
astadkom·ma nagot nyttigt oeh intresse far saken kan han inte astadkomma.
Da llerr Aman sager, att det inte ar lampligt, att tjanstemannens repre-
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sentanter utses ~v;·*.;D:pet$gMt~ ger jag honom fullstandigt ratt. Daremot
kan jag ej d.ela;11iW11A'~ll.:~Jll\pjattning; att de bora utses av d,en tjanstemannaorganisay,e}l·,·":~o¢·{iJa;n-st,:;paplatsen. Jag anser, att tjanstemannen
inom ett foretag ,s~{)la-ha rattatt utse sina representanter i namnden, oavsett om de aro organiserade elIer inte.
Forbundssekreterare A. Backstrom: Har har vid .nagra tilIfallen namnts
den overenskommelse om produktionsnamnder, som brukar anses vara den
forsta i vart land, na;mligen den 80m traffades mellan for.svarets avtalsnamnd oeh forsvarsverkens civila personals forbund. Jag skall tilla.ta mig
att nagra ogonbliek ta tiden i ansprak for alt omtala, av vilken orsak'den
overenskommelsen traffades.
Man har fatt -det intryeket, att de ellJgelska produktionsnamn.derna tillkom'mit pa grund av ,krigsforhallandena. For vart vidkommande ar det
snarare sa, att produktionsnamnderna tillkom,mit tack yare freden. Vid
forbundets kongress ar 1939 forelag en motion angaend·e d'en' industriella
demokratien, vilken beha.ndlades va.,lvilligt cav kongressen, ehuru man vid
det tillfallet inte faste alltfor stor vikt vid det vaekta forslaget. Sedan
kriget pagatt nagra ar, korn-mo vi in pa sadana fragor som hur det skulle
ga med alIa dem, som anstaJlts vid de under kriget betydligt utvidgade
forsvarsindustrierna, sedan kriget tagit ,slut. En annan fraga, som ocksa
aktualiserades, var vad man' skulle gora m·ed dessa industrier oeh fabriksanlaggningar, som hade skapats eller utvidgats under kriget .med hjalp
av skattebetalarnas pengar.
.... .
.
Vi tankte 08S, 'att man oeksa efter krigets slut skulle kunna utnyttja
dessa indu.strier genom att fyJla ut produktionen med viss tillverkning for
civila behove Forutsattningen for detta var, sa resonerade forbundet, "att
forsvarets industrier kund~ goras konkurrenskraftiga. Det lampl.iga YOre
da att man sag till, att alIa mojlighetep verkl.igen utnyttja,d~s oeh att m~n
tog vara pa d·e anstallda arbetarnas erfarenheter. '.
"
Vi visste ju inte, n'ar kriget skulle 'sluta, oeh 1943 framforde vi darf6r i
skrivelse till Kung!. l\laj:t fo,rslag om ·att produktionsnamtlder skulle inrattas. 80m direktor Arnan' sade, avsago vi att de sk·ulIe tillskapas efter
det engelska manstret.
..
Forst i april ar 1945 hade vi kommit sa langt, att overHiggningar hoUos.
Resultatet blev d'en" ov.erenskommelse, som nu galler oeh som tillampats
under ungefar ett ar vid 33 av forsvar~ts arbetsplatser. .
Forbundets erfa.renhet av d,essa kom'mitteer ar mycket god. Det ar sjaJvklart, att verksamheten kan: ha ~ slagit min'dre val ut pa vis-sa pIatser" Vi
ha i sadana fall forsokt utrona, varfor man inte lyekats sa bra, oeh vi ha
kommit till den slutsatsen, att det i vissa fall har berott pa att arbetsgivarparten icke haft den ratta instaUningen. Det ar, saso'm har forut
har sagts, nodvandigt' att samarb,etsvilja.n finnes pa omse hall. Det ar inte
tillraekligt, om bara den ena parten viII samarbeta, medan den andra
parten inom sig sjalv tanker: »Jag har ingen lust att vara med om det
dar» . Under sadana forhallanden kan del i.eke bli nagot, resultat.
Nar en sadan kO'mmitte tillskapas, uppkommer naturligtvis fragan v'ad
man fran arbetarpartens sida skall fora frame I f6rsta hand vill man naturligtvis komma till tals om alIt del, som legat oeh grott kanske under" aratal; aratals missn.oj.e skall nu fa sitt utlopp. Man lagger fram alla mojliga
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forsIag, dock givetvis noggrant sovrade; det foreskrives ju i vara statuter
for produktionsnamnderna. Men sa smaningom komnler man darhan, att
uppslagen borja tryta., och da ar fragan, vad man skall hitta pa. Da kan
det handa, att intresset p'a arbetarpartens sida slappnar. Vi satta vara forhoppningar till alt man i 'ett sadant lage skall rycka in fran arbetsledningens sida. 80m genera1direktor Aste hal" sade, finns det naturligtvis ~moj
lighet att fran arbetsgivarpartens sida bedriva upplysning i en hel del fragor. Jag anser det vara en myck·et stor uppgift for arbetsgivarparten att se
till att intresset i ett sadant Hige halles vid makt.
Vi tro pa vara produktionsnamnder. Resultatet hittills hal" visat sig bra,
sa bra som man kan fordra av en sa ny institution.
Inledaren framholl, att. det talats och skrivits mycket i dessa fragor, och
vart intryck inom forbundet ar, att det hal" talats oeh skrivits for mycket.
Vi ha forsokt att ga direkt p,a sjalva saken. Vi ha resonera.t sa, att det ar
battre att praktiskt prova systemet med produktionsnamnder. Nar tiden
for overe,nskommelsen hal" utlopt, far ma.n se till att astadkomma nagonting, so·m ar battre och som da kan bygga pa de erfarenheter, vi ha vunnit
under den hal" tiden.
Flygdirektor O. E. Thunell: Jag tar thar till orda narmast for att med
nagra ord redogora for hur produiktionsnamnderna ha verkat p·a forsvarets
samtIiga arbetsplatser.
Jag viII forst och framst framhalla att man, nar man Hiser protokollen
och ser vad namndern-a syssla med ute pa arbetsplatserna, nog far en bestamd kansla av att forsvarsverkens civila personals forbund - SOln herr
Backstrom ar ,en fOTkampe for - i viss man hal" missat nar del galler att
ge arbetarna ute i Iandel informationer och rad, so·m varit tillrackligt goda.
Hade battre information lamnats fran det hallet, skulle vi ha kunnat ga
snabbare fram an vi nu ha gjort.
Men jag maste linda saga, att de resuitat, 80m vi i dag kunna konstatera, maste anses varaett stOTt plus for verksa.mheten pa forsvarets samtliga arbetsplatser. Det ar ingen tvekan om att intresse for saken hal" forefunnits bland de svenska arbetarna; jag sager detta, darfor alt fragan hal"
i debatten hal" upptagits av, viII jag minnas, direktor Soderba·ck. Jag kan
omtala, att ett mycket stort intresse har visats av nastan varje man pa
vara arbetsplatser. Det ar forvanansvart, att man, praktiskt taget utan
nagO'n betalning eller nagon som heIst profitmojlighet, lagger fram goda
oeh mycket forstandiga forslag. Ibland missar man naturligtvis, och jag
maste ge herr Backstrom ratt i att vi ocksa fran arbetsledningens sida ha
gjO'rt misstag, men vi aro alla barn i borjan, oeh vi skola val dra.at samrna hall.
Jag tror for min del a.tt just denna typ av produktionsnamnder 'eller samarbetskonlmitteer - jag vill inte anvan,da uttryc.ket industriell demokrati,
ty det lir det inte - ar en ny vag till samforstand menan arbetsmarknadens parter, arbetarna oeh arbetsgivarna. Vi hoppas mycket av de produktionsnamnder, som nu liro i verksamhetvid forsvarets arbetsplatser. Vi
aro overtygade om att ,den vag, vi ha kommit in pa,nog ar den lyckligaste
man kan g-a for att undvika onodiga strider.
Jag instammer i att det har blivit alltfor mycket publicitet omkring
denna fraga. Det ar alldeles riktigt nar man har ifragasatt, om alIa d,e her-
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rar industriidkare, som nu inbjuda sina arbetare att diskutera den industriella demokratien o. s. v., aro mogna for det arbete, som ett sadant initiativ alltid far med sig. Det ar en fraga, som jag personligen gore I o,vrigt
hal" jag ingenting att tilHigga.
Ordfaranden professor E. Lundberg: Jag skulle bara vilja gora en fraga
- jag tror det ar ganska nyttigtatt nagori person, som inte aIls har sysslat med den industriella demokratiens problem yare sig praktiskt -eller teoretiskt, deltar i denna diskussion - narmast med an1edning av elt sparsmal, som berardes bade i inledningsfaredrag,et och fran direktor Soderbacks sida, namligen huruvida anskemalet om industriell demokrati harror
ur behovet av trygghet. Jag anvander uttrycket industriell demokrati,
eftersom det i alIa fall star som titel pa inledningsforedraget. Jag' kansk-e
missforstod direktor Soderback, }men missforstand ar ju nastan den _enda
majligheten far att - om detta eventuellt skulle vara fallet - fa i gang
, en diskussion mellan kloka man. (Munterhet.) Detta behov av trygghet
torde aldrig' yare sig kunnw eller bora tillgodoses i den industriella demokratiens tecken och bor over huvu,d taget kanske inte diskuteras i sammanhang med fragan om mojligheterna attastadkomma ett narmare samarbete
mellan arbetsgivare och arbetare. Infor den knapphet pa arb-etskraft, som
kommer att rada under ,de narmaste decen'nierna, maste vi se till att fore- ,
tagen inom en bransch icke komma att »ha,mstra» arbetskraft, om jag sa far
saga, nar ,de rationalisera. Trygghetskravet kan komma, att innebara, att
de genom en rationalisering frigjorda arbetarna pa ett eller annat satt
beredas sysselsattning antingen inom samma eller narstaende foreta.g.
J'ag tanker hal" i,cke minst pa jordbrukets problem. Vi sta, nar det galler
jordbruket, infor en oerhort stor fraga: alt genom rationali~ering frigora
arbetskraft for an'nan sysselsattning. Skulle man inom jordbruket finna
utvagar nch mojligheter att sysselsatta folk nch att tillgodose lantarbetarnas och jordbrukarnas trygghetsbehov inom ramen for deras nuvaran,de
sysselsattning, skulle foljderna bli mycket olyckliga.
Doeent Carlson berorde i forbigaende den stora faran av ett intimt
samarbete mellan arbetsgivare och arbetare, i synnerhet om det sker
bransch- och kartellvis, sa att de producerande sins emellan sluta averenskommelser pa konsumenternas bekostnad. Det behover- ju inte bara, vara
i fraga om priser och loner, utan det kan ocksa ske nar det galler sj1alva
sysselsattningen av arbetskraften.,
Direktor Valter Aman berorde i slutet av sitt anforande en fraga, som
syftar betydligt langre an den diskussion, vi haft hal" i dag, na,mligen i vad
man man kan tan,ka sig att, ett narmare samarbete mellan arbetsgivare
nch arbetare inom foretagen kan resultera i att man i framtiden far mera
av omsesidig forstaelse -for lonepolitikens betingelser. Sa-sO'm hal'" har framhallits sta vi ju infor en mycket markerad knapphet pa arbetskraft. Under
sadana forhallanden behover den gamla sysselsattningsproblematiken inte
langre bli dominerande. Regeringen hal" ju na'stan bundit sig for att losa
sysselsattningsproblemet. I Amerika skriver man ju nastan in punkten
om den fulla sysselsattningen i konstitutionen. Men nar man hal" full
sysselsattning och det rader stor brist pa arbetskraft, stalles man infar ett
mycket svart problem: vad finns det for balanseran-de fakto,rer vid lonesattningen? Med hansyn till den langvariga period av knapphet pa arbets-
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kraft, som vi antagligen sta infor, och med tanke pa mojligh·eterna av
en koordination inom naringslivet, sam 'm'edger en malmedveten prispolitik
fran foretagarnas sida, ar det uppenbart att ma.n far rakna med risken
av att loner och priser omsesidigt drivas upp. Ar det tankbart att har
diskuterade samarbete mellan arbetare och arbetsgivare i en fra'mtid skall
.kunna ordn'as - jag forstar val att det inte kan ske i en handvandning,
utan forst sa smaningom - utan att detta gar ut over konsumenterna?
Kan man rakna med en okad ansvarskansla fran fackforbundens oeh foretagsledningarnas sida ochen okad fors-taelse vid bedomningen av hur
langt man inom lonepolitiken kan driva sina synpunkter?
. Docent Carlson berorde i sitt foredrag detta problem. Det ar kanske
for langt syftan-de, men jag skulle i alIa fall vilja passa pa tillfallet att
fraga, i vad man den pToblematiken up,pmarksammas, n'ar man diskuterar
den industriella demo,kratiens problem.
Direktor F. Soderhack: Jag ar glad at att herr ordforanden aterkom
till trygghetsfragan, sa att jag far tillflille att tillrattalagga en missuppfattning fran hans sida. Det hade varit ledsamt, am herr ordforanden
skulle trott, att jag med tal om trygghet skulle avse trygghet for arbetare att' fa kvarstanna i sitt arbete. Vi aro pa bagge sidor pa det klara
med att med trygghet i detta samm.anhang icke avses nagonting annat,
a,n att man bor bereda arbetarna tiIIfaJle att med foretagsledningen diskutera mojligheterna att placera den genom en rationalisering fristallda
arbetskraften i andra arbetsuppgifter has samma foretag eller hos. annat
foretag.
Jag viII begagna tillfallet na:nlna, att i detta avseende en hel del redan
utrattats genom den s. k. omstallningskommitten, numera o,mdopt till
industriens produktionsrad, vilken tillsatts av industriforbun'det och ar.betsgivareforeningen gemensamt. Den'na kommitte har tagit till sin uppgift bI. a. att i god tid planHigg,a en om'stallning av sadan arbetskraft,
som blir ledig pa grun'd av; att ett foretag nedHigges eller att dess verksamhet inskrankes. Det satt, varpa denna komlnitte i ett par fall lost problemet att skaffa sysselsattning at arbetare, som sti:illts utan arbete genom
foretags nedlaggnin\g, har t. o. m. i arbetarpressen betecknats sasom forebildligt.
Docent S~ Carlson: Jag kanske far anknyta till det aUra sista. Sa till
vida .kan man hoppas pit att dessa produktionskommitteer kunna gora en
. hel del, 80m de bora kunna ge arbetarna battre forstaelse for sambandet
mellan lonekostnader och priser, riagonting som de nog i manga fall hittills icke givit prov pat Men langre tror jag inte att man pa den vagen kan
komma.
Nar det galler den fulla sysselsattningen' oeh vad man dar kan gora, tror
jag att hos arbetarna, aven om de under en langre tid ha Hitt att fa arbete,
finns kvar en radsla for aV'skedan'de och omflyttning. Jag tror, att manga
arbetare aro ganska konservativa i sin instaJlning med avseende pa sitt
dagliga arbete. Man trivs med de ga'mla kamraterna och vanorna pa arbetsplatsen och tycker inte om onrllyttningar.
Direktor Valter Amans anforande ger mig anledning att namn'a tva
saker. Fragan om hur tjanstemannarepresentantema skola utses blir natur-
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ligtvis synn'erligen svarlost, just d'iirfor att 'manga av tjanstemannen, sasom herr Aman namndle, fa en dubbelstallning: de maste representera
foretagsledningen och de skola samtidigt tillvarataga sina egna intressen
gentemot foretaget. TjanJStema.n.nagruppen ar i :rru1nga fall betydligt mera
heterogen an arbetargruppen. Glm· vi t. ex. tanka pa tjanstemannen vid en
bank, omfattar deras organisation i regel samtliga., fran den enklaste kontoristen upp till den n'arnlaste mannen under verkstallande direktoren. I
industrien ar ju forhallandet i viss man detsamma.
Ett annat problem, som direktor Aman var inne pa, ar faroma av att
slappa los fa·retagen oeh lata deln experimentera sj-alva med samarbetskommitteer. Darvidlag matte jag i England ratt olika erfaren;heter. Pi
arbetarsidan val" man nog overlag ense om att det enda tankbara var en
ratt kraftig centralisering i fraga om hur dessa kommitteer skola fungera
oeh vara sam'mansatta. Men talade man med progressiva personalchefer
och unga, vakna faret1agsledare, voro de ganska ledsna over 'att man ha;de
gatt sa pass langt som man gjort i fraga om centrala averenskommelser.
Installnin'gen ute pa arbetsplatserna var ofta den: )Ja, nu :kommer det
direktiv fran London. o'm att vi skola gara sa oeh sa. Da ar det val bast,
att vi gar pa det sattet.·» Men ingen farstod kanske riktigt anledningen
till dessa direktiv. Man ansag nog att det ar riktigast, om en kommitte
far .barja med att utarbeta sina egna stadgar. Allmanna direktiv a.nsagos
givetvis nadvandiga, men detaljerade foreskrifter betraktade man som farliga. Jag skulle tro att i ett land som vart, med vara ytterst skiftande produktionsforhallanden, behovs ratt mycket ·experimenterande. Jag vet ju
inte, hur pass langtgaende direktiv det ar fraga om vid farhandlingarna i
Saltsjobaden. Tan'ker man sig mera detaljerade foreskrifter fa,r samarbetskommitteerna, maste det naturligtvis inneba.ra en viS's fara, att sa man·ga
foretag redan ha satt i gang med kommitteer pa egen hand. Blir det daremot fraga om mera allmanna foreskrifter, torde de skadliga verkningarna inte bli stora. Oeh alla ernarenheter man kan fa aro val enbart vardefulla.
Direktar Valter Aman: Nar jag gjorde min lilla anmarkning mot att
man redan nu hade satt i gang med dessa samarbetskommitteer, var det
just av det skal, Soderback hade n'amnt, att det kan tankas att man sOOermera hlir tvungen att i starre eller mindre utstrackning gora om sina
kommitteer. Det a.r ju alltid en 'besviirlig sak, ty da ha hade arbetsgivare,
arbetare .och tjansteman inom respektive foretag bitit sig fast i att de former, som man kommit frani till exempelvis i Hallstahammar eller nagon
annanstans, aro de for d'en industriens forhallanden absolut enda tiin·kbara.
Dr den synpunkten ar det· kanske inte sa lyckligt, att denna verksa,m'het
sattes i gang just ett halvar eller sa, innan man kan rakna moo att fa den
stora overenskommelsen ·klar.
D'et var 'mera sOlm en fraga jag snuddade· vid den sak, 80m herr ordforanden sedan utvecklade vidare. Jag ifragasatte, om inte resultatet av en
samverkan maste bli att man alagger sig moderation for att samarh·etet
over huvud taget skall kunna hli gott. Har ser jag inte bara som ett problem att uppfostra lontagarna, utan jag betraktar det som··en lika stor
nppgift att uppfostra arbetsgivarna. Jag kan inte tanka mig, att det skall
bli mojligt att inom ett foretag astadkomma ett verkligt golt samarb'ete,

INDU8TRIELL DEMOKRA.TI I TILL1MPNING

29

om lontagarna skulle uppenbart driva sina ansprak for langt, lika litet som
jag kan forestalla mig ,att det kan bli nagot gott samarbete i ett foretag,
dar utdelningen ar sadan, att folk reagerar ,mot den. Jag ville alltsa bara
uppstalla den fragan, om inte samarbetskommitteerna, ifall man forutsatter en omsesidig stravan till gott samarbete, kunna verka modererande,
sa att man inte staller sina ansprak for hogt yare sig fran den ena eller
audra sidan.
Sporsmalet hur man' skall skydda konsumenterna ar ju mycket svarare
att besvara, men man far hoppas, att samverkan mellan parterna ocksa
skall ·kunna rymma sa mycket av allmananda, att ma,n vid overenskommelserna parterna emellan skall beakta aven de rimliga ansprak, som konsumenterna kuuna 5talIa pa de produktivt verksamma krafterna. Arbetsgivwrforeningen oeh landsorganisationen ha ju genom sitt huvudavtal faktiskt redan siagit in pa den vagen. Man har skapat enmojIighet for olika
samhallsorgan att appellera till arbetsmarknadsparterna, ifall det skulle
forekomma konflikter, som aro vadliga med hansyn till olika vasentliga
funktioner inurn samhallet. Man ar salunda principiellt inne pa den linjen,
och nar man redan har kunnat enas om det, fore-faller det mig som· om man
oeksa nar det galler samarbetskommitteerna borde kunna Himna plats for
de rimliga ansprak, 80m kunna goras gallande fran konsumenternas eller
det allm'annas sida.
Ordforanden professor E. Lundberg: itr det nagon som vill besvara
direktor Amans fragor, eller skall vi lata dem sta oppna till en framtida
debatt?
Eftersom ingen ytterligare talare har anmalt sig, far jag tacka deltagarna i diskussionen. Framfor alIt ta.ckar jag foredragshallaren, docent
Sune Carlson, for hans stimulerande foredrag.
Jag ber att fa forklara diskussionen avsluta,d.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 24 april 1946

Ord£orande: Professor E r i k L u n d b erg.

Aftonens 'diskussion inleddes av statsradet Ernst Wigforss med ett
anforande om

Den ekonotniska utvecklillgen och
statsntgifterna.
Mitt anforande har har fatt en ganska vidlyftig rubrik, men cia
man inte ar sal{er pa vad man narmast skall fasta uppmarksamheten
vid, brukar ju foredragets titel ofta bli ratt omfattande. Jag £ormodar,
att de allra fIesta vanta, att en mera teoretisk eller allman diskussion
skall anl{nytas tilllaget i vart land just nu, de statsutgifter sam vi ha
eller vanta att fa oeh den ekonomiska utveekling som vi kunna motsee Under krigsa·ren har det vid flera tillfallen oeh inte minst har i
N ationalekonomiska foreningen forekommit diskussioner om hur
budgeten, skatterna oeh statsutgifterna skulle komma att gestalta sig
efter krigets slut. Man har darvid allmant varit overens om att sedan
kris- oeh krigsutgifterna fallit bort, borde det, da skatterna stigit sa
starkt under kriget, nar Ireden kom finnas ett visst utrymme inom
budgeten for antingen skattesankningar, nya utgifter eller mojligen
bada dessa saker. Men det har inte funnits nagon enig uppfattning
om hur stort detta utrymm~e skulle bli. Det har namnts, 200, 300
oeh till och med 500 miljoner kronor. Nar det nu bebadas nya stora
utgi£ter pa olika omraden, framst for sociala andamal men aven pa
undervisningsvasendets omrade, ar det darfor mycket forstaeligt, att
man fragar sig, hur det overhuvud taget skall bli mojligt for oss att
fa plats for dessa nya utgifter i budgeten.
Det ar tre faktorer sam aro avgorande vid en bedomning av fragan
vilket utrymme som kan beredas i blldgeten for nya utgifter. Den
forsta faktorn ar uppenbarligen, hur, mycket av de gamla utgifterna
som. trots krigsslutet maste finnas kvar i budgeten. Den andra faktorn
ar, hur skatterna skola se ute Den tredje oeh i viss man avgorande
faktorn ar fragan om hur skatteunderlaget kommer att gestalta sig,
3 -
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d. v. s. hur nationalinkomsten kommer attutveckla sig, och 'hur den
ekonomiska utvecklingen overhuvud taget kommer att bli.
ReIa diskussionen om utrymmet i budgeten forutsatter ju stillatigande ett antagande om att budgetens inkomster och utgifter skola
ga ihop, saled·es att budgeten skall vara vad man kallar for balanserad.
Man kanske pa sina hall anser, att det yore Himpligt att ta upp en
diskussion om budgetbalanseringens nodvandighet eller umbarlighet
rent preliminart, innan vi ga in pa de andra problemen. Jag tror dock,
att en sadan mer abstrakt diskussion am budgetbalanseringen inte
skulle bli sa belysande, sam am jag i stallet utgar fran det aktuella
laget och anfor nagra konkreta siffror. Da far man sakerligen ett
battre grepp om budgetbalanseringens innebord, detta sa mycl{et.mer
sam hela begreppet budgetbalansering inte bara ar flytande utan
ocksa staller sig olika i olika ekonomisl{a och eventuellt aven politiska
Uigen.
Jag skall darfor utga fran det aktu·ella laget i vart land och den
fragestallning, som val de fIesta ha gjort sig, namligen hur skola vi
med de nuvarande statsinkomsterna, och eventu·ellt lagre, kunna
tanka oss en utvidgning av statsutgifterna pa det satt som fran £lera
hall har foresIagits. Om jag ville gora diskussionen rent allman, behovde jag darvid inte inga pa vilka dessa konkreta utgiftsforslag aro.
Var och en kan namIigen har tanl{a sig de utgifter, som falla honom
mest pa lappen, ty problemet om utrymmet for en sadan utvidgning
av statens utgifter ar detsamma, vilket slags utgifter det an galler,
aven om olika slags utgifter naturligtvis pa oIika satt ocksa paverka
inkomstsidan i budgeten. Men jag tror inte att det lonar sig att pa
det viset forsoka gora diskussionen onodigt genereII. Jag skall i staIlet
utga fran laget sadant det konkret ter sig just nu med de olika
onskemal som ha framforts och de olika mojligheter som ha antytts.
Jag skall anvanda nagra siffror, .men jag skaII ta sa fa som mojligt.
Jag vet namligen sjalv, hur svart det ar att uppfatta siffror, som
radas upp den ena efter den andra, aven om det inte ar alltfor manga.
Man kan praktisl{t taget inte rora sig med mer an ett visst begransat
antal siffror utan att ha dem pa papperet. For att belysa, hur svart
det ar att halla ordning pa siffror, kan jag kanske omnamna, att just
innan jag gick hit, satt jag och raknade och forlorade da 100 miljoner
kronor, sam jag inte kunde hitta forran efter en lang stund (munterhet). Det ar namligen sa nar man har plus och minus av olika slag.
Jag kan inte forutsatta, att overhuvud taget nagon kan-halla i hUVlldet mer an ett Iitet antalsiffror. Jag skall vidare hansynslost forgrova
mina siffror och inte rakna med annat an hundratal miljoner kronor
och nagon gang mojligen med femtiotal miljoner. Det overensstammer

DEN EKONOMI8KA UTVECKLINGEN OCR BTATBUTGIFTERNA

33

overhuvud taget med hela problemets nature .Var oeh en forstar ju,
att om man pa detta 'satt skall forsoka ge en prognos over utvecklingen pa utgifts- oeh inkomstsidan i en budget, som for narvarande
ror sig om nagot over tre miljarder oeh som vantas stiga till fyra
miljarder, aro felmarginal:erna uppenbarligen sa ~tora, att man kan
rora sig med l?yeket grova si£fror.
Budgeten slutar for narvarande pa 3,25 miljarder kronor. Den ar
balltnserad i sa matto att inkomster oeh utgifter stamma overens.
Utgar man fran detta krav, maste jag erkanna, att det inte ser vidare
hoppfullt ut for att kunna tanka sig en stark okning av statsutgifterna
oeh samtidigt eventuellt oeksa en sankning av skatterna. Den gissning, som har framforts i den tidigare diskussionen, om att det vid
nu utgaende sl{atter skulIe uppsta ·ett overskott· pa mellan 300 oeh
500 miljoner i budgeten sedan en atminstone ieke obetydlig del av
krisutgi£terna i oeh med fredens intrade har fallit bort, har emellertid ieke varit sa oriktig. 80m litet var vet, skulle inkomstsidan i nasta
~rs budget ha sett annorlunda ut, om inte uppbordsreformen kommit
i vagen oeh tagit bort den stora uppborden av varnskatt pa varen . .
1947. Hur man skall rakna bortfallet dar, skall jag inte upptaga
tiden med att utreda. Det ar myeket mojligt, att vi i budgeten skulle
kunna lagga till 350 miljoner kronor oeh saga, att i stallet for 3 250
miljoner ha vi 3 600 miljoner att rora oss med~ Dar skulle vi saledes
ha ett overskott pa 350 miljoner kronor, som skulle sta till forfogande for nya utgi£ter, Iorutsatt att inga andra forandringar intraffade
i budgeten. Vi maste emellertid redan fran borjan rakna med. en viktig
forandring pa inkomstsidan, da det redan nu praktiskt taget ar beslutat, att krigskonjunkturskatten skall falla bort. Eftersom den ar
upptagen till 100 miljoner kronor pa inkomstsidan i nasta ars budget,
forsvinner ,av de 350 miljonerna omedelbart 100 miljon,er, varefter
det bara {inns 250 miljoner kronor l,var. Fragan blir da, om alla de utgifter, som tillkommit under krigsaren, aro nodvandiga aven i fredstid
oeh om det inte darvidlag finns mojlighet att gora vissa besparingar.
Dar komma vi omed·elbart in pa politiska tviste£ragor, oeh jag skall
bara konstatera, vilka mojligheter till besparingar i olika avseenden
som ha antytts av den s. k. budgetdelegationen. Den har ju nu under
ett par manacler arbetat med att ga igenom fram£or alIt inkomstsidan
i budgeten. Budgetberedningen har dessutom tagit kannedom om de
utgiftsforslag, som framkommit fran departement oeh beredningar,
varjamte den oeksa haft att rakna med de skattesankningar som
skulle kunna vara tankbara.
De utgiftssankningar, som aro forutsatta i den framlagda finansplanen, kan jag myeket kortfattat redogora for. Man har raknat
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med att sedan den av kriget fororsakade krissituationen forsvunnit,
skall, atminstone under vissa forhallanden, en del av de av krisen
vallade utgifterna forsvinna. Till dessa krisutgifter hora die subventioner som pa olika vagar ha beslutats dels for konsumenterna, dels
lor producenterna..Vi ha de s. k. livsnledelsrabatterna och -formal11ingsersattningen. Denna sistnamnda komnler formodligen att helt
forsvinna under nasta budgetar, och den har inte upptagits till mer
an 10 miljoner kronor. Vi 11a vidare de subventioner, varigenom en del
av mjoll{priset betalas med budgetmedel i stallet for att heIa beloppet
tas ut av konsumenterna. Denna subventionsform kan inte helt forsvinna, aven om man viII hoja mjoll{priset, ty i d·ensamma ingar ett
icke obetydligt bidrag av socialpolitisk natur till de mindre jordbrukarna, namligen det s. k. producentbidraget. Om vi emellertid
sla samman utgiftslninskningarna i fraga om dessa poster och ta med
en del andra utgiftssankningar ocksa, komma vi fram till en besparing
av ett par hundra miljoner kronor. Sedan ha vi en annan post, avskrivning av forluster pa utlandslan, som uppgar till 75 miljoner
kronor. Vi maste nog alIa erkanna, att det inte ar nodvandigt, att i
dessa tider krava betalning for dylika gamla skulder. Lagga vi till
dessa 75 miljoner kronorett anslag av 25 miljoner kronor till arbetsnlarknadskommissionen, en post som jag av skal som jag strax skall
narmare utveckla anser kunn:a laggas utanfor den balanserade budgeten, komma vi fram till en sammanlagd besparing av 300 miljoner
kronor. Men dessa aOo miljon'er kronor racka inte lallgt i forhallande till de beraknade utgifterna. I finansplanen raknas det darfor preliminart med att aven de militara utgifterna skola minskas fran nu,rarande 950 miljoner till hogst 700 miljoner, viIket skulle betyda en
besparing av 250 miljoner kronor. Vi skulle pa detta satt kunna spara
300 miljoner
250 miljoner, d. v. s. sammanlagt 550 miljoner kronor.
Lagga vi dartill det av mig nyss omnamnda dolda overskottet, komma
vi upp till ett utrymme for utgifter eller skattesankning av omkring
800 miljoner kronor. Dessa siffror aro naturligtvis inte i och for sig
avgorande, men jag har velat lamna dem for att ge en viss forestallning om den storleksordning ifraga om »utrymme», som det har
ar fraga om.
Aven de beraknade nya utgiiterna aro latta att rakna upp. Ni veta,
att folkpensionerin·gsreformen beraknas kosta 400 miljoner kronor,
och efter ett antal ar t. o. m. 430 miljoner kronor. Barnbidragen
tarde komma attmed£ora en utgiftsokning for staten av 2.00 miljoner
kronor. Forutsattningen ar da att vi kunna ta bort barnavdragen,
ty annars komma barnbidragen att kosta ytterligare 70 miljoner
kronor. Harutover finns det en annan stor post, som praktiskt taget
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redan ar aecepterad, namligen loneregleringen for de statsanstallda,
som kommer att kosta narmare 100 miljoner l{ronor. Dar ha vi utgi£t~r pa sammanlagt 700 miljoner kronor. Sjukforsakringen beraknas
kosta ett par hundra miljoner kronor. Det blir sammanlagt 900
miljoner kronor. Genomforandet av forslaget om bostadsforbattringar
av olika slag oeh bostadsrabatter kan l{omma att ga pa narmare 150
miljoner kronor. Hartill komma en rad automatiska utgifter, sonl vi
praktiskt taget inte kunna undga, llur sparsamma vi an vilja vara.
P:1 socialdepartementets stat ha vi en rad utgifter for sociala andamal som under den narmaste femarsperioden l{unna beraknas stiga
med mer an 50 miljoner l{ronor. Ecklesiastikdepartementet maste pa
grund av det stigande barnantalet i landet och den vaJdsamma ut..
svallningen av folkundervisningen rakna med betydligt okade kost..
nader for larare och skollokaler. Hartill komma kostnaderna for den
planerade omHiggningen av yrl{esundervisningen, den tekniska ulldervisnillgen samt okade anslag till teknisk vetenskaplig forskning. Den
sammanlagda utgiftsokningen for undervisningsvasendet beraknas
om fern a sex ar uppga till 250 miljoner kronor om aret. Jordbruksdepartementet raknar med att dess utgifter for rationaliseringsatgarder inom jordbruket skola aka med 75 miljoner kronor om aret,
men det ar svart att har fastsllt nagon definitiv siffra, och det kan
. lika garna bli 100 miljoner kronor. Den sammanlagda utgiftsokningen
ar da uppe i 1-1,5 Iniljarder kronor.
Sa vitt jag forstar, finns det ieke nagon mojlighet att vid borjan
av 1950-talet inrymma det hogsta av dessa belopp inom en balanserad budget, sa vida man icke jamsides med den beraknade okningen
av skatteunderlaget, d. v. s. nationalinkomsten - som jag strax
skall narmare redogora for - forutsatter att de nuvarande skatterna
skola besta och kanske nagot laggas dartill. Om man helt allmant
utgar ifran att det nuvarande skattetryeket pit vissa punkter maste
sankas', maste man givetvis gora ett urval av de har foreslagna utgifterna.. Jag a.nser det dessutom av skal, som jag skall narmare utveekla, vara befogat att fora en del av dessa nya utgifter utanfor den
vanliga budgetbalansen.
Fragan om en skattesanl{ning har flera sidor. En skattesankning
ar motiverad forutom av att skattetryek:et har·stigit sa starkt under
kriget aven ·av att om vi inte genomfara en viss sankning av besl{attningen, torde det inte bli mojligt att gora vissa av de besparingar
pa utgiftssidan som mall llar tanl{t sig. Om inte omsattningsskatten
forsvinner, fore£aller det mig vara svart att avskaJfa t. ex. subventionerna pa nljolk: och lata den prisstegringen slit igenom. Det fin·ns
sa manga faktorer, som i nuvarande luge peka i riktning mot en pris-
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hojning, att jag inte anser det vara rimligt, att nu ta bort subventionerna oeh hlta deras bortfall ta sig uttryek i en prishojning. Jag
skall for ovrigt har inte upptaga nagon diskussion om det berattigade
i den subventioneringspolitik som forts for att halla indextalet sadant
som det are Avskaffandet av omsattningsskatten oeh inforandet av
barnbidrag har ansetts vara en forutsattning for att kunna lata de
s. k. livsmedelsrabatterna forsvinna. Pa det sattet knytes det heIa
samman, varfor det redan i dagens lage ar nodvandigt att ta standpunkt till hur det i framtiden skall ga med en rad av dessa utgifter
och skatter. Fran mina utgangspunkter - jag tror att jag kan saga,
att det aven ar regeringens standpunkt - kunna vi i dagens Iage
inte noja oss med att rorklara, att sa oeh sa manga miljoner komma
att erfordras for folkpensioneringen, vilket vi till nods kunna klara,
och sed'an far de andra reformerna ansta. Det har helt enkelt varit
omojligt att komma undan en rad av de andra utgifterna. Jag behover bara erinra om statstjanstemannens loneregIering oeh om barnbidragen, vilka senare nara sammanhanga med fragan om livsmedelsrabatterna. Pa sa satt har iiven fragan om skatterna mast tagas upp
till overvagande.
Sasom ni nog alIa ha sett, forutsattes det i den foreliggande finans- '
planen, att omsattningsskatten skall forsvinna. Man utgar emellertid
dessutom aven fran att man skall kunna sanka inkomstskatten for
inkomsttagare med upp till en viss inkomst. Var den ovre gransen
for denna skattesankning skall dras sysslar skattekommitten just
med att utreda. Nar vi ha valt denna linje, ar motiveringen harfor,
att for betydande medborgargrupper ax omsattningsskatten den skatt,
som i forsta hand bor forsvinna, darfor att den tryeker ,hardast pa
de min:sta inkomsttagarna. A ve~ de som ha varit myeket intresserade
av att fa till stand en sankning av inkomstskatten ha sagt sig, att
det inte ar psykologiskt mojligt att framlagga ett forslag om en
sankning av inkomstskatten, som kanske skulle ga relativt hogt upp
i inkomstslcikten, och samtidigt 'forklara, att omsattningsskatten skall
finnas kvar. Det har saledes blivit en praktisk nodvandighet att
undersoka, om vi i'nte kunn,a komma fram pa bada vagarna. Det
forslag som foreligger, forutsatter, som sagt, att omsattningsskatten
sIcal1 avskaffas oeh att en sankning av de direkta skatterna pa inkomst skall foretagas. Man utgar vidare ifran att i stort sett samma
belopp, som forloras pa inkomstsidan genom sankning av skatten pa
inkomst, skall tagas igen genom en hojning av skatten pa formogenhet oeh - sasom det star - »nagon jamkning av bolagsbeskattningen». Med de forutsattningarna kan man forenkla problemet pa sa
satt att man sager, att forlusten pa inkomstsidan blir ungefar det be-
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lopp som omsattningskatten ger. Den ar beraknad att i bOrjan av
1950-talet ge ungefar 400 miljoner kronor. Dessa 400 miljoner skulle
salunda forsvinna ifran inkomstsidan.
Sedan man pa inkomstsidan raknat b~rt ett belopp, som ungefar
motsvarar omsattningsskatten, oeh gjort de besparingar,' som anses
mojliga att fa till stand, samt adderat samman dessa belopp plus
naturligtvis de dolda reserver som vi ett kommande ar kunna rakna
med i budgeten, fa vi fram en slutJsumma, utvisande det utrymm,e for
nya utgifter som vi ha att rora oss med. Den summan overstiger ieke
500 miljoner kronor. Men det utrymmet ar fullstandigt otillraekligt
for de planerade nya utgifterna. Beloppet raeker till den patankta
loneregleringen oeh folkpensioneringsreformen, men. det raeker ieke
till de ofrankomliga automatiska utgiftsokningarna pa sl{olvasendets
omrade oeh annu mindre for ·de andra vantade utgiftsstegringarna.
Den avgorande taktorn blir da - oeh det ar darfor som jag kallat
detta foredrag for »Den ekonomiska utveeklingen oeh statsutgifterna»
- vilka antaganden man vagar gora angaende skatteunderlagets,
d. v. s. nationalinkomstens utveekling und,er ,de foljande aren. Till
propositionen nr 222 ax, sasom ni alIa veta, fogad en promemoria,
vari framlaggas olika mojliga alternativ for nationalinkomstens utveekling. Pa grundval harav har uppgjorts en berakning over hur
myeket statsinkomsterna komma att stiga i anslutning till en sadan
stegriIig av nationalinkomsten som forutsattes i promemorian. Man
har dar kommit fram till att, bortsett fran alIa finare berakningar
oeh olika meningar som kunna finnas om den ena eller andra skattens
utveekling, sa l{ommer skatteinkomsterna att stiga i ungefar samma
takt som nationalinkomsten.
De antagand·en, som goras om nationalinkomstens stegring, aro,
sasom det oeksa framhalles i promemorian oeh som var oeh en torstar, pa satt oeh vis' en gissning. Men det ar en gissning, som visserligen straeker sig over ett antal ar framat, men som darfor inte maste
anses vara mer osalcer an de gissningar som bara rora utveeklingen
under l{anske ett ar framat. Varje forsol{ 'att uppgora en budget for
ett kommande ar ar i oeh for sig en gissning. Man maste ju lielt
enkelt gora vissa gissningar om hur inkomsterna komma att stalla sig
under det l{ommande budg.etaret. D,esto fler ar m.an tar med, desto
osal{rare blir naturligtvis pa visst satt berakningen. Men det finns
aven en faktor som motvager osakerheten, om beral{ningen avser
en langre tid. Om kalkylen blott galler det narmaste aret oeh aret
darpa, maste man erkanna, att det kan intraffa' en mangd oforutsedda ting, som l{ullkasta berakningarna.Galler beral{ningen daremot
en langre tidsperiod, har man viss .anledning att saga sig, ittt sa och

38

NATIONALEKONOMIBKA FORENINGEN DEN 24 APRIL 1946

sa hal' nationalinkomsten utvecklats under d·e gangna aren och darloI'
finns det anledning lor oss att antaga, att den trend i utvecklingen,
som man kunIlat konstatera, icke skall pa nagot mera radilcalt satt
andras under de ar som stunda. De olik:a alternativen i promemorian
grunda sig pade berakningar sonl gjorts av professor Lundberg i
Konjunkturinstitutet. Han hal' dock starkt understrulcit bade ovissheten och den alternativa karaktaren i berakningarna.
Man hal' lcommit fram· till, att under mellankrigstiden hal' Val'
nationalinkolTIst okat med 3 % om aret. Man raknar darvid med
realinlcomsten och hal' undvikit att 'Solca fastsla hur myck:et nationalinkomsten okat raknat i vart nuvarande penningvarde. Man utgar,
som sagt, ifran att det ar en realinkomstllojning, som tidigare hal' .agt
rum OCll f6rutsatter saledes att det aven i framtiden kommer att bli
en realinkomsthojning, hurudan prisutvecklingen an kommer att
gestalta sig. Forutsattningen 'ar dock att vi lyckas halla Val' nuvarande prisniva. Salntidigt med att nationalinkomst'en Ullder mellankrigsperioden okat med 3 % per ar, hal' det skett en befolk:ningsokning i vart land. Om man raknar per arbetsfor individ under
1930-talet, synas dessa tio ar ha resulterat i en hojning av nationalinl{omsten med sammanlagt 25 %. l\lan raknar me'd, att det sl{all
bli en lika gYllnsam utveckling under 1940-talet som under 1930talet, saledes att ,ri under ettdecennium skola kunna oka val' nationalinkomst med 26 %. For att fa bort den tillbal{ahallande effekt,
som krigsaren kunnat medfora, antar Inan, att denna h6jning av
nationalinkomsten icke kommer att uppnas pa tio ar utan pa 12 are
I stallet for en tioarsperiod raknar man med tiden fran a~ 1939 till
ax 1951. Ett ogynnsamt alternativ raknar med att nationalinkomstens
okning under aren 193.9-1951 inte kommer att uppga till mer an
15 %. Mellan dessa bada ytterligh·eter har man sa ett tredje alternative
Pa vilket satt man an raknar, maste man utga fran vissa forutsattningar. I promemorian ar 'sa noggrant som kan ske pa ett begransat utrymme antytt vilka faktorer, som under 1940-talet maste
antas verka i ogynnsam -riktning i jamforelse m,ed forhallandena
under 1930-talet. Det anfores ocksa ,rissa motvagande element.
Enligt det gynnsamma alternativet raknar nlan enligt promemorian
med 'en inl{omstokning for staten fran 1946/47 '£ram till 1951 'av
ungefar 600 miljoner kronor. Man kan visserligen fraga, hur vi, da
vi hal' teoretiskt lika garna kunna rakna med en ogynnsam utveckling
som med en gynnsam, till grund for finansplanen kunna lagga den
mera gynnsamma utvecklingen. Jag skall inte har forsoka mig pa att
gora nagon avvagning mellan vad som ar mer eller mindre sanno-

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCR STATSUTGIFTERNA

39

likt i fraga am de olika alternativell. Det kan givetvis tankas uppsta
forha11anden i varlden som gora det gynnsamma alternativet osannolikt. Vi veta ju inte aIls vad som kan intra££a ute i varlden. Det avgorande for mig har elnellertid varit, att am ick:e hela trenden i den
ekonomiska utvecl{lingen bade har i landet och i ovriga lander plotsligt skulle yanda, utan am vi fort£arande kunna rakna med en franlatskridande hushallnil1.,g, ar det ogynnsammaste som kan intraffa,
att denna utveckling kommer att forsigga i ett langsammare tempo
an vad vi nu fQrutsatt. Den okning av nationalinkomsten och darmed foljande stegring av statsinkonl'sterna, som forutsattes i promemorian, sl{ulle da inte komma till stand fullt sa snabbt, SOln man
har har raknat med, utan nagot sel1are. Vilken risI{ lopa vi da, om
utvecklingen kommer att.£orlopa langsammare an vad vi nu antagit?
Risken ar att den balans mellan iIll{omster och utgi£ter i statens
budget, som llar forutsattes intrada redan 1950/51, kommer att intrada ett, tva eller tre ar senare. Det betyder, att vi under en mellanperiod maste ta risken eller olagligheten av ·ell i viss utstrackning
underbalanserad budget. Darmed ar jag fralnme vid fragan om vilken
roll en dylik underbalansering spelar i det aktuella resonen1.anget.
Till arets statsverksproposition var fogad en promemoria av nuvarande envoyen Hamma.rskjold, som forsokte. bena upp de olika
sidorna av budgetbalanseringsproblelnet. Var och en som studerat
denna promemoria nledger sakert, att man inte in abstracto kan avg·ora, vilka foljderna skulle bli, om en budget inte balanseras, utan
det problemet maste upptas till diskussion i det konkreta fallet.
Framfor alIt ar det ju av betydelse, vilken storleksordning en underbalansering kommer att fa. Detsamma galler naturligtvis ocksa
problemet am en overbalansering av budgeten. En und·erbalansering
brukar, sasom ni veta, peka i riktning mot for mycket kopkraft och
inflation. En overbalansering brukar peka i rakt motsatt riktning,
d. v. s. for litet lcopkraft och deflation. Jag tror dock inte, att det
finns sa manga manniskor som, am. ~i under ett antal ar skulle
overbalansera budgeten med nagra hundra miljoner kronor, skulle
saga, att det vaga vi illte gora, ty da riskera vi att fa en depression. Fragan ar, am man inte maste fora samma resonemang at
det andra hallet. Dar kunna vi emellertid inte komma ifran att
ta hansyn till llur det aktuella laget gestaltar sig i ~n situation som ,den nuvarande, da hela mangden av krafter strava i riktning mot prisstegring och inflation. Om det ar nagot som har hant
under den sista tiden, sa ar det val, att risken nu ar storre an for
ett ar, eller kanslce bara ett halvar sedan, i fraga am prisutvecklingen
i varlden. Jag vagar illte ha nagon bestamd mening om de olika
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faktorerna i d·en pagaende utvecklingen. AlIa veta vi dock, hurusom
man i Amerika myeket livligt diskuterar, hur man skall kunna hejda
inflationen. Manga reson·era dar pa det sattet, att man bor slappa
loss priserna, ty det kommer att medfora en utvidgning av produktionen, vilket i sin tur kommer att medfora billigare priser. Om d'etta
resonemang star sig, skulle en dylik inflation vara av overgaende
nature Vi veta dock, att en inflation ofta brukar resultera i en kris.
Det ·enda som ar verkligt aktuellt far agonblieket ar risken far en
prisstegring. Jag erkanner att man maste vara mera farsiktig aven
med en underbalansering av budgeten i ett sadant lage som det nuvarande, da forhallandena ute i varlden peka i riktning mot en prisstegring oeh da starka krafter har hemma pa grund av inkomstutvecklingen pressa pa pristaket. Huvudlinjen i nuvarande Hige maste
darfar vara att savitt mojligt saka komma fram till en balanserad
budget och undvika und·erbalansering. Men jag upprepar, att vi
harvidlag inte kunna bortse fran fragan om storleksordningen hos
de olika faktorerna. Det avgarande ar darfor vilken storlek de olika
faktorerna kunna fa.
I den framlagda finansplan:en utgar man ifran att det kommer att
bli -en tamligen jamn stegring av nationalinkomsten. Pa samma satt
antagas ocksa statsinkomsterna komma att stiga tamligen jamnt.
Man har sedan raknat med i vilken takt d·e foreslagna nya statsutgifterna kunna l{omma till stand. Pa sa satt far man fram en serie
av Iorslagsbudgeter. Underbudgetaret 1947/48, d. v. s. budgeten
narmast efter den nu gallande, skulle budgeten alltjamt :vara balanserad, ty de' stora utgiftsokningarna berakna:s inte intrada farran
den 1 januari 1948. Det galler har folkpensioneringsreformen Deh
barnbidragen. Loneregleringen far statstja,narna daremot antas bli
genomford redan fran och med den 1 juli 1947. Om vi da kunna
rakna med en viss inkomstokning oeh darutover vissa besparingar,
skulle den budgeten praktiskt taget bli nagot ov·erbalanserad. I budgeten for'1948/49 komma emellertid de stora utgifterna att gora
sig gallande. Vi maste i den budgeten rakna med de nya stora utgi£terna for loneregleringen, folkpension'erna, barnbidragen och undervisningsvasendet. AlIa d·essa utgifter l{omma att resultera i en und'erbalansering av 235 miljoner kronor. Budgeten 1949/5,0 skulle daremot
praktiskt, taget ga ihop. Budgeten 1950/51 skulle ge ett oversl{ott
pa 115 miljoner kronor',och budgeten 1901/52 ett overskott pa 160
miljoner kronor. Men lagg marke till, att da ar har raknat med
endast de stora utgiiterna for £olkpensioneringen, barnbidragen, loneregleringen oeh de automatiska okningarna inom socialdepartementets oeh eeklesiastikdepartementets huvudtitlar. Man har dess-
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utom far att komma till detta resultat mast lara vissa utgifter vid
sidan av d·en balanseradebudgeten.
Jag aterkommer till vad jag nyss sade, att huvudlinjen i nuvarande lage maste vara att budgeten skall balanseras. Man kan dock
ieke motivera ett absolut nej till varje underbalansering, om denna
ar av mattlig omfattning. Men det finns ett argument som gar att
en underbalansering utan nagra regler ar oaeeeptabel atminstone
for ett finansdepartem·ent. Man kan visserligen saga, att i en budget,
. som rar sig mellan 3 000 oeh 4 000 miljoner kronor, kan d·et aven i
en situation som den nuvarand-e, da starka krafter strava mot pristaket, inte spela nagon storre roll, om man slapper ut hundra miljoner
kronor mer eller mindre. Man kan namligen inte, resonerar man,
saga att just vid balanseringsgranS'en gar den farliga linjen. Det ar
samma resonemang, som fardes under krigsaren, da vi inte kunde
saga nej till vissa utgifter. Vi had·e da en underbalansering pa 1 200
miljoner kronor, oeh man ans3.g d-et inte spela nagon roll, om underbalanseringen al{ades fran 1 200 till 1 400 miljoner. Man pekar nu
pit hur man i U. S. A. oeb. Englan,d sanker skatterna trots att man
i dessa lander har valdiga underskott i budgeten, oeh sager att vi
aven i vart land bara kunna gora pa samina satt. Mitt svar ar en-dast,
att en underbalansering ieke kan absolut avvisas, men att man farst
maste vara overens om vilka utgifter som fa laggas sa att saga vid
sidan av budgeten. Dessa ting fa infe utvidgas godtyekligt, utan
man maste darvidlag falja en viss enkel linje. Det ar den linjen
som man har farsokt att falja, da man t. ex. sagt, att de s. k. rationa~
liseringsutgiiterna far jordbruket fa ioras vid sidan av budgeten.
Man resonerar som sa, att en hel del av dessa statsutgifter aro visserligen inte rantabla i vanlig kommersieII mening, men de aro indirekt
rantabl~ genom den okning som de komma atl medfora av hela
nationalinkomsten. Med den motiveringen har 100 miljoner laonor
av utlaggen far vetenskaplig oeh teknisk forskning, yrl(esutbildning
oeh skolbyggnader forts vid sidan av den ordinarie budgeten. Pa
grund av barnantalets vald'samma ansvallning LInder de narmaste
aren kommer det ju att bli; nadvandigt att uppfora' ett stort antal
nya sl{olbyggnader, vilk·et kommer att krav·a akade statsbidrag.
Hade staten iute overtagit sa stor del av kostnaderna far dessa skolbyggen, skulle kommunerna sjalva ha mast bekosta dem. Kommunerna hade da lanat upp pengar till skolbyggena, vilket sakerligen alIa
hade funnit vara £ullt riktigt. Bakom h·ela detta resonemang ligger
ju, att fragan om budgetbalanseringell inte kan l(rympas ned till
att bli en fraga om l(ommersiellt rantabla eller icke rantabla utgifter.
Jag bortser da naturligtvis fran vad som kan intraffa, om det blir
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en d·epression, ty - sasom jag borde ha sagt redan fran borjan en forutsattning for hela detta resonemang ar att vi under de narmaste fern arell inte rakna med en depression. Det har gjorts sasom
ett nodvandigt antagande for att vi overhuvud taget skola kunna
resonera om utrymme for nya utgifter. Vi lla darvid helt enkelt
utgatt ifran att det inte kommer att intra££a sadana forhallandell att
statsutgi£terna maste okas for att halla sysselsattningen uppe o. s. v.
I detta resonemang om budgetbalanseringen leall man inte noja
sig med att saga, att alIt ar val bestallt i en budget, om bara alIa utgifter, som inte aro kommersiellt rantabla, betalas med skattemedel
och de kommersiellt rantabla utgifterna bekostas med Ian. Om vi
ta upp problem·et om budgetbalanseringen inte sasom en fraga onl
nagot slags prineip alt sa oeh sa skall en budget se ut, utan vilja
leomma fram till en fornuftig motivering, var£ar en budget bor vara
balanserad, lconlma vi fram till sporsmalet om den samhallsekonomiska balansen. Da sager man, iatt om statens utgifter inte tacl(as
med lopande inkomster oeh skatter, sa okar mall kopkra£ten och
darigenom uppstar ett tillskott sonl eventuellt kan rubba den el~o
nomiska balansen. Men detsanlma galler ju alIa utgifter. En svensk
budget har aldrig varit balanserad i den bokstavliga betydelsen, att
alIa utgifter tackas av slcatter, utan det har alltid funnits en del
s. Ie. produktiva utgi£ter som tackts pa annat satt. Det ar uppenbart,
att om vi utga ifran att vi ha en viss om£attning av det privata
naringslivets investeringar och staten sedan skulle valdsamt oka
sina investeringar for produktiva andamal, skulle staten darigenom
kunna astadkomm.a precis lika mycket av in£latorisk utveckling,
som om staten ol~ade silla utgifter for andra andamal. lett givet
lage finns d'et alltsa icke utrymme for mer an en viss mangd investeringar. Det spelar i den situation'en ingen roll, om man lagger
skulden for del. som investeras for mycket has staten eller del. enskilda naringslivet. Fragan om vad som kan forsvaras i fraga om '
statsntgifter kan icke bedomas 'sa enkelt att man bara utgar ifran
vad sam kommersiellt ger ranta pa pengarna. Bakom hela resonemanget ligger, att vad vi bruka kalla. far produktiva investeringar
ar sadana in,resteringar, sam relativt hastigt ge produktionsfardiga
nyttigheter och som aka tillgan,gen pa varor ungefar lika hastigt
som pengarna utges. M·en sa ar det ju inte med en mangd av de produktiva atgarderna. Resultatet av dem kommer inte till synes sa
snabbt. Det ar mycket majligt, att utgifterna for veten'skaplig och
teknisk forskning kunna ge resultat i form av ok:ad nationalink:omst
snabbare an en hel del av d·e investeringar som brul{a anses vara
i kommersiell mening rantabla.
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Slutsatsen av hela detta resonemang blir i varje fall, att vi i 'det
aktuella laget vaga ta en viss underbalansering av budgeten. En
dylik begransad underbalansering, som jag har skisserat, a.nses ieke
vara av en sadan storleksordning, att den behover rubba de allmanna
prineiperna. for den ekonomiska politiken, som ju fortfarande maste
ha till ogonmarke att hindra en utveeklin'g med stigande priser.
Sam var oeh en £6rstar, stota vi pa en hel mangd tvistiga och
omstridda problem, nar det galler fragan om vilka besparingar och
slcattesanlcningar sam kunna goras samt 11ur skattesanlcningarna
skola laggas. Jag f6rmodar, att aven den fragan lcommer upp till
diskussion, om det ur allmanna ekonomiska synpunkter ar en riktig
metod att lagga en skattesankning pa sadant satt att den okar lcopkraften, d. v. s. genom att ta bart omsattnings'Skatten, men samtidigt
ieke gora nagot for att stimulera naringslivet genom en sankning
av de storre inkomsttagarnas eller f6retagens skatter med undantag
av krigslconjunkturskatten, om man bygger pa det gynnsammare
av de alternativ sam aro framlagda i konjunkturinstitutets P. M.
Har rullas upp en rad olika fragor, dar meningarna sakerligen maste
ga isar bade pa grund av allmant olika installning men oelcsa pa
grund av ett olika bedomande av den ekonomiska utveeklingen bade
i vart land oeh andra lander. Vid uppgorandet av den foreliggande
finansplanen har man naturligtvis med utgangspunkt fran vissa
givna politiska varderingar vagt det ena mot det andra. Det har
ansetts, att vissa utgiftsmin~skningar, saledes besparingar, skulle vara
mojliga att gora nu nar lcriget ar slut. Det har oeksa ansetts onskvart att ge folk en forestallnin,g om att skatterna kunna sjunka samt
att vi ieke bedoma vart ekonomiska lage oeh vara framtidsutsikter
sasom vasentligt samre an de ha varit under tidigare artionden. Vi
ha tvartom velat visa, att vi bygga pa den forutsattningen, att vart
folk pa samma satt som under tidigare artionden skall kunna ta i
bru~ alIa sina produktiva resurser oeh gora det pa ett sadant satt,
att nation'alinkomsten kommer att stiga i ungefar samma takt som
den har gjort tidigare. Denna utveekling kommer oeksa att mojliggora en hojning av levnadsstandarden pa vissa bestamda punlcter pa
ett satt som' ar bade naturligt oeh onskvart, aven om inte alIa aro
eniga om huruvida det finns mojligheter hartill.
Harefter yttrade:
Herr ordforanden, professor Lundberg.: Jag framfor foreningens tack
till statsradet Wigforss.
.
Vi ha nu for forsta gangen brutit den gamla traditionen att ha foredraget om statens finanser sasom forsta diskussionsamne under aret. Detta
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skedde pa statsradet Wigforss' egen inradan. Han ansag namligen sjalv,
att den budget, som han framlade vid riksdagens oppnande, var sa ointressant, att den inte var mycket att diskutera. Jag ar overtygad om
att vi alla aro 'ense med finansministern om, att den nya finansplanen
ar sa mycket intressantare och i hog grad yard en ingaende diskussion.
Vi hoppas dock, att nar statsradet Wigforss nu pa satt och vis gjort
undan sex budgeter pa en gang, detta inte betyder, att han irite l{ommer
att halla sina intressanta budgetforedrag under kommande are
Bankdirektor E. Browaldh: For att redan fran borjan forebygga varje
som heIst mojlighet till missforstand rorande syftet med de kritiska erinringar gentemot den foreliggande finansplanen, som jag skall tillata
mig att komma med, viII jag borja med att ange, vad jag icke riktar mig
mot, namligen maIsattningen for programmet.
Jag ar fullt pa det klara med att det ar ett utomordentligt starkt onskemal att omsattningsskatten forsvinner sa fort det overhuvud taget ar
mojligt med hansyn till en Iamplig avvagning mellan inkomstmojligheterna och utgiftskraven. Jag ar vidare sjalvfallet sakerligen minst lika
intresserad som finansministern av att de direkta skatterna skola sankas,
aven om jag inte kan dela hans uppfattning om hur denna sankning skall
genomforas, i varj~ fall inte over hela linjen. Jag finner det ocksa sjalvklart, att de skisserade socialpolitiska och skolpolitiska reformerna bora
komma till stand i den huvudsakliga omfattning, som man har tankt sig,
och sa snart som det overhuvud taget ar mojligt. Det ar saledes, upprepar jag, icke mot malen sasom sadana som jag avser att rikta mig utan
mot medlen, eller kanske riktigare uttryckt mojligheterna att under radande forhallanden kunna genomfora programmet i den omfattning och
framfor allt i den takt som man synes syfta till.
Vid ett studium av den foreliggande finansplanen kan atminstone inte'
jag varja mig for det intrycket, att finansministern har gatt till sin uppgift i en stamning av tamligen stor optimism. Detta omdome forefaller
mig berattigat,aven om man, vilket jag anser vara forsvarligt i foreliggande Uige, eliminerar depressionsalternativen ur kalkylen. Jag kan dock
icke underlata att framhalla, att redan den utgangspunkten innebar en
icke ringa grad av optimism. Sasom forhaJlandena gestalta sig ute i varlden kan man namligen - sasom finansministern sjalv ocksa papekade ingalunda betrakta depressionsalternativet sasom helt uteslutet under den
period som det har galler. Men om lnan n~ accepterar denna optimistiska
utgangspunkt, forefaller det mig, som Oln det i gengald borde lagga en
viss hamsko pa optimismen i fortsattningen av kalkylen. Det borde ha
skett en viss avvagning mellan de gynnsamma och ogynnsamma faktorerna, sa att man hade kommit fram till vad jag skulle vilja kalla for
ett medelvarde sasom ett rimligt antagande for den fortsatta utvecklingen.
Savitt jag har kunnat finna vid studium av den foreliggande finansplanen, har nagon sadan avvagning inte kommit till stand~ Man har
snarast det intrycket, att finansplanen utgor en kombination 'av en rad
optimistiska antaganden, dar man visserligen noterar men inte tar nagon '
storre hansyn till de negativa faktorer som val anda fa anses foreligga.
Det forefaller, med andra ord, som om de forutsattningar, pa vilka man
har bygger, aro val ensidigt optimistiska.

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH STATSUTGIFTERNA

45

Detta galler framfor alIt den utgangspunkt, som man har tagit for
nationalinkomstens berakning. Man har utan' vidare, pa skal som har
narmare angivitsav finansministern, stannat for att rakna med det mest
, gynnsamma alternativet, d. v. s. det som i nationalinkomstpromemorian
har beteeknats sasom den ovre gransen, vilket val i alIa fall maste anses
vara uttryek for en maximal optimism pa detta omrade. Da man pa satt
som skett i nationalinkomstpromemorian har redovisat ett sannolikhetsfaIt, inonl vilket sannolikheterna kunna ligga ungefar var som heIst, forefaller det mig, som om det hade varit ratt naturligt, om man hade stannat
for nagot alternativ emellan de bada ytterligheterna. Man borde saIedes,
enligt min uppfattning, inte utan vidare ha valt den ytterlighet som i
detta sammanhang givetvis passar in bast, darfor att den ger ett storre
utryInme an vad man eljest hade fatt for de i oeh for sig onskvarda reformer, man vill fa till stand.
Man kan odisputabelt, sasom aven framgar av nationalinkomstpromemorian, gora manga vagande invandningar mot utgangspunkterna for det
s. k. gynnsamma alternativet.' Dessa invandningar synas mig framfor allt
kunna koneentreras till den forutsattning som man har valt i fraga om
utrikeshandeln. Utgangspunkten for resonemanget ar ju darvid, att vi
under 1940-talet oeh fram till ar 1951 skola kunna rakna med genomsnittligt ungefar samma trend som under 1930-talet. Det finns emellertid
en hel rad skal som kunna anforas sasom belagg for att detta ar ett alltfor optimistiskt antagande. Jag skall harvidlag inte inga pa nagon detaljgranskning, men jag viII andoek tillata mig att fasta uppmarksamheten
pa en del faktorer, som aro myeket patagliga oeh allmant kanda oeh vilka
for ovrigt oeksa i huvudsak anforas i nationalinkomstpromemorian, ehuru
man dar enligt min uppfattning har undervarderat deras betydelse.
Vi ha i forsta hand anledning rakna med att den faktiska inskrankning
av var utrikeshandel, som framtvingats under den gangna delen av 1940talet, kommer att i viss man besta atskilliga ar framat. Sakerligen kan
man befara, att svara stol'ningar i marknadsrelationerna litet varstades i
varlden komma att allt fortfarande gora sig gallande. Det ar oeksa anledning att rakna med att det ute i varlden kommer att uppratthallas oeh
genomforas statliga regleringar av olika slag pa utrikeshandelns omrade
av en helt annan omfattning an de regleringar sam forekommo under
1930-talet. Erfarenheterna fran 1930-talet visade ju, att det aven med
de relativt begl'ansade l'egleringar som da forekommo, var svart for val'ldshandeln att kunna komma i gang i den utstraekning som annal'S sakerligen hade varit mojlig. Dylika svarigheter pa grund av statliga ingrepp,
som begransa export- oeh importmojligheterna, komma med all sannolikhet att i annu hogre grad gora sig gallande under de ar som nu narmast
stunda. Vi ha vidare det ekonomiska sammanbrottet i Mellan-Europa
oeh vad det kan betyda for varldshandeln. Vi kunna heller inte komma
ifran att den fortsatta industrialiseringen framfor allt i de ravaruprodueerande Hinderna kan bli ratt besvarlig for oss i vissa hansee.nden. Vi ha
oeksa att rakna med prioritetskravet fran de krigsharjade landerna pa
manga strategiskt viktiga ravaror, vilket kan komma att menligt inverka
pa forutsattningarna for var produktion. Slutligen oeh inte minst ar det
val ett allmant kant oeh erkant faktum, att vi .under 1930-talet i fraga
DIn var utrikeshandel hade alldeles speeiellt gynnsamma forutsattningar
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betraffande prisrelationerna mellan a ena sidan vara exportvaror oeh a
andra sidan de varor, inte minst ravaror, som vi importerade. Det torde
inte vara uttryek far en alltfar haggradig pessimism att har uttala farhagar far att deOt efter en viss avergangsperiod kan komma att bli en
ganska radikal farsamring i detta hanseende jamfart med farhallandena
under 1930-talet.
Men det ar inte bara pa utrikeshandelns omrade som man, forefaller
det mig, har raknat val optimistiskt da det galler var framtida nationalinkomst. :Stagnationen i fraga om var befolkningsutveekling oeh den forsamrade aldersstrukturen hos vart folkmaterial aro tva faktorer av stor
betydelse. De markeras ju i promemorian, men man synes vid avvagningen alltfar myeket ha undervarderat dessa faktorers betydelse.
Slutligen viII jag peka pa ett omrade som ligger mig ganska nara, namligen de farhagar som det synes mig vara berattigat att hysa i fraga om
den framtida sparbenagenheten. Bakgrunden till den minskade sparviljan
oeh sparmojligheten hos inkomsttagarna ar framfor alIt det starkt akade
skattetryeket. Man har under kriget funnit sig i denna okning, da den
ansetts under radande, forhallanden oundviklig, men man har samtidigt
hoppats att skattetryeket skulle latta igen, nar freden kom oeh svarigheterna pa grund av kriget voro over. Nu ser det ut, som om vi skulle
ga mot en permanentning av detta hoga skattetryek, vilket helt naturligt
maste menligt inverka bade pa sparbenagenheten oeh sparmojligheterna.
En annan faktor, som oeksa inverkar pa sparbenagenheten, ar att praktiskt taget alla de reformer, som man nu syftar till att astadkomma, aro
agnade att oka konsumtionsbenagenheten hos vart folk oeh darmed i
motsvarande grad minska intresset for sparandet.
Mot bakgrunden av alla dessa ogynnsamma faktorer, som jag har har
radat upp - def skulle nog kunna anforas ytterligare en hel del sadana
- forefaller det mig, som om man borde haft anledning rakna med en
viss risk for att nationalinkomsten kan komma att visa en vasentligt
mindre stegringstakt an vad som har antagits i finansplanen. Jag viII inte
pa nagot satt pasta, att det s. k. ogynnsamma alternativet i oeh for sig
skulle vara mera sannolikt an det gynnsamlna. Men med det satt, varpa
sannolikhetsfaJtet enligt nationalinkomstpromemorian avvagts borde forsiktigheten ha bjudit att inte helt bortse frAn det ogynnsamma alternativet utan rakna med nagonting i narheten darav sasom underlag for
finanskalkylerna.
Om man i siffror forsoker uttryeka, vad det skulle betyda, om det s. k.
ogynnsamma alternativet skulle bli det som i verkligheten intraffar, viII
jag erinra om att detta enligt finansplanens berakningar motsvarar ett
minusbelopp pa ungefar 400 miljoner kronor. Det betyder att vi for budgetaret 1951/52, da vi enligt berakningarna skulle erhalla ett utrymme
for reformer utover folkpensioneringen oeh barnbidragen av 160 miljoner
kronor, i stallet skulle fa en minuspost pa 240 miljoner kronor. Det skulle
alltsa inte finnas nagot utrymme ens far barnbidragen, oeh det skuIIe
dessutom betyda svarigheter att i full utstrackning kunna genomfora den
planerade folkpensioneringsreformen.
Innan jag lamnar fraganom nationalinkomstens utveckling, viII jag
fasta uppmarksamheten pa ett resonemang i propositionen, som jag tycker
ar ganska egenartat. Det redovisas dar eit uttalande fran nationalinkomst°
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promemorian, vari forklaras, att en naturlig forutsattning for den gynnsamma utveekling, som man raknar med, aI', att goda allmanna betingelser rada for foretagsamheten oeh vinstutveeklingen. Dylika goda betingelser anses rada vid full sysselsattning. Det sages, att det ar all anledning
att understryka detta uttalande, vilket gores pa foljande satt: »Kan den
fulla sysselsattningen vidmakthallas, innebar detta en for enskild foretagsamhet gynnsam atmosfar oberoende av den omfattning i vilken atgarder fran det allmannas sida befunnits nlotiverade for att bevara denna
sysselsattning eller for att pa annat satt framja en hojning av produktionen.» Man raknar saledes i nationalinkomstpromemorian med en viss
faktor sasom forutsattning for en antagen utveekling, oeh sa svanger
man i finansplanen helt enkelt pa resonemanget oeh sager, att forutsattningen ar en foljd av statliga atgarder for sysselsattningens uppratthaJl~nde. Detta ar val anda en form av eirkelbevisning som ingenting beVisar.
Man torde nog oeksa i fraga om berakningen av statens inkomster
kunna peka pa en eller annan faktor, dar samma tendens till alltfor stor
optimism gor sig gaJlande som i fraga Oln nationalinkomstberakningen.
Jag skall inte narmare jnga harpa, utan viII inskranka mig till att fasta
uppmarksamheten pa de antaganden sam goras i fraga am bolagsbeskattningen, dar man enligt min uppfattning hal' raknat i overkant.
Samma tendens gor sig gallande ayen i fraga om de besparingar som
man anser lllojliga pa vara nuvarande utgifter. Man torde aven pa en
del omraden ha raknat i overkant. Alldeles sarskilt flagrant synes mig
vara det satt pa vilket man hal' behandlat forsvarskostnaderna. Vtan
att, atnlinstone enligt vad som framgar av propositionen, nagra som heIst
berakningar ha lagts till grund for det gjorda antagandet, harman helt
enkelt haserat hela kalkylen i fraga onl forsvarsko~tnaderna pa antagandet, att man skall kunna astadkomma en besparing av 250 miljoner
kronor. Med det utrikespolitiska lage, sam nu rader i varlden, forefaller
det mig minst lika sannolikt, att lnan icke kOlnmer att kunna astadkomma nagon besparing aIls. Vi kanske till oeh med fa finna ass i motsatsen. lnnan man gar ett dylikt antagande om forsvarskostnadernas
storlek, anser jag, att man i varje fall borde ha avvaktat resultatet av
de undersokningar som goras inom den forsvarsutredning som hal' tillsatts for att penetrera detta probleln.
Jag kommer i fraga am nationalinkomstberakningen - om jag utan
att darmed vilja pasta att det kommer att intrada, dock som ett rakneexempel utgar fran det ogynnsamma alternativet - till det resultatet,
att vi komma att fa ett lllinris i budgeten pa 240 miljoner kronor. I fraga
am forsvarskostnaderna ha vi ytterligare en mojlig minuspost pa 250
miljoner kronor. Darmed ha vi under de av mig antagna forutsattningarna en brist pa en halv miljard kronor.
lVlan hal' aven raknat med en del andra besparirigar, som det varken
ur politiska eller ekonomiska synpunkter kan anses alldeles sakert att de
kunna genomforas, i varje fall inte i den utstraekning som man synes
forutsatta. Jag tanker harvid framst pa vad som anfores om att statens
subventioner pa mjolk och andra livsmedel skulle kunna avlyftas for att
i stallet tillatas sia igenom i prishojningar da omsattningsskatten forsvinnero Jag tanker pa mojligheterna att vid inforande av barnbidrag ta bort
4 -
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livsmedelsrabatterna. Jag syftar vidare pa tillvagagangssattet' att helt
oeh hallet avsta fran avskrivningar pa kapitalbudgeten for kapitalforluster oeh antagandet att eventuella ranteokningar pa statsutgifterna
skola kunna kompenseras av okad avkastning. Jag skall inte narmare
inga pa dessa fragor utan konstaterar endast, att man knappast kan ta
far givet, att det yare sig ur politiska eller ekonomiska synpunkter kommer att bli mojligt att genomfara dessa besparingar i den omfattning som
man har farutsatt.
Sedan man i finansplanen staplat det ena optimistiska antagandet ovanpa det andra, har man anda funnit, att man trots alIt ieke har nagot utrymme kvar for ytterligare sociala reformer utover de tva, som tydligen
betraktas sasom klara, namligen folkpensioneringsreformen och inforandet av barnbidrag. For att fa fram ett utrymme for ytterligare reformer
har man nadgats att, pa satt finansministern ratt utforligt berarde, uppge
de normer far budgetbalanseringen som hittills ha tillampats. Pa sa satt
har man fatt fram ytterligare ett par hundra miljoner kronor. Man pastar
visserligen, att de utgifter, sam hittills betraktats sasom driftsutgifter
men sam man nu for utanfor den ordinarie budgetens ram, aro indirekt
rantabla investeringar. Vtan att diskutera fragan, huruvida de i framtiden
kunna bli rantabla, ar det val i varje fall tamligen uppenbart, att de icke
bli rantabla forran pa mycket lang sikt, och att de antaganden, som harvidlag garas, foljaktligen sakna relevans for en bedomning av riskerna
av en underbalansering i nuvarande lage.
Alldeles sarskilt markligt forefaller det mig, ait man trots att man
raknar med en markerad hogkonjunktur sasom forutsattning for hela
kalkylen, har lagt kostnaderna for arbetsmarknadsregleringen utanfar
den ordinarie bu,dgetbalanseringen~ Det understrykes mycket klart i
propositionen, att man maste ha mycket enkla och latt tillampliga regier
da det galler att faststalla de utgifter, som fa foras utanfor den balanserade budgeten. Det papekas i propositionen, att man maste starkt avgransa denna form av balansering, sam innebar att vissa indirekt rantabla
utgifter foras vid sidan av den balanserade budgeten. Det forefaller dock,
sam om det skulle fordras en ganska begransad dialektisk talang far att
i framtiden, om sa skulle behovas, komma med ungefar lika bindande
bevisning for att en eller annan, ja, kanske ganska manga, av de utgifter,
som nu foras inom driftbudgeten, pa detta satt skulle kunna betraktas
sasom indirekt rantabla och laggas utanfor ramen for den balanserade
budgeten.
Om man till de 500 miljoner kronor, sam jag nyss raknade med sam
minuspost, lagger ytterligare utgifter av 200 Iniljoner kronor, som enligt
'hittillsvarande principer hora hemma inom den balanserade budgeten,
komma vi fram till ett mojligt minus av sammanlagt 700 miljoner kronor.
Jag upprepar, att jag inte, pastar, att det ar mer sannolikt att ett dylikt
minus uppstar an att den kalkyl konlmer att halla, som finansministern
har framlagt, men det foreligger dock en uppenbar risk for att vi trots
alIt kunna komma fram till ett minus av ungefar denna storleksordning.
Det synes mig sam om man borde gora allt for att undvika konsekvenserna av en dylik utveckling av vara statsfinanser. Bade i propositionen
och har i kvall har ju finansministern starkt understrukit, att det aktuella
ekonomiska laget kannetecknas av en betydande spanning. Denna span-
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ning okas ytterligare genom de reformer som har foresHis oeh deras konsumtionsframjande betydelse.
Da man betraktar dessa fragor pa det satt, sam jag har har gjort, synes
det mig, som om det hade funnits all anIedning att iaktta en storre forsiktighet an vad som har skett. Aven om. det kan vara riktigt, att en
begransad underbaIansering for ett eller nagra ar ieke behover innebara
sa stora risker, far det val anda anses sasom ganska sannolikt, att, om
finansplanen kommer att visa sig vara felkaIkylerad oeh sluta pa ett
minus av den storleksordning som jag har antytt sasom tankbar, vi da
komma att overskrida den grans som av finansministern betecknats sasom
ofarIig ur infIationssynpunkt.
I detta Hige maste man fraga sig, om det verkligen varit nodvandigt att
redan nu foreera fram definitiva standpunktstaganden i den omfattning
som finansplanen forutsatter. savitt jag kan bedoma, borde det inte ha
varit nodvandigt att gora det. Man tar darfor enIigt min lnening onodiga
oeh alltfor stora risker med det satt, pa vilket finansplanen ar upplagd.
Om vi t. ex. kunde skjuta pa fragan om avskaffande, helt eller delvis, av
omsattningsskatten till nasta ars riksdag eller eventuellt till hostriksdagen
oeh om vi pa samma satt kunde ha uppskjutit avgorandet i fraga om
sankningen av de direkta skatterna, hade vi antagligen fatt en battre
overbliek over laget an vad som nu ar mojligt. I varje fall borde man ha
fatt en klarare sikt da det galler att bedoma mojligheterna for den besparing pa forsvarsbudgeten av 250 miljoner kronor som har ansetts
mojIig. Om den sittande forsvarsutredningen finge Iampliga direktiv, yore
det sakerligen ieke omojligt att redan under hosten fa fram preliminara
berakningar angaende den sannolika kostnadsramen for forsvaret. Vi
skulle da oeksa mojligen ha fatt okad klarhet i fraga om konjunkturerna
pa det utrikespolitiska oeh handelspolitiska omradet. Dessutom skulle
skatteberedningen fatt tillfaJle att pa ett helt annat satt an nu kan bli
fallet overvaga de problem som foreligga i samband med fragan om sankningen av de direkta skatterna. Savitt jag last finansplanen ratt, innebar
denna ju ingenting annat an att man visserligen tillsatt en kommitte for
att utreda skattesankningsproblemet, men att man sedan via finansplanen
fattat ett formligt besIut om det resultat, till vilket utredningen skall
komma, innan kommitten annu haft tillfalle att inta nagon egen standpunkt.
Om man kunde skjuta pa det definitiva standpunktstagandet till fragan
om omsattningsskattens borttagande oeh de direkta skatternas sankande,
skulle man under inellantiden ocksa fa okad mojlighet att gora den narmare avvagning lnellan de oIika reformkraven som ar nodvandig. Det
synes mig vara absolut ofrankomligt att narmare precisera, i vilken takt
de olika reformerna skola genomforas oeh vilkeil avvagning som skall ske
mellan reformkraven. Da man nu last fast sig for ett sa stort reformprogram, ar risken myeket stor for att man kan tvingas att utfundera
ytterligare nagon mojlighet att underbalansera budgeten an vad som antydes i finansplanen .
. Slutsatsen av mitt resonemang ar saledes, att det borde vara bade onskvart oeh mojligt att skjuta pa det definitiva avgorandet i fraga om omsattningsskattens borttagande oeh de direkta skatternas sankning till varriksdagen, eller mojligen hostriksdagen, i forhoppning om att vi da pa
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Om

flera punkter skulle ha klarare underlag for vart bedomande.
det vid
denna senare tidpunkt skulle visa sig, att man alltjamt har ett i stort sett
lika svagt underlag for sitt bedomande, anser jag det ganska naturligt
att man infor de patagliga risker som en felkalkyl innebar i fraga om vart
penningvarde, genomfor en del av de i och for sig onskvarda reformerna
i nagot langsammare takt. Det torde namligen vara alldeles uppenbart
att det ar battre framfor allt for' de av reformerna Inest berorda samhallsgrupperna, am reformerna genomforas i litet langsammare takt, am
man pa sa satt kan undvika risken for en forsamring av penningvardet.
En sadan forsamring torde vara det ogynnsammaste oeh olyekligaste
alternativ sam man kan tanka sig for en finansiering av reformprogrammet.
Jag viII salunda sluta mitt anforande med en direkt fraga till finansministern: Vad ar det for viktiga och ofrankomliga skaJ sonl gora det
nodvandigt att redan nu forcera fram dessa beslut om skattesankningar
pa det satt sam finansplanen forutsatter? For min del tycker jag nag,
att den gamla sentensen »skynda langsamt» borde vara en ganska god
handlingsnorm it yen for en finansledning i tider som dessa.
Professor Bertil Ohlin: Jag skall inte forsoka att tala har lika Inycket
som en politiker sam bankdirektor Browaldh gjorde. Jag lider darvidlag
atminstone i denna forsamling av vissa hamningar. Det ar mahanda ocksa
forlatligt, om jag anser att sadana fragor som avvagningen av olika slags
skatter oeh forsvarsutgifternas storlek bora diskuteras 'infor annat forum,
eftersom en viss arbetsfordelning iiven nlellan de fora, dar ekonomiska
problem diskuteras, far anses vara naturlig. Det saknas i aHa fall inte
diskussionsamnen har, ty finansministern har ju i dag rullat upp for oss
en rad stora nationalekonomiska sporsmal, som han annu utforligare har
behandlat i propositionen om omsattningsskatten.
Jag viII forst saga nagra ord om inflationsfaran. Enligt. min mening
har man i propositionen - finansministern bara snuddade vid den saken
i sitt anforande - overdrivit betydelsen av en underskottsbalansering
av budgeten med hansyn till risken for inflation. I en kansla av att det
andock foreligger ett praktiskt belloy att ha nagon broms pa underbalanseringen, varvid han dock inte viII acceptera den gamla standpunkten, griper finansministern efter nagot, som han skulle kunna anvanda
sasom argument mot andra uppfinningsrika departementschefer med deras
manga utgiftsforslag. Denna raddningsplanka finner finansministern i papekandet att det foreligger en risk for att en underskottsfinansiering kan
framkalla inflation. Han namnde ungefar detsamma som star i propositionen, namligen att »en okning av kopkraften pa ett hall, genom att
'staten ger ut pengar, bor motvagas av en minskning pa ett annat hall vasentligen genom skatter - savida inte statsutgiften kan antagas oka
tillgangen pa varor och tjanster. Detta antages ske vid investeringar som
kallas rantabla. De kunna darfor finansieras med Ian.» Enligt detta uttalande skulle man hur mycket som heIst kunna finansiera rantabla investeringar med Hin utan att det skullebli inflation. Det ar praktiskt
oriktigt. Det ar sa sallsynt att hora ett dylikt pastaende under den Wigforsska eran, att jag vagar saga, att Jupiter maste ha blundat ett tag.
Gor man alltfor stota och alltfar IDanga rantabla investeringar blir det
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namligen inflation i alla fall. En investering kostar kanske 10 miljoner
kronor, ,medan de varor, som man for fram det forsta aret, blott aro varda
1 miljon. Kopkraften vaxer da mycket mer an vad som motsvaras av
vardet av de varor som komma fran de nya produktiva anlaggningarna.
Det ar darfor tyvarr inte sa, att om man bara investerar rantabelt, kan
man gora hur stora investeringar som heIst. Nej, det finns annu en broms
pa investeringarna, namligen manniskornas villighet att spara vid den
nationalinkomst som ar mojlig att uppna vid relativt god sysselsattning.
Jag tror, att finansministern nagot oriktigt har behandlat det viktiga'
problemet om den samhallsekonomiska balansen, eller 1at oss med ett
gammalt uttryck kalla det for balansen pa kapitalmarknaden. Man maste
namligen tillse, att det finns tillraekligt med sparmedel for att finansiera
bade enskilda investeringar oeh s. k. statliga indirekt rantabla investeringar, for vilka man maste lana upp pengar. Man maste tillse att dessa
investeringar inte bli for stora i forhallande till tillgangen pa sparmedel.
Da vi nu uppgett diskontopolitiken och kommit in i en era, da rantepolitiken inte langre anses kunna anvandas som ett instrument for att skapa
balans pa kapitalmarknaden, maste jag verkligen fraga, vilket instrument
man tanker sig anvanda for att fa till stand denna balans pa kapitalmarknaden och hindra att vi fa en inflation. Den fragan kan inte anses
mer an till en mycket ringa del vidrord genom talet om att man' inte kan
underbalansera budgeten med alltfor manga hundratal miljoner kronor.
Jag fragar darfor: Vilken ar den residuella faktorn nar det galler dessa
investeringar? Ar det nleningen, att staten forst skall ta till sina kapitalutgifter och rantabla investeringar samt sedan till sina s. k. indirekt rantabla investeringar i form av subventioner till bostadsbyggande o. s. v.
oeh att det enskilda naringslivet for sina investeringar i fabriker, maskiner etc. skall fa ta det som blir over sedan staten tagit sitt? :F~ller hur
amnar man har astadkomma att det skapas forutsattningar for ett tillrackligt snabbt ekonomiskt framatskridande? Vi kunna inte kOIDlna ifran
att omfattningen av de enskilda investeringarna i naringslivet har mycket
stor betydelse for framatskridandets hastighet. For min del saknar jag
en analys av detta problem, som dock ar ett av de vasentliga, nar det
galler sambandet mellan den ekonomiska politiken oeh den ekonomiska
utvecklingen under de narmaste aren.
Betraffande risken for inflation, saknar jag oeksa en annan faktor, som
finansministern nagon gang har snuddat vid, men sam han, am jag minns
ratt, inte har vidrort i dag, namligen den allmanna lonepolitiken inom
naringslivet. Han namnde, att det i Forenta staterna foreligger risk for
inflation pa grund av den lonepolitik som dar fores. Jag har svart att
forestalla mig, att inte aven har i Sverige problemet am inflation myeket
far bedomas ur lonepolitiska synpunkter. Darfor ar det en svaghet i
finansministerns framstallning, att han liksom bara sager, att om det
hlir en prisstegring, sa hlir det ett nytt lage, oeh da maste vi rakna om
siffrorna. Det ar val en relativt myeket viktig fraga, am nagot kan goras
nar det galler den lonepolitiska utvecklingen. Jag skall inte har komma
med nagra rekommendationer - 1angt darifran. Jag viII bara understryka, att finansministern, som annars har sa foga hamningar i fraga
om interventionism, visar en patag1ig skygghet nar det galler detta vik..
tiga problem.
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En annan viktig fraga ar den, som galler budgetprineiperna. Sedan
1937 ha vi haft den s. k. eykliska balanseringen av budgeten, d.v. s. med
overskott under hogkonjunktur oeh underskott under daJiga tider samt
alltsa balans pa lang sikt. Nu kom kriget emellan, oeh vi finga aldrig
prova denna metod, som jag for min del da ansag oeh fortfarande pa satt
oeh vis, med vissa reservationer, anser vara ganska fornuftig. Dtan nagon
utforlig diskussion viII finansministern nu inaugurera en helt ny princip.
Vad den innebar, antydde han i sitt anforande, liksom han ocksa gjort i
propositionen. Dar star det, att »kravet pa balans mellan inkomster oeh
utgifter uppratthalles», men det galler med den reservationen, att kravet
uppratthalles med avseende pa hogkonjunkturen. Man skall balansera
budgeten men endast under tider av full sysselsattning, oeh i alla andra
lagen ar det alltsa meningen att man skall ha en brist. For det andra
sages det, att »om utgifter av det slag, som kallats indirekt rantabla,
Higgas utanfor balansen for finansiering med lanemedel, far det ske endast
i sadana enstaka oeh begransade fall, som kunna rymmas under en enkel
oeh darfor hallbar regel». Oeh sa uttalas for det tredje, att man kan ha
ett mera tillfaJligt, kortvarigt underskott - det ar inte sa allvarligt.
Jag har i likhet med bankdirektor Browaldh fast mig vid att man sa att
saga eliminerar depressionsalternativen, men jag har kanske pa denna
punkt nagot mindre farhagor an han, ty vid allvarliga depressioner blir
det nog inte tal om att inskranka de statliga utgifterna, oeh darfor kommer ett beaktande av depressionsalternativen inte att leda till att man
sager: »Vi ha inte rad till sa stora statliga utgifter». Hansynstagande till
risken for depression kommer nog att kravas pa manga satt anda, men
inte med avseende pa de totala statsutgifternas storlek. Vi bora val inte
gora om samma misstag som under 1930-talets kris, oeh tro att det ar
lampligt att staten barjar skara ned utgifterna nar alla andra minska sina
utgifter, sa att den totala utgiftssumman oeh darmed omsattningen oavIatligt sjunker. Emellertid bar risken for en inflation kanske leda till att
man inte uppstaller kravet pa balansering vid den mera extrema hogkonjunkturen, utan snarare raknar med balansering vid vad man kan
kalla en god konjunktur. Ty om man far ett averskott i budgeten vid en
extrem konjunktur, far man en broms pa en konjunktur, sam hotar att
bli 'for intensiVe Den uppmjukning av den gamla prineipen, som kan
vara naturlig, bor mahanda inte ga fullt sa langt, som finansministern tyeks
utan betankligheter vara med om.
Vad jag emellertid skulle vilja fraga finansministern ar, vilken. »enkel
oeh darfor ha11bar regel» det ar, som han anger for de indirekt produktiva utgifter, som man skall kunna lana pengar till. Jag har inte kunnat
finna annat an att han raknar upp vissa saker, men jag skulle underskatta t. ex. eeklesiastikministerns uppfinningsrikedom, om jag inte trodde
att han kunde framfora lika barande argument for att storre delen av
undervisningsvasendets utgifter bora betraktas som indirekt produktiva.
Om man lagger budgeten pa det sattet, att man med skatteinkomster
skall finansiera alIt det, som inte kan kallas indirekt produktivt, oeh sedan
skall fa lana till alIt, som kan ka.llas indirekt produktivt, har man ju i
praktiken en tamligen obegransad rorelsefrihet. Jag tror darfor, att det
yore ganska viktigt att fa nagra klara och enkla kritstreck uppdragna,
och det yore vardefullt om finansministern har ville precisera sin stand-
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punkt. I detta avseende har jag samma uppfattning som bankdirektor
Browaldh.
Med mitt satt att se finns det har hit oss saga sex olika slag av utgifter,
tre enskilda oeh tre offentliga. 'Ti ha dem som avse Iopande konsumtion,
enskilda och offentliga, vi ha dem som galla direkt produktiva andamal,
enskilda och offentliga, oeh vi ha utgifter far indirekt produktiva andarna,}, enskilda oeh offentliga. Har kommer man inte ifran en avvagning,
nar det blir fraga om en utvidgning av indirekt rantabla utgifter, som
medfar att utgifter av vissa andra slag maste inskrankas. Skall man t. ex.·
besluta indirekt produktiva offentliga utgifter pa bekostnad av antingen
enskild konsumtion elIer enskilda produktiva investeringar? Det ar verkligen en fraga. Finansministerns standpunkt innebar egentligen, att vissa
sadana har indirekt produktiva utgifter aro viktigare an de enskilda produktiva investel'ingal', som annal'S skulle bli majliga genom att det tillgangliga kapitalet hade kunnat anvandas for dem i stallet for att uppJanas av staten. Hal' maste man enligt min mening vaga det ena mot det
andra, oeh jag tror att det ar av yarde att man ser det klart i ogonen, vad
som hal' hela tiden endast ar underforstatt i pl'opositionen och i finansministerns yttrande i dag, namligen att de direkt produktiva enskilda
investeringarna ha en oerhord betydelse for framatskridandets hastighet.
Jag vin visst inte bestl'ida att det andra ocksa ar betydelsefullt, men jag
ar litet l'add far att den offentliga uppmarksamheten inriktas pa att man
utan risk for inflation nog kan klara sa och sa mycket bostadsbyggande,
sa och sa mycket investeringar i statens jal'nvagar, sa och sa mycket indirekt produktiva statliga utgifter. I{onsekvensen av alIt detta blir, att
det av den kapitaibildning, som i och for sig begransas av den hoga beskattningen, inte blir kvar mer an en begransad del for det enskilda
naringslivet.
Jag tror att det ar av ratt stor vikt att finansministern skapar litet
mer klarhet rorande gransdl'agningsproblemet, innan man sa att saga gel'
upp de gamla kritstreeken. Man bor heIst ha de nya fardiga dessfarinnan; ty annal'S handel' det att honsen - detta sagt utan nedsattande
bimening - vanja sig vid antfar stor l'arelsefrihet. Man brukar jn anse
att det ar hansen som aro sarskilt kansliga for kritstreck, men jag tror
att det galler oss manniskor i ungefar samma grad.
Vad bankdirektor Browaldh hade att saga om att finansministern varit
for optimistisk val' av mycket stort intresse. Jag ansel', aven jag, att man·
bor rakna med en mindre gynnsam utveckling sasom majlig, men jag trar
kanske anda att bankdirektaren, formodligen med avsikt, gjorde sig skyldig till ungefar detsamma som finansministern, i det han staplade alIa de
ogynnsamma alternativen pa varandra. Jag skulle i varje fall som poIitiker
vara faga benagen att ta konsekvensen av en planering, som sal'skilt toge
sikte 'pa en sa utomordentligt ogynnsam utveckling.Men man behover
val inte ga fuUt sa langt, som herr Browaldh gjorde, for att saga, att man
anda bar rakna med mojligheten att utvecklingen inte blir sa gynnsam,
som finansministern hal' antydde.
Vilka konsekvenser medfar detta? Jo, naturligtvis. att man inte binder
sig for flera utgifter i forvag an att det till nads kan klaras inom ramen
for en nagot mindre gynnsam inkomstutveckling. Det leder alltsa inte
till den slutsats, som man nog skulle ha kommit till fraD. herr Browaldhs
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utgangspunkt, att man inte vagar besluta nagonting aIls utan" far vanta
ratt Hinge med det, utan att man far besluta pa vissa punkter oeh uppskjuta resten. Sa gor oeksa finansministern i ett ratt vasentligt avseende,
nar han i fraga om alIa de andra soeiala reformerna an pensioneringen oeh
barnbidragen sager, att det far bli en senare avvagning. Har ar det alltsa
fraga om en gradskillnad.
Svarigheten att gora denna avvagning nu beror, som vi alIa veta, pa
psykologiska forhallanden. Nar folket val en gang har blivit lovat, narmast ju av soeialminister Moller, att det myeket snart skaIl fa det oeh
det, ar det svarare att avsta fran atgarderna an om loftena inte hade
givits. Jag maste darfor upprepa, vad jag sagt nagon gang tidigare, att det
inte ar nagot sarskilt lysande exempel pa statlig planhushallning, som
soeialministern oeh finansministern ha astadkommit, nar man forst gar
oeh lovar en massa saker oeh sedan efterat raknar ut, om man mojligen
har fad till en storre eller mindre del av demo CNlunterhet.)
Betraffande de allmanna ekonomiska forutsattningarna for ekonomiska
framsteg ar det myeket gladjande, att finansministern understryker, att
reformprogrammet har ett »samband med oeh ar beroende av det ekono..
miska livets effektivitet» samt att det ar av vikt att detta blir :1>klart
uppfattat i de vidaste kretsar». I likhet med bankdirektor Browaldh maste
jag emellertid saga, att man blir nagot forvanad, nar man laser,att om
det finnes full sysseIsattning, sa innebar det gynnsamma forutsattningar
for enskild foretagsamhet. Det star i styeket darefter i propositionen. Nog
kan man val skapa en full sysselsattning utan att det innebar gynnsamma forutsattningar for enskild foretagsamhet i den meningen, att man
har en expansiv hushaJlning. Man kan ordna myeket stora offentliga arbeten som astadkomma full sysselsattning, men man kan anda ha ett
tillstand med myeket dalig rantabilitet i det enskilda naringslivet. Manga
foretag halla anda fast vid sina arbetare, darfor att de inte veta om de
annars skulle kunna fadem tillbaka. Det forefaller mig vara en felsyn, om
man tror att ett tillstand med full sysselsattning alltid nlaste innebara
gynnsamma forutsattningar for ekonomisk expansion, oeh ieke minst
tyeker jag att en finansminister inte borde forbise skillnaden mellan ett
tillstand, dar foretagen fortjana pengar oeh betala skatter, oeh ett tillstand, da de fortjana myeket litet oeh darfor betala sma skatter, aven om
det i bada fallen ar en relativt god sysselsattning, darfor att det i senare
fallet finns stora offentliga arbeten.
Nar finansministern talar om de allmanna forutsattningarna for ekonomiskt framatskridande, komnler han oeksa med ett annat myeket intressant oeh mahanda betydelsefullt uttalande. Han taIar om att man far
»vaga fordelarna av okad produktion mot konsumenternas bekvamlighet vid en rikligare utbyggnad av distributionsapparaten». Det ar den
gamla tanken, att om man kunde inskranka pa distributionen oeh lagga
mera tyngd pa produktionen, sa yore det bra, aven am det gar ut over
konsumenternas bekvamlighet. Men det kan ju handa, att en del manniskor faktiskt foredrar att ha mera nara till mjolk- oeh brodbutiken
framfor att ha litet hogre inkomst, sa att de kunna ga pa biograf nagra
ganger mer om aret. Ar det da sa sakert att man bor saga: :1> Nej, ni fa
ga litet langre vag till brod- oeh mjolkbutiken, oeh i stallet skola vi se
till att ni fortjana litet mera pengar, som ni kunna anvanda. till att kopa
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biografbiljetter». Vilken vardering ligger till grund, da man utavar ett
sadant farmynderskap oeh inte later manniskorna valja vad de sjalva
faredraga?
Jag traffade far en liten tid sedan en soeialdemokrat - jag skall rent
av kalla honom far socialist - som sade, att finansministern enligt hans
mening var alltfar litet socialistisk, ty han haIler pa det fria konsumtionsvalet. Nar jag Histe de nyss eiterade orden, tankte jag att finansministern
kanske har barjat battra sig ur denne mans synpunkt och kanske vill
inskranka pa det fria konsumtionsvalet far att, som han hoppas, fa en .
starre produktion.
Vad betraffar farutsattningarna far jamfarande av ett sadant program,
saknar jag for avrigt bade i finansministerns anforande i dag och i propositionen, liksom i hans uttalanden vid andra tillfallen, ett papekande av att
det ar uppenbart, att det under de narmaste sex aren ar de enskilda faretagen som komma att dominera det svenska naringslivet. Jag farmodar
att finansministern inte kommer att motsaga mig pa den punkten - det
skulle vara mycket intressant, om han ville gora det! Om det nu ar sa,
att den enskilda faretagsamheten kommer att dominera, aro forutsattningarna for denna verksamhets trivsel av avgarande betydelse far expansionstakten. Da maste man, vare sig man tycker det ar angenamt eller
inte, tanka pa hur det forhaller sig med rantabilitetsfarutsattningarna i
naringslivet. Det enskilda naringslivet ar nu en gang sa konstruerat, att
det farutsatter god rantabilitet, ty annars fun'gerar det inte expansivt och
dynamiskt. Hur ar det med tillgangen pa kapital, kapital aven av risk, barande slag, for erforderliga nyinvesteringar?Om dessa fragor finner man
hos finansministern ingenting annat an det uttalandet, att foretagens beskattning kan hajas. (Munterhet.) Men hal' finns dock ett problem. Jag
viII garna medge, att man inom kretsar, som representera naringslivet,
och aven jag personligen tidigare, har forenklat detta problem alitfar
myeket, men jag viII a andra sidan fasthalla vid att det har finns ett
problem, oeh ett problem som hal' en myeket allvarligare innebord i dag
an vad· det hade t. ex. pa 1930-talet.
Till sist sager finansministern, att nar man skall sorja far goda forutsattningar for ekonomisk expansion, far staten manga uppgifter. Det hal'
han alldeles ratt i, det tror jag allesammans aro overens om. Sa yttrar
han, att man ~inte far hindras av farutfattade meningar om en gang far
alIa givna granser far medborgarnas gemensamma faretagsamhet». Nej,
det ha vi sannerligen inte hal' i Sverige. De sista trettio, fyrtio eller tre
oeh fyra hundra Arens erfarenhet, vilket man viII saga, visar att vi inte
ha haft nagra sadana forutfattade meningar, men det kanske vore lika
viktigt att saga, att man bar strava efter en ekonomisk effektivitet och
inte lata sig vilseledas av forutfattade .meningar om att statlig dirigering
och gemensam aganderatt a priori, dar inte sarskilda skal tala for det,
maste vara mera agnade att leda till storre ekonomisk effektivitet an ett
system med enskild aganderatt. Har finns ocksa risk far en politisk bias,
en risk som kanske inte ar mindre.
Finansministern holl far ett par ar sedan i denna forsamling ett myeket
intressant anforande, dar han kom in pa storre historiska perspektiv. Han
talade om att det var en rarelse som trangde sig fram med styrkan av en
naturkraft - manniskorna ville vara med oeh bestamma om den gemen-
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samma aganderatten o. s. v. - oeh den enskilde individen, t. ex. han sjalv,
spelade i denna rorelse en mycket liten roll. Ja, for min del vantar jag
naturligtvis inte att finansministern skall forsoka att rida sparr mot vad
han anser vara en sadan naturnodvandig utveekling. Jag skulle for min
del vara alldeles nojd, om han ville halla' fast vid den upplaggning, som
han trots alIt har givit bade i dag och i denna proposition, och se problemet sasom ett effektivitetsproblem samt utan forutfattade me'ningar om
den statliga dirigeringens overHigsenhet undersoka vilket som leder till
storsta mojliga effektivitet. Nar finansministern talade har for tva ar
sedan, ville han emellertid inte se fragan som ett effektivitetsproblem,
utan han betraktade samhallsorganisationen som nagonting sam anpassade
sig efter manniskornas kansla av att vara fria endast om de fa bestamma
etc. etc., oberoende av om de nya organisationsformerna vore mera effektiva eller icke.
Finansministern fallde sedan ett yttrand~, som jag tror att manga halsa
med gladje och som jag ocksa tror ar psykologiskt intressant. Han sade,
att man enligt hans mening borde ge folk den forestallningen, att skatterna kunna inte bara stiga, utan aven sjunka. Det var ju vardefuIlt att
finansministern har kant ett behov av att ge svenska folket den kanslan.
Kanske fa vi oeksa uppleva den dag, da finansministern vill ge svenska
folket en kansla av att vissa skatter kunna ga ned utan att darfor nagra
mera vasentliga hojningar av andra skatter samtidigt behova aga rum.
Kommerseradet Axel Enstrom: Jag skaIl inte ga in pa detaljfragor,
aUra minst pa dem som ha politisk anstrykning. Jag viII endast saga nagra
ord am den praktiskt-ekonomiska fragan om nationalinkomstens utveckling, som ju intar en mycket central plats i diskussionen i afton.
Jag misstanker, att det blir som en ropandes rast i oknen, ty det
tycks ju vara sa, att aUa manniskor bade i det har landet oeh i det stora
landet U. S. A., saval de i det offentliga livet som de i foretagslivet, som
alltid i dylika fall for narvarande aro fullkomligt hypnotiserade av den
konjunkturspiral, som haIler pa att utbilda sig. Det har alltid varit sa,
och det ar pa det sattet nu ocksa. De planer, som finansministern har har
lagt fram, bara aven vittne om denna forestallning, att sasom det ar nu
skall det fortsatta att bliva. Allesamman, aven faretagarna, gora sitt till,
var oeh en i sin stad, for att skruva upp denna hogkonjunktur sa langt
som mojligt. I Amerika ar ju tendensen fullkomligt klar, oeh vad som
kommer att handa i Amerika, kommer att i myeket stor utstrackning bli
bestammande for det liIla sam finns kvar av Vasterlandet i Europa. D'arfor
maste man fasta ett alldeles sarskilt avsende vid vad som antagligen kommer att handa dar.
Jag har i ett annat sammanhang underkastat den amerikanska situa, tionen en ganska ingaende analYSe Jag kan ju inte har halla den langa
foreUisning, som skulle behovas far att utveekla mina argument. Jag skall
bara uppehalla mig vid ett par huvudsaker. Jag har kommit till den uppfattningen, att hagkonjunkturen i Amerika n'u haIler pa att drivas upp
till en punkt, dar den maste kollapsa. Det skulle icke forvana mig, om
det intraffar under nasta are Daremot s,kulle det forvana mig, am hogkonjunkturen komme att overleva 1948.
Det ar ett par saker, som man far loy att halla i nlinnet, nar man be-
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domer Higet dar ute. Till att horja med har produktionsapparaten hlivit
kolossalt overdimensionerad, bade den industriella oeh den agrara. Det
varden redan pa 1930-talet, oeh for ovrigt redan da krisen 1929 intraffade. Sedan har den ytterligare utveeklats i myeket hog grad, oeh sarskilt den tyngre industrien hal' pa grund av krigsrustningarnas natur blivit
myeket starkt utokad. Krigsmaterielproduktionen beraknas ju ha motsvarat ett yarde av 50 a 60 miljarder dollar. Att det skulle kunna uppsta
en konsumtion, som kunde ta vara pa denna produktion i civilt liv, ar
fullstandigt uteslutet. Det kan ieke bli full avsattning for denna valdiga
produktionsapparat, alldeles sarskilt darfor att det ar sa myeket tung
industri engagerad.
Det saknas alltsa ett avsattningsomrade. Darvidlag maste man komma
ihag, att det amerikanska naringslivet ar nagot helt annat nu an vad det
var under 1800-talet oeh anda fram till 1920-talet. Da karakteriserades
naringslivet darav, att de ostra industristaterna exporterade till de vastra
staterna oeh byggde upp dem, koloniserade dem. Det val'· ett underlag for
en kontinuerlig stark expansion. Men da man kom till 1920-talet, var det
fardigt. Da val' utbyggnaden kIar i huvudsak. Under kriget har man sedan
ytterligare industrialiserat de vastra staterna. N u finns dar en hel del
industri, sam konkurrerar med de ostra staternas. Det finns ingen tankbar mojlighet att denna valdiga produktion skall kunna finna avsattning
pa annat satt an att man far tag i ett nytt kolonisationsobjekt, ett nytt
jungfruligt omrade att odla, dar man kan fa avsattning for den tunga
industriens produkter, i storre omfattning. Det ar man oeksa tydligen pa
vag att skaffa sig. Det hagrar for amerikanerna att komma over havet.
De ha tydligen klart for sig, att de bora komma over till den asiatiska
kusten for att fa underlag for en ny expansion. Men det kommer naturligtvis att ta en rundlig tid, sakert ett par deeennier, innan det hlir patagliga ekonomiska resultat. Under tiden till dess finns det ingen mojlig- .
het for att de skola kunna fa full avsattning for sin produktion.
Den agrara produktionen hal' oeksa drivits upp hogst hetydligt, sarskilt
under kriget. Man hade rekordskordar 1942 oeh 1943. }"'orra arets skord
varlitet klenare, vilket nu har hjalpt till att driva upp prisnivan i Amerika.
Detta ars skord kan man annu inte fullt bedoma, men utsikterna ga ju
i den .riktningen att det ocksa skall bli en rekordskord. Da finns det nasta
ar ineitament till ett prisfall, oeh alIa, sam ha med naringsIivet att gora,
veta att en fallande marknad i alla mojliga avseenden inverkar hammande
oeh stoppande.
Den ekonomiska situationen i Amerika paminner myeket starkt am forhallandena 1928 oeh 1929. Da hade man oeksa svarigheter med avsattningen, oeh man hade en sa star apparat, att det inte fanns nagon anledning att gora investeringar. Foljden blev arbetsloshet.Man visste inte
vad man skulle gora. A andra sidan fanns det massor av losa pengar ute.
Folk kastade sig pa fondmarknaden, oeh som vi veta uppstod det vanliga
spektaklet med en finansiell kollaps. Laget ar precis detsamma nu. Det
ar valdiga massor med pengar ute i rorelsen. Sparkapitalet utgor 170
miljarder eIler nagot sadant, oeh om det blir, som jag nu utgar ifran, att
man ieke kan fa sysselsattning och avsattning for produktionen, sa ar
det anledning att misstanka att dessa pengar komma att staUa till nagot
8pektakel pa samma satt som 192.9. Dessa fenomen aro inte aIls nya. Man
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har sett foreteeIser av samma karaktar upprepade ganger i olika former
under tidigare skeden.
Om det blir sa, som jag tydligt ser det for mig, att hogkonjunkturen
faller ihop, kommer den foljande depressionen att bli langvarig. Det ar
nagot, sam man maste ta hansyn till. Jag kan inte nu narmare utveckla
skalen for min uppfattning. Ett av dem ar, vad jag nyss anforde med
avseende pa mojligheterna for den amerikanska industrien att finna nagon
avsattning. Det drojer lange, innan den kan fa det. Men det finns ocksa
andra skal, sam det skulle fora for langt att nu gil in pa. Efter vad man
kan bedoma skulle det forst fram mot 19'60-talet aterigen finnas ett underlag for en solid expansion av varldsekonomien.
Nu ar det ju sa, att den nationalekonomiska vetenskapen har myeket
svart att Himna nagot bidrag till dessa fragors belysning, ty Iiksom andra
vetenskaper maste den ju helt naturligt halIa sig till vetande och dokumenterat vetande. Oln framtiden aterigen galler det, att man vet ingenting, och foljaktligen ligga framtidsproblemen utanfor vetenskapens domaner. Det gor, att de bidrag, som komma fran det hallet, fa den formen,
att utvecklingen kan bli antingen sa eller sa och att sannolikheten for de
olika alternativen ar ungefar fifty-fifty. Da det galler att bilda sig ett
nagot fastare begrepp om vad framtiden bar i sitt skote, vagal' jag emellertid pasta att det finns en tillampad vetenskap, baserad pa erfarenheterna fran den ekonomiska historien, sam leder fram till en betydligt
storre sannolikhet an fifty-fifty. Denna sannolikhet talar starkt for att
en depression, som intrader efter ett eUer annat ar, k9mmer att bli av
lang varaktighet pa samma satt som depressionen efter 1929 oeh likasa
efter 1882, 1873, 1826 och 1916.
Det finns ocksa en annan Hten sak, som jag viII papeka. Den traditionella
nationalekonomiska vetenskapen intresserar sig huvudsakligen, oeh ibland
nastan uteslutande, for penningsfaren inom ekonomien. I allmanhet identifierar man ekonomien med penningsfaren och sager att alIt det andra ar
externa faktorer. Jag ansel', att det forhaller sig pa rakt motsatt satt.
Det ekonomiska skeendet ar enligt luin uppfattning summan av alla individel's och individgruppers elementarhandlingar i forsorjningshanseende.
Darav bildar sig ett visst resultat, och den summan avIases inom penningsfaren, vilken hal' fungerar som en registerapparat. Det ar myeket bekValut att sedan studera forhallandena dar, men man far inte veta mer
om saken an man far, om luan ser pa kassaapparaten i en butik - man
far visserligan veta hur mycket sonl salts, men om affarens struktur far
man inte den bittersta aning pa det sattet. Jag nlenar, att den traditionella nationalekonomiska vetenskapen ar litet for mycket inriktad pa
kassaapparaten oeh for litet intresserar sig for vad man kallar externa
faktorer, namligen naturfaktorerna. Naturfaktorerna aro dels av den art,
som sammanhanger med vad som vaxer pa jorden - just pa sista tiden
ha vi sett, vad de betyda - oeh dels ar det manniskans nature Det finns,
savitt jag vet, ingenting mera irrationellt i denna skapelse an manniskan
sjalv. Det gor, att hela summan av de manskliga handlingssatten blir
nagonting som kommer att lyda tillfalligheternas lagar, och det lustiga
ar att dessa Iagar aro ganska bestamda och inte precis ga hit oeh dit.
Darfor racker det inte med att bara i efterhand studera, vad penningsfaren registrerar, och sedan forsoka vidtaga atgarder efter det. Da 8.1'
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man for sent ute, ty skeendet har redan produeerat sig. Sedan kan man
mojligen modifiera verkningarna, men nagra egentligen dirigerande atgarder blir det svart att astadkomma.
"Summan av detta resonemang ar, att nationalinkomsten absolut icke
kommer att stig"a. Det finns ingen stigande trend for narvarande. Historien
Hirer att det ieke finns en jamnt stigande trend, utan det ar en trend
som gar upp oeh ned. Vi aro nu i en nedgang oeh fa vanta ett par decennier fram, innan det kommer att ga upp igen. Om jag yore nagot yngre,
sa skulle jag erbjuda statsradet Wigforss ett mycket hogt vad om att
nationalinkomsten 1951 blir betydligt Uigre an den ar nu. Elnellertid har
jag sa sma ehanser att fa uppleva den dagen, att det inte tjanar mycket till
att jag gor det.
Professor GU8taf Akerman: Jag far saga, att jag jnstammer i det allra
mesta, sam sades av de tva herrar SOln yttrade sig narnlast efter inledareno Jag skall bara be att fa anfora nagra kompletterande synpunkter.
Jag skall forsoka gora det sa kort som Inojligt.
Om vi se pa propositionen nr 222, sam ju utgor underlag for kvallens
diskussion, talas dar am att skalen for en liittnad i beskattningen aro
»tungt vagande i fraga om den storsta delen av de skattskyldiga». Sedan
star det, att inkolTIstskatten bor sankas »i de inkomstHigen, dar den
maste anses mest tryekande». Det dar ar ju ett litet forsatligt uttryekssatt. Den som inte kanner de realiteter, som har ligga bakom, skulle tro,
att de, som fatt sina skatter mest hojda under kriget, nu skulle kOilllna i
atnjutande av sarskild valvilja fran finansledningens sida. Sa ar ju som
bekant inte aIls faUet, vilket vi ju nu i kvall mera tydligt ha fatt papekat.
Det ar en utomordentligt betanklig sak, att de hogsta inkomstHigena
inte skola komma i atnjutande av nagol1 Hittnad, utan snarare fa en
skarpning i litet andra former. Det hal' framhaJlits tidigare, hur destruktivt dessa direkta skatter pa de hogsta inkomstUigena maste verka pa
arbetsviljan, pa fortanksamheten, pa viljan att planera sitt eget liv pa
lang sikt, oeh det skulle ta for lang tid att anyo utveekla detta. Jag viII
bara rikta uppmarksamheten pa ett par punkter, som enligt min uppfattning inte ha kommit fram tillraekligt klart annu.
Utom det, att man borde behjarta nodvandigheten att sanka skatten
for de inkomstlagen, som under kriget fatt den proportionsvis storsta
skatteokningen, borde det goras en allman oversyn av inkomstskattens
konstruktion med hansyn till progressiviteten. Det ar namligen sa att
progressiviteten, raknad ar for ar, for med sig vissa orimliga konsekvenser.
Dessa kan man bara, nar skattesatserna aro relativt laga, men nar satserna bli relativt hoga, bli inkonsekvenserna fullkomligt orimliga oeh i
vissa fall katastrofala. Dessa inkonsekvenser skulle inte intrada, om progressiviteten gallde for en manniskas sammanlagda inkomster under hela
livstiden, men sa ar det ju inte, utan progressiviteten raknas ar for are
Detta far myeket besynnerliga foljder, nar inkomsterna inte aro jamna
utan fluktuera, oeh i synnerhet nar de fluktuera med en bestamd trend,
namligen aro laga i borjan Deh stora mot slutet av den aktiva livstiden,
sasom ju ar fallet for de fIesta yrken med litet langre utbildning.
Jag skall ta ett myeket kort Deh mycket sehematiskt exempel for att
visa vad jag menar. Vi kunna tanka oss en man, som har 5.000 kronors
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inkomst under tjugu are Han har alltsa' sammanlagt 100.000 kronor i
inkomst, oeh det far han betala en viss skatt far. Sa ha vi en annan man,
som under de femton farsta aren inte har nagon inkomst aIls, men under
de sista fern aren har en inkomst pa 20.000 kronor per ar. Han har alltsa
under dessa tjugu ar aven han en inkomst pa 100.000 kronor, men pa
grund av progressiviteten far han skatta myeket mer an den forste mannen. Det ar alltsa har en myeket stark mannaman till forman for den,
sam har langvariga jamnstrukl1a inkomster.
Nu aro naturligtvis inte i verkligheten farhallandena sa enkla, men de
likna ratt myeket detta exempel i en hel del fall, sarskilt nar det galler
yrken som krava en langre utbildning oeh aven far ekonomiskt verksamma personer, som starta i blygsamma villkor oeh sa smaningom arbeta
upp sin rorelse.
Vidare ha vi ett annat fall, som kanske inte betyder sa myeket finansiellt sett, men som for dem som beroras darav framstar som nagot fullstandigt orimligt. Det ar fragan' om underhaJI till barn i studiealdern.
Har man en son eller dotter, eller flera soner eller dottrar, som aro misslyekade subjekt, oeh som man far underhaJla, utan att de gora nagon
egentlig nytta - de kanske ha nagon liten struntbefattning eller liknande - oeh ger dem ett underhall, far man dra av detta underhaJI fran
sin deklarerade inkomst. Ett sadant avdrag traffar ju da toppinkomsterna oeh betyder ganska myeket. Aro barnen daremot lovande oeh fa
en utbildning - en langre utbildning, am de aro myeket lovande - far
man inte gora avdrag for underhall. Detta ar nagonting hogst besynnerligt, oeh for alla, som traffas av det, framstar det som nagonting ytterst'
orimligt, for att inte saga vansinningt.
Bagge de saker, sam jag har har namnt, maste sagas strida mot rattsmedvetandet, i varje fall hos de betydande lager, som traffas av demo
Nu kan man ju saga, att ratten helt enkelt ar det som dekreteras. Sa sade
nazisterna, sa saga kommunisterna, oeh sa sager aven var finansledning
i stor utstraekning. Jag skulle dock vilja pasta, 'att det inte aIls ar likgiltigt, om den dekreterade ratten strider mot rattsmedvetandet hos de
stora lager, sam aro direkt berorda, sasom har ar fallet.
Jag menar alltsa, att det maste komma till stand en oversyn av inkomstskattevasendet oeh progressiviteten med hansyn till de hogst besynnerliga konsekvenser, som en langt driven progressivitet vid en hog
skattesats medfor. Den oversynen maste naturligtvis leda till en jamkning, som man kan tanka sig litford pa flera olika satt. Jag kan inte
narmare ga in pa detta nu, men resultatet skulle naturligtvis bli vissa
skattereduktioner, som tillsammans inte skulle bli sa sarskilt stora, men
inte heller alldeles oansenliga.
Den nuvarande ordningen med en progressivitet, sam raknas ar for ar
utan hansyn till vad man har underkastat sig i borjan, oeh med beskattning av underhaJIsbidrag at barn medfor ett bortfall av stimulans till fortanksamhet oeh till utbildning. Ungt folk sager sig mer oeh mer, att det
tjanar ingenting till att underkasta sig storre offer i ungdomen for att fa '
storre inkomster i framtiden, ty de bli bara bortskattade. Det stammer
ju pa satt oeh vis overens med vad statsradet Wigforss har sagt vid ett
tillfalle, namligen att hogre utbildning ar en lyxvara. Det kan man ju
saga ur vissa synpunkter, men jag havdar dock bestamt att detta ar en
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mycket orimlig och farlig tes. Det ar ju anda sa, att den hogre utbildningen betyder ofantligt myeket for de manniskor, som dock utgora
den ekonomiska generalstaben i ett land. Hur denna generalstab ar beskaffad oeh vilka kvalifikationer den har, ar i hog grad betydelsefullt
for den ekonomiska utveeklingen, for framstegstal(ten, for det valstand
som vi till slut alla skola leva pa, bade privat oeh i det offentliga.
Tar man hansyn till allt detta, skulle det naturliga resultatet bli, att
den nedsattning av skatterna, som utlovats, borde traffa tamligen proportionellt alla nuvarande skatter. Det skulle ju da medfora, att aven
de hogre skattegrupperna finge en viss kanning harav. Det skulle oeksa
narmast fora med sig, att man inte toge bort nagra hittillsvarande skatter
helt oeh hallet. Man skulle alltsa bibehalla en viss del aven av omsattningsskatten. Finansministern sager i propositionen, att han avvisar tanken pa en sankning av skatteprocenten for omsattningsskatten, »da det
antagligen gave ett visst stod at farhagorna, att skattesankningen inte
med sakerhet skulle komma konsumenterna till godo». Ja, om detta ar
det enda motivet, far man saga, att det ar ganska svagt. Men det ar ju
sa, att den, som garna viII hoppa, ar inte svar att locka.
Jag far kanske i detta sammanhang paminna om att i Ryssland, sam
pa manga hall anses som monsterlandet, lever staten i hog grad' pa omsattningsskatt. Det har uppgivits, att over halften av statsinkomsterna
komma fran omsattningsskatten. Over huvud taget galler det att nar man
kommer upp till verkligt hoga skattesatser, som det nu ar fraga om, ar
det livsfarligt att bara beskatta inkomsterna. Ayen konsumtionen maste
bara sin dryga andel av det hela. Detta ar en tes, som har forfaktats bI. a.
i Affarsvarlden oeh som jag for min del anser vara alldeles riktig. Ar det
sa, att man gar alItfor ilIa at inkomsterna som sadana, sinar inkomstviljan helt enkelt. Man arrangerar sig pa kort sikt, man tar vad man
mera omedelbart kan fa utan storre besvar, man bryr sig inte om att lagga
sitt liv pa Hingre sikt, yare sig far sig sjalv eller for sina barn, utan sager:
»Blir det nagot trakigt i framtiden, sa far staten klara det helt oeh hallet».
Mot tanken att en smula sanka skatterna over hela linjen har det sagts
fran finansledningens hall, icke utan en viss skadegHidje, att detta ar alldeles omojligt, darfor att man annars inte far tillrackligt med pengar for
alla de stora sociala utgifterna. Men jag skulle vilja peka pa en utvag,
som anvisas i nagra dokument, som jag formodar betraktas sam heliga
skrifter ur socialdemokratisk synpunkt, namligen Beveridgeplanen oeh
den nya labourregeringens forslag till parlamentet. lett hafte avSunt
Fornuft for 11agra veckor sedan omtalas, att Beveridge pa sin tid uttryckt
saken sa, att folkmeningen i England icke onskar statliga understod, utan
att man sjalv viII genom avgiftsbetalning forvarva rattighet till ersattning
vid soeialforsakringen. Det ar ju en ganska sund instinkt, som talar ur
detta. Gar man sedan till siffrorna, visar det sig, att enligt det engelska
regeringsfarslaget skulle vuxna man betala kr. 3: 90 i veckan sasom avgift
for soeialforsakringen. Ser man pa den allmanna finansieringen for aren
1948 oeh 1958, finner man, att i bagge fallen forsakringsavgifterna svara
for storre delen av kostnaderna. Statens bidrag aro ansenliga, men de
uppga det forsta aret dock endast till 34 procent oeh det andra aret
till 41 procent.
Om man lade det hela pa en mer forsakringsmassig grundval, skulle
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man alltsa kunna hitta bade de dar hundra miljonerna, Som foredragshaJlaren har i borjan sade att han tappat bort, oeh atskilliga hundra
miljoner till.
Nu ar det ju en hel del saker som inte sagas i propositionen, men· som,
enligt vad man kan forsta av manga tidigare uttalanden, ligga bakom.
Det skattearrangemang, som nu planeras, avser ju delvis att skaffa pengar
till utgifter, men delvis oeksa att astadkomma nagot annat, namligen en
utjamning av inkolnsterna. Skattearrangemanget ar alltsa till viss grad
ett sjalvandamaJ.
I detta avseende skall jag aterigen be att fa peka pa forhallandena i
.Ryssland. Dar startade man med en nlyeket extrem jamlikhetsreligion.
Pa Lenins tid skulle alla ha lika inkomster, arbetare, folkkommissarier
oeh allesamnlan. Emellertid overgav man detta inom inte alltfor lang
tid. Man fann myeket tydligt att en sadan jamlikhetspolitik var fullstandigt destruktiv for det som man i alla fall efterstravade, namligen
ett starkt oeh hastigt okat valstand. Enligt Koestler oeh aven and1"a forfattare hal' det i Ryssland inletts ett fullkomligt faJttag mot jamlikheten.
Man hal' infort termen Uravnilovka som beteckning for jamlikhet i fo1"klenande bemarkelse - det skulle kanske kunna oversattas Ined ordet jamlikhetsfaneri. Det anses f. n. hogeligen osoeialistiskt att dar tala om janllikhet som nagonting efterstravansvart. Da for nagon tid sedan en ledare
av en sovchos konl upp till en l'elativt myeket hog inkomst - jag tro1'
att det var en miljon rubler - firades detta i pressen'med stort buller
och allman soeialistisk hanforelse. Det ansags som ett tecken pa att vederborande gjort stora produktiva insatser oeh gjort sig val fortjant om
det socialistiska fosterlandet. 1 'Sa hlngt SOln till Lenin komma vi val inte
att ga, men jag tror, att om vi allt for Hinge oeh ant for envetet fortsatta med de ekonomiska jamlik'hetsstravandena for deras egen skull oeh
inte behjarta inkomsternas egenskap att vara ersattning for produktiva
insatser av olika stor betydelse, komma vi ocksa att fa sla till retratt
ganska ordentligt, liksom man har gjort i Ryssland.
,Statsradet E. Wigforss: Jag kan tyvarr inte t~ de narvarandes uppmarksamhet i ansprak sa lang tid, som skulle behovas for att ga igenom
alIa de punkter, som hal" blivit framforda. Jag skall borja med den sista.
Jag hal' visserligen sett pa senare tid, att den ryska ekonomien har
blivit mer oeh mer popular i vart land, men att man skulle framstalla
den som ett monster pa det satt, som professor Akerman hal' gjort, hade
jag anda knappast tankt mig. Vad for ovrigt betraffar den dar miljonen
rubel, fick jag for omkring en veeka sedan nagra uppgifter fran Val' beskiekning i Moskva, av vilka det framgiek att rubelns yarde ar hogst
vaxlande. For vissa varor utgor det bara nagot ore, for vissa andra knappast ett halvt ore. Men om jag sager, att en rubel ar yard ett ore, skulle
en miljon motsvara 10.000 kronor, oeh 10.000 kronor hal" offentligt sagts
vara den grans, till vilken man eventuellt skulle kunna tanka sig en
skattesankning aven i vart land. (Munterhet.)
Det ar alldeles riktigt, att Beveridgeplanen bygger pa avgifter och att
man aven i Labours sociala reformpolitik bygger pa avgifter. Professor
1 Om hithorande forhallanden se A. Koestler, Yogin oeh kommissarien. 2 uppl. 1946
s. 196 f. samt Y. DaHin, the Real Soviet Russia 1945:, skilda sUillen.
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Akerman har val liksom andra klart for sig, att en avgift i grunden· inte
ar nagonting annat an en skatt, oeh savitt jag forstar kompenseras avgifterna i den engelska politiken for ogonblieket genom myeket starka
sankningar av de lagre inkomstskiktens beskattning. Den budget, sam
ar framlagd just nu, innebar savitt jag forstar, om inte ett helt aterstallande av de skattefria avdrag, som funnos fore kriget, anda sa pass kraftiga hojningar av dem, att skatterna pa mindre inkomster, jag skulle tro
upp till 3.000, 4.000 kronor oeh kanske litet darover, i den engelska
beskattningen fran oeh med nu bli hogst vasentligt lagre an efter den
svenska. De hogre inkomsttagarna daremot ha en sa stor skatteborda,
att jag nastan skulle vilja saga, att om den varit lika stor hos oss, skulle
jag nag oeksa ha funderat pa att minska skatterna ett gott stycke hogre
upp pa inkomstskalan an vid 10.000 kronor.
Jag tror att professor Akerman begar ett logiskt fel, nar han sager, att
am man vin sanka skatterna, dar de tryeka som hardast, bor man sanka
dem i samma proportion som man forut har okat demo Marker inte professor Akerman, att han da gar ut ifran att skatterna fore skattestegringarna voro riktigt avvagda? Annars ar det ju helt enkelt ett feisiut.
Jag skall inte ga in pa en sadan detalj som fragan om avdragsratt for
utbildning av barn. De regier vi ha aro ju nlyeket gamla, oeh jag skulle
tro, att de skatteexperter, som en gang i tiden utformat dem, skulle ha
sagt, att underhall av barn, som inte sjalva kunna skaffa sig nagon inkomst, sa att saga ar en improduktiv utgift, som gar in i hushaJlet, medan
daremot en utgift for att bereda sina barn utbildning ar en produktiv
plaeering, som kan lona sig i langden, om man namligen forutsatter, att
barnen ta nagon hansyn till sina foraldrar, nar de pa gamla dagar inte
kunna fortjana sa myeket.
I detta sammanhang skall jag bara tilHigga ytterligare en sake Jag blev
litet forvanad over att professor Akerman skulle ha fallit for denna, jag
viII saga vulgara missuppfattning av den exemplifiering, soni jag en gang
i ett foredrag gay betraffande den hogre utbildningens karaktar. Det var
infor en akademisk forsamling, som kunde folja ett ekonomiskt resonemang, oeh jag erinrade dar om att aven de, som fa den Hingre utbildningen, ha intresse av att hela folkets ekonomiska standard stiger, ty
med en stigande ekonomisk standard blir det storre efterfragan ayen pa
den intellektuella utbildningen. Jag gjorde darvid en jamforelse med
overflodiga eHer lyxvaror oeh sade, ·att pa samma satt som det, nar levnadsstandarden stiger, blir en efterfragan pa mera umbarliga varor oeh
lyxartiklar, kan man rakna med att det vid en stigande levnadsstandard,
som gor det mojligt· for folk att kopa backer - sadana ha ju .annars en
myeket liten avsattning -blir det oeksa en efterfragan pa forfattarnas
arbeten, kanske aven nationalekonomernas. (Munterhet.) Detta var den
jamforelse jag gjorde, oeh att dettakunde tolkas som· om jag betraktade
den hogre utbildningen som en lyxvara, det hade jag knappast trott vara
mojligt.
Emellertid skulle jag vilja lyekonska professor Akerman som samhallsreformator vid genomforandet av nagra forandringa.r i samhallet over
huvud taget, om han gar ut ifran att man inte far gora nagonting som
strider mot deras rattsmedvetande som paverkas ogynnsamt av atgarderna. Jag undrar, hu~ professor Akerman har last sin historia. Har det
5 -
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funnits nagon grupp i nagot samha,lle, som har blivit satt ur spel utan
att den har ansett, att det var en orattfardig forandring? Jag tror inte, att
det kommer att bli annorlunda.
Jag tror ju oeksa, att man kan rakna battre pa litet langre sikt an pa
kortare, men jag har litet svart att se, varpa kommerseradet Enstrom
stader sin farestallning om att vi inte skulle kunna fa konsumtionsfarmaga nog att utnyttja atmillstone var produktionsapparat. Jag viII inte
saga att hans inlagg -var en nyttig motvikt mot de bada forsta talarnas
klagan aver att vi kanske skulle fa for litet kapital, men det kanske kan
vara en erinran om att det oeksa kan finnas en tendens till att realkapitalet blir sa rikligt, att det ar svart att utnyttja det oeh att darfor ingripanden fran samhallets sida far att astadkomma en okad konsumtion
kunna vara motiverade.
,Sa kommer jag till de bada farsta talarna. Jag blev nagot orolig, nar
professor Ohlin barjade med att saga, att han inte 'skuIle upptrada som
politiker utan som nationalekonom. Han lugnade mig ju ganska hastigt
(munterhet), oeh det gor, att jag kanske kan behandla bankdirektor Browaldh oeh professor Ohlin pa samma gang.
Jag skall inte farneka, att det har skett ett medvetet val av en optimistisk farutsattning. Jag vin inte aIls saga, att jag stader mig pa mina
nuvarande opponenter, men jag har under flera ars tid under den offentliga debatten fatt myeket starkt inpraglat i mitt medvetande, vilken
utomordentlig expansionsfarmaga vart nuvarande naringsliv har, oeh
hur man med nastan fullstandig visshet kan farutse, att all fattigClom
skulle vara forsvunnen inom en inte allt for avlagsen framtid, Oln bara
denna produktionsapparat finge fungera utan ingrepp t. ex. av det slag,
som den nuvarande l'iksdagsmajoriteten kan tallkas gara. Eftel' den linjen
kunde ju de bada talarna ha argumenterat pa faljande satt: »Det nuvarande naringslivet har visat sig ha en stor expansionsfol'maga, oehdet
kommer att visa det i minst lika .hag grad i fortsattningen. Pa detta farhallallde bygga vi hela var kritik av samhallsingripandena, oeh om politikerna bara haHa sina fingrar borta, skall nog naringslivet se till, att
bade detta oeh mera till faller i vart skote.» Nu ha de i stallet, bankdirektor Browaldh extremt oeh professor Ohlin mera forsiktigt, framfart
en mindre optimistisk uppfattning om det enskilda naringslivets majligheter, detta trots att professor Ohlin, sasom jag finner alldeles riktigt,
framholl att under den tid, som vi kunna overblicka, kommer det enskilda naringslivet att vara den· dominerande faktorn i var ekonomi oeh
att allt, som kommer att ske, blir beroende pa detta naringslivs expansionsformaga.
I detta sammanhang skall jag ta upp ett yttrande i propositionen, som
de bada talarna voro inne pa, namligen att om man har full sysselsattning, innebar det oeksa gynnsamma forutsattningar far det enskilda naringslivet. Detta ar inte tankt som ett pastaende, att det under alla farhallanden maste vara sa. Jag skulle kunna tanka mig en hogkonjunktur,
uppehallen genom offentliga investeringar, som i andra avseenden medfarde sa ogynllsamma verkningar for de enskilda faretagarna, att ett
dylikt sammanhallg inte skulle foreligga. Jag skulle emellel'tid tro, att det
ar mycket osannolikt att vi fa ett sadant tillstand. Vi forutsatta som
professor Ohlin, att det enskilda naringslivet kommer att vara det domi-
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nerande under de narmaste fern Arent Lat oss antaga, att under denna tid
sadana atgarder, som omnamnas i slutet pa propositionen, sattas i gang
for att i hogre grad utnyttja arbetskraften, om det t. ex. pa vissa hall
finns lat mig saga manliga industrier, som skapa ett overfl6d pa kvinnlig
arbetskraft, eller om man i jordbruksbygder har ett overskott av arbetskrafter, som endast delvis aro sysselsatta men som anda aro bundna vid
trakten. Det kan finnas arbetsloshetsoar, oeh det kan foreligga en hel rad
av sadana omstandigheter som gora att arbetskraften skulle kunna fullstandigare sysselsattas. Om detta icke sker automatiskt genom att enskilda foretagare finna det HimpIigt att pIacera industrier pa sadana pIatser, utan samhallet ingriper med statliga investeringar, genom vilka man
t. ex. kan tillvarataga vissa naturtillgiingar, forefaller det mig som om det
yore hogst besynnerligt, om en pa sadant satt tillkommen full sysselsattning yore atfoljd av ogynnsamma villkor far det enskilda naringslivet.
Det forefaller, som om det skulle vara ett forsok att permanenta den hogkonjunktur, som kommerseradet Enstrom inte ville tro pat Jag har atminstone tidigare trott professor Ohlins mening vara den, att samhallet
bor skjuta in pa de punkter, dar den enskilda foretagsamheten inte racker
till, for att uppratthalla en god och l:1t mig garna saga full sysseIsattning.
Att luan under sadana omstandigheter kan rakna med en god rantabilitet
hos det enskilda naringsIivet har farefallit mig vara det i de fIesta fall
naturliga, aven om jag sam sagt inte kan avvisa den mojIigheten, att det
kan finnas forhallanden, under vilka ett ingripande fran det allmannas
sida skulle verka deprimerande.
Jag kan inte forsta annat an att detta ar samma problem, som vi ha
vid var export. Om vara varor efterfragas pa varIdsmarknaden, sa fraga
vara svenska exportarer bra Iitet efter vern det ar som efterfragar demo
Jag skulle vilja saga, att om efterfragan astadkommes av en rustningskonjunktur i ett frammande land, sa hindrar det inte att var svenska
industri drar fordeI darav och far goda vinstutsikter, fastan det uppenbarligen beror pa ett samhallsingripande, som ju inte precis kan anses vara
av det aIlra -mest gynnsamma sIaget.
I vilket fall som heIst menar jag - oeh savitt jag forstar har inte bankdirektor Browaldh kunnat motbevisa det - att vad man kan befara,
om man raknar med bankdirektor Browaldhs aIla ogynnsamma forutsattningar oeh sa att saga lagger dem den ena pa den andra, sa kommer man
anda inte fram till en fullstandig stagnation i nationaIinkomstens utveckIing, utan till en langsammare utveckIing. Om man utgar fran professor Ohlins mera modererade pessimism, innebar det ju oeksa en· Iangsam utveckling, men inte att trenden brytes.
Men dil kommer man till vad som forefall att vara bankdirektor Browaldhs avgorande argument. Med en ogynnsam utveekling blir det inte
bara ett -enda ar en underbalansering pa litet over 200 miIjoner kronor,
utan den okas med det ena hundratalet miljoner efter det andra, sa att
man till sist kommer upp till 700, 800 miIjoner kronor. Ja, med den
ogynnsamma forutsattningen vet jag inte om bankdirektor Browaldh
skulle kunna tanka sig, att man nn beslutar nagon. utgiftsokning aIls.
Men det ar inte det som ar det avgarande far mig, utan det ar vad som
anfares i samband med fragan om forsvarsutgifterna. Det ar riktigt att
man har gjort ett antagande, ett antagande som kommit till efter over-
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Higgningar inom regeringen. Utgangspunkten ar, att det aIisetts mest
sannolikt att man bor komma under· de 700 miljonerna i fraga om vara
forsvarsutgifter, men, s~ges det, om detta ieke skulle vara mojligt, far
man helt enkelt ta konsekvenserna genom att skaffa de pengar som behovas. Man far helt enkelt hoja skatten igen.
Darlned ar jag framme vid vad som val ar den avgora~de skillnaden.
Bankdirektor Brovvaldh menar, att vi gott kunna vanta med att sanka
skatterna, tills vi se, om vi ha rad till det. Regeringen ansel', att det ar sa
onskvart med skattesankningen, att vi saga: »Vi ta risken av att denna
skattesankning ieke kan hallas, oeh om den ekonomiska utveeklingen
skulle bli mer ogynnsam, fa vi helt enkelt ta tillbaka den.» Jag far saga,
att jag ar nagot overraskad av att i denna forsamling fa hora bankdirektor Bro,valdh sasom nagot alldeles speeiellt framfora fragan, vad det ar
som formatt regeringen att pa detta satt foreera fram en skattesankning.
Det ar en ny fraga i denna forsamling, om jag ratt forstatt situationen
tidigare.
Jag namnde i forbigaende, att man har sankt skatterna i Kanada, man
hal' gjort det i Forenta staterna, oeh man har gjort det i England, med
en valdig underbalansering, darfor att man hal' ansett det vara onskvart
att ge folk den forestallningen, att man kan komma ifran krigsarens skattetryek. Nu sager professor Ohlin, att det val' gladjande oeh vardefullt att
fa hora detta fran mig. Ja, professor Ohlin haIler sa manga tal sjalv, att
han sakerligen aldrig haft tillfalle att hora pa de tal jag har hallit. (Munterhet.) Men jag far saga, att under de sista tre aren hal' jag inte hallit
nagot enda offentligt anforande, dar jag kommit in pa dessa saker, utan
att jag understrukit hur onskvart det yore att komma fram till lagre
skatter.
Vad som satte i gang en diskussion om min oviIja mot skattesankningar
val' att jag for ungefar tva ar sedan uttalade, att jag inte trodde att det
var mojligt att sanka skatterna for inkomster over 20.000 kronor. l\ien
sjalva det faktum, att jag talade .om detta, maste ju innebara, att det
yore onskvart att man for ovrigt skulle kunna sanka skatterna.
Fragan bIir da naturligtvis, vilka skatter man bor sanka. Darvidlag
skadar det kanske inte att understryka, att det 'finns vissa skatter, som
aro ~ampliga att ha som budgetregulator, oeh andra, som inte lampa sig
till det. 'Ti kunna inte lagga pa en omsattningsskatt oeh ta bort den, allteftersom utgifterna krava det. Jag skall nu iIite ga in pa en diskussion
om den rimliga oeh riktiga fordelningen av skattetryeket, men jag haIler
fortfarande pa den gamIa liberala uppfattningen, att konsumtionsbeskattningen ar en mera irrationell form oeh att det ar att foredraga att
man astadkommer fordelningen pa den direkta vagen, om det ar mojligt.
Det kan man naturligtvis gora i ganska stor utstraekning, oeh da har
man ju aven mojlighet att variera efter forhallandena. For att lugna
bankdirektor Browaldh viII jag saga, att om alla hans ogynnsamma forutsattningar skulle intraffa, den ena pa den andra, skulle jag anse det vara
riktigt att aterinfora aven omsattningsskatten, om det yore en nodvandig
forutsattning for att man skulle kunna vidmakthalla de folkpensioner oeh
de barnbidrag" som besIutats.
Skillnaden ar alltsa den, att bankdirektor Browaldh viII att man skall
vanta oeh se, under det att jag ,menar att- man bar ta risken av en skatte-
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sankning med full vetskap om att man, ifall alIa olyekor intraffa pa en
gang, kan fa ta tillbaka skattesankningen.
Jag skall inte ta upp tiden med att ga in pa de olika faktorer, som styra
va'rt ekonomiska liv. Vad som kan handa i fraga om var utrikeshandel ar
nagot, sam vi inte sjalva kunna bestamma over.·l\1en fragan o'm kapitalbildningen ar naturligtvis av avgorande betydelse, oeh det ar i finansieringsplanen stillatigande forutsatt, att vid full sysselsattning oeh med det
skattetryck, SOln uppstar efter skattesankningarna, bor det icke finnas
nagra hinder for en kapitalbildning av den omfattning, sam behovs for en
sadan utbyggnad av vart naringsliv, sam leder till den beraknade hojningen
av nationalinkomsten.
Jag kommer da till fragan om balanseringsproblemet, sam professor
Ohlin tog upp. Jag vantade i borjan att fa en bundsforvant i honom, nar
han talade om att det inte var sa farligt med att underbalansera budgeten, men jag vet inte riktigt vad hans argumentering dar till sist gick
ut pa annat an att han med full ratt fragade: vilken regel finns det, nar
man bara sager att man drar kritstrecket pa detta satt? Ja, am jag skulle
tala uppriktigt, sa skulle jag saga: fordelen med denna finansieringsplan
ar just den, att eftersom den ar overenskommen, sa har man darmed enat
sig om att det ar dessa saker man far underbalansera, men ingenting
annat. Annars ar det fullstandigt klart, ,att det inte behovs nagon stor
dialektisk fardighet for att hitta pa liknande fall. Sa fort man over huvud
taget gar over till att tala am indirekt rantabla utgifter, 'kan man naturligtvis fora dit allt som galler undervisningsvasendet. En myeket star
del av de sociala utgifterna kunna ocksa betraktas som indirekt rantabla,
men vi dra inte darav den slutsatsen, att de kunna finansieras med lanemede!. ,Om man ar overens om att en strang balansering inte ar nodvandig i nuvarande lage, men att man far halla underbalanseringen inom
en myeket trang grans, oeh om man kan komma overens am att endast
ta en viss bestamd risk, sa ar detta en regel, sam visserligen inte ar giltig
for andra an dem som kommit overens om att halla den, men den kanske
kan vara nyttig anda. Jag erkanner, att det· ar en grov praktisk tumregel, som inte har med nagra principer att gora.
Daremot far jag saga, att jag blev overraskad over att professor Ohlin
med en sadan omstandlighet gick in pa problemet om vad sam kan foranleda inflation oeh utvecklade, att det inte har nagonting att gora med
am utgifterna aro rantabia cller icke rantabla. Jag funderade verkligen
ett ogonblick om jag mojligen hade glomt att skriva det i den har finansplanen. Liksom professor Ohlin vet jag, att folk sa ofta gar pa den enkla
linjen, att man sager: »Haller man sig bara till en balanserad budget for
lopande utgifter, kan man gora vilka utgifter sam heIst for kapitalutlagg,
ty de aro ju rantabla». Darfor har jag skrivit sa har: ~Men framfor alIt
far man inte Himna ur sikte att alla investeringar, yare sig rantabla eller
inte, kunna ha en inflationsverkan, am de overskrida ett visst matt).
Darefter foljer ett langt resonemang om att detta inte kan leda till att
man kraver, att alla statens investeringar bora tackas med skattemedel,
oeh jag staller upp problemet hur man overhuvud taget skall komma till
en balansering av offentliga oeh enskilda investeringar, som sa att saga
gor rattvisa at bagge. Ty det ar inte mojligt, som professor' Ohlin tycktes
mena ' - jag .far be om ursakt, om jag missforstatt honom - att saga,
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att enskilda produktiva investeringar alltid bora ga fore statliga investeringar. Ty det ar uppenbart att alIa skatter, som anvandas exempelvis
for undervisningsandamaJ, later man ga fore. Man tar ut vissa offentliga utgifter sam· alla aro overens om, utan hansyn till i vilken utstraekning detta kommer att paverka tillgangen pa sparmedel for annan produktion. Om det verkligeIi ar sa, som professor Ohlin sade, att Jupiter blundat
ett ogonbliek, far jag saga att har har professor Ohlin sovit. (Munterhet.)
Var oeh en forstar, att hur man an viII halla denna fraga pa det teoretiska oeh ekonomiska planet, blir det i grunden politiska avgoranden pa
varenda punkt. Det blir politiska varderingar, bade nar. det galler beskattningen oeh nar det galler utgifterna oeh aven nar det galler fragan
om vilka risker man vill tao Om det sages, att man heIst bor halla sig pa
den sakra sidan, kan jag inte saga nagonting annat an att det myeket
val kan vara motiverat, men man far ju oeksa erkanna att det ibland
kan vara klokare att vaga ta ett relativt djarvt steg sasom i detta fall,
da vi soka fa folk att forsta, att aven om vi inte ha nagon sakerhet for
att detta under alla forhaHanden kan klaras, ha vi i alIa handelser stora
utsikter till det, ty vi ha ett sa stort fortroende till den svenska foretagsamheten i vilken form som heIst oeh till de svenska tillgangarna, att vi
inte bara vaga oss pa att gora de soeiala utgifterna, utan till. oeh med
att aven ta det steget att vi sanka skatterna. Samtidigt gora vi den reservationen att vi saga: »Ni forsta, att omallting skulle utveekla sig pa
ctt annat satt an vi rakna med, fa ni finna er i att man far anpassa ·sig
efter de forhallandena». Ty det fa vi val anda komma overens om, att
planmassig hushallning inte betyder att man lagger upp en plan, yare sig
for fern ar eller tio ar, oeh sager att den sedan skall utan nagon avvikeIse
hallas. Planmassighet bestar lika myeket i att kunna ta hansyn till de
vaxlande forhallanden, som kunna intrada. Jag viII fraga bankdirektor
Browaldh, om det ar rimligt att i detta ogonblick saga: »Vi vaga inte
sanka skatterna, darfor att vi inte veta, om vi kunna minska forsvarsutgifterna eHer om inte vara soeiala utgifter skola bli sa stora, att de
overstiga var form,aga.». Det fo'refaller mig rimligare att saga till folket:
'> Vi gora forsoket. Om det skulle visa sig vara for djarvt, sa ar det inte
varre an att vi kunna ta ett steg tillbaka.»
Professor B. Ohlin: Bara en kort replik till finansministern.
Jag tror nog att jag maste fasthalla vid att det ar finansministern snarare an jag sjalv, som bor jamforas med Jupiter. J·ag ber att fa lasa upp
vad som star i propositionen; det har namligen en viss principiell betydelse.
Det star dar: »En okning av kopkraften pa ett hall, genom att staten
ger ut pengar, bor alltsa motvagas av en minskning pa ett annat hall vasentligen genom skatter - savida inte statsutgiften kan antagas oka
tillgangen pa varor oeh tjanster. Detta antages ske vid investeringar som
kallas rantabla. De kunna darfor finansieras med lan.~ Om finansministern menat att detta ar ett oriktigt resonemang, som han viII ta avstand ifran, sa borde det pa nagot· satt ha markerats. Men det har inte
skett.
Sedan star det i nedersta meningen pa samma sida: »Men framfor allt
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far man inte HilIl:na ur sikte, att alla investeringar, yare sig rantabla eller
inte, kunna ha en inflationsverkan, om de overskrida ett visst matt~.
Ja, finansministern arnaturIigtvis inte okunnig om detta. l\fen om han
vid ett tillfaJle sager en sak, som innebar det ena, och vid ett annat tillfaIle sager en sak, som innebar nagot annat, sa att det finns tva oforenIiga
satser, maste man se vad som sedan foljer, och det hal' jag gjort. Jag hal'
sannerligen inte sovit, utan tvartom! Det visar sig, att finansministern
inte drar sIutsatsen av det riktiga yttrandet. Han drar inte konsekvensen
av det resonemanget och sager: ~Jag kan inte underbalansera budgeten
for myeket, darfor att detta innebar att jag tar i ansprak sa mycket av
den knappa tiIlgangen, att det bIir for litet over for det enskilda naringslivet». Hade han sagt detta sista, skulle han ha dragit den praktiska
konklusionen av den standpunkten, men da finansministern talar om
inflationsrisken, tanker han tydIigen inte pa att det blir for litet over for
det enskiIda naringslivet. Jag har efter en upprepad lasning av propositionen fatt den uppfattningen, att finansministern drar den praktiska sIutsatsen av det oriktiga yttrandet.
Till undvikande av missforstand skulle jag vilja framhalla, att jag for
min del narmast utgar fran den gynnsammare prognosen som huvudalternativ, men jag menar att man ocksa bor rakna med mojligheten av
en mindre gynnsam utveekling. Jag tror kanske inte att meningsskiljaktigheten mellan finansministern oeh mig pa denna punkt ar sa utomordentligt
stor, eftersom aven han tvingas till att Himna oppet, pa vad satt han skall
anvanda en begransad penningsumma, da den soeiala onskelistan gar till
myeket storre belopp. Det bIir alltsa ·har fraga om en gradskillnad snarare an en artskillnad.
Men vad som foranIedde mig att begara ordet, herr ordforande, val'
egentligen att finansministern sade att vi, som ha forsvarat det enskilda
naringslivet, alltid ha betonat, vilken underbar -expansionskraft detta
naringsIiv har, oeh darfor inte nu bora upptrada som pessimisteI', sonl
herrar Browaldh oeh Ohlin gjort i dag. Ja, jag vet inte om nagon talesman for det enskilda naringslivet hal' gjort sig skyldig till en sadan of01'siktighet, -att han garanterat detta naringslivs oredueerade expansionskraft under vilka yttre omstandigheter som heIst. Har han gjort det, sa
hal' han tydIigen varit myeket oforsiktig. Det ar val uppenbart, att om ett
land som Tyskland halles under militar oekupation, sa att -det inte kan
handia med yttervarIden, ar det en ogynnsam faktor for det svenska
naringsIivet. Att detta i oeh for sig betyder ett langsammare fralnatskridande i Sverige, torde vara tydligt. Man kan tanka sig manga andra
politiska omstandigheter, som ha en Iiknande verkan. Detta ar emellertid med mitt satt att se inte nagot argument for ett socialiserat naringsliv, om man namligen inte kan visa, att for ett sociaIiserat naringsliv
skulle dessa ogynnsamma faktorer inte speia nagon storre roll. Men finansministern har inte forsoktpavisa nagot sadant, oeh det torde inte heller
lyekas. Darfor maste jag komma till den sIutsatsen, att kritik av en soeialiseringspolitik ar val forenlig med ett samtidigt havdande av att det
enskilda naringslivet har visat en underbar expansionskraft under de sista
femtio aren oeh langre, oeh med all sannolikhet skall kunna visa det aven
i fortsattningen under gynnsamma politiska forusattningar. Men samtidigt kan man mycket val uttala, att om de politiska forutsattningarna
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bli ogynnsamma, yare sig det ar inre politiska eUer yttre politiska, sa far
man rakna med en hlngsammare expansionstakt.
Finan$ministern sade, att han under de senaste tre aren alltid understrukit, hur onskvart det skulle vara med en skattesankning. Ja, det
hal' inte gatt mig forbi. Men det ar en liten nyansskillnad mellan dessa
yttranden oeh det, som han nu fallde, da han sade att man bor ge folk
en kansla av att skatterna aven kunna ga ned. Finansministerns tidigare
yttranden ha mot bakgrunden av hans av omstandigheterna "betingade
handlingssatt - eller skola vi saga pas~ivitet? - forefallit en smula platoniska. Det gHidjande nu ar att hans yttrande tydligen ar sa pass starkt
kant, att denna hans kansla ar en av de faktorer, som foranlett honom
till att har anda ta vissa initiativ i skattesankningsriktning. Jag for min
del ar inte alldeles nojd med dessa initiativ, men jag anser dem i alla fall
gladjande saso~ gaende i ratt riktning.
Bankdirektor Browaldh: Jag skall fatta mig myeket kart.
Jag vill bara forst markera betraffande det s. k. ogynnsamma alternativet, att jag fullt avsiktligt aekumulerade de ogynnsamma faktorerna
pa varandra, pa samma satt som finansministern har gjort med de gynnsamma, men jag framholl att detta inte innebar nagot uttalande av en
uppfattning om huruvida detta ogynnsamma alternativ skulle intraJfa,
utan bara att ~et likaval som det gynnsamma ligger inom sannolikhetsfaltet oeh att den omstandigheten borde ha manat till en viss forsiktighet.
Vad sedan betraffar min slutfraga rorande foreeringen av skattelindringsbesluten, val' det ju ett utomordentligt taeksamt publikfangande satt
att ge min fraga en helt annan innebord an den hade, sa ,som finansministern gjorde. Vad jag fragade val' detta: vad ar det for skaJ som gor
det nodvandigt att redan pa detta stadium fatta beslut om de ifragasatta
skattesankningarna, oeh finns det inte mojIigheter att skjuta pa besluten,
aven om sankningarna skulle genomforas vid avsedd tidpunkt, till hostriksdagen eHer eventuellt nasta ars riksdag?
I det sammanhanget har jag emellertid med utomordentlig taeksamhet
noterat den tolkning, som finansministern gay sitt uttalande angaende
eventuella nya skatteokningar, for den handelse det skulle visa sig att
kalkylerna rorande forsvarskostnaderna varit felaktiga. Tqlkningen innebar, att vi da fa aterreglera de genomforda skattereformerna oeh lata det
hela ga tillbaka till utgangslaget. Jag hoppas att detta far anses innebara ett klart uttalande, att om det visar sig foreligga en felkalkyl pa
de 250 miljonerna a besparingar pa forsvarsutgifterna eller pa nagot
annat, man j sa fall skall aterstalla utgangsHiget aven i det avseendet, att
man tar bort de skatteokningar som man nu avser att genomfora.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 31 oktober 1946

Ordforande: Professor E r i k L u n d b erg.

Ordfaranden i 194,2 ars jordbrukskommitte, landshovding Bo Hammarskjold inledd'e aftonens diskussion om

Det svenska jordhrukets fratntida oDlfattning.
Den fragestallning, som ligger bakom diskussionsamnets Iormulering ar ganska ny, ja, mot bakgrunden av vart jordbruks mangtusenariga historia mycket ny. D'etta ar nagot, som fortjanar papel{as redan
fran borjan, pa grund av den kritik mot riktlinj·erna for det blivande
jordbruket, som vander sig mot att man skulle ha velat tillerl{unna
jordbruket nagon sarstallning 'utan tillborlig avvagning mot andra
naringsgrenar. Varje tanke pa begransning av jordbrukets omfattning
innebar alltsa ett akat utrymme for andra intressen; man rna sedan
tycka att man darvid icke far tillrackligt. Sedan ganlmalt har det ju
oreflekterat, ja, man kan saga instinktivt, varit sa., att det betraktats
sasom en vinning ju stolTe omfattning jord:bruket fatt, oeh sasom ett
brott mot samhalls'Solidarit~ten nar jorden icke avpressats storsta
mojliga skardar. Vi har ju alltjamt en strang vanhavdslagstiftning,
och staten staller tjallSteman och anslag till forfogande, inte bara for
forbattring av nuvarande odlingsarealer utan aven for dessas utokning
genom nyodling, torrHiggning, invallning o. s. v. Detta har an8'etts som
nagot sa sjalvklart, att man i de sammanhangen icke diskuterat vad
verkningarna slrulle bli for jordbruket i dess helhet av ett salunda alltmera forbattrat produktionsunderlag.
.
I varje fall alIt sedan staten genom sitt ingripande vasentligen
minskat jordbrulrets overskottsrisker, har ju ocksa jordbruket kunnat
forcera sin produktion 'utanden omsorg om konkurrens fran utlandet
och de ovriga avsattningsbekymmer, SOIffi andra naringar har att dragas
med; priserna kunde vaxla, dock icke Higre an till en viss fixerad niva
och icke heller sa, att det inte alltid lonade sig battre att producera
mera.
Att nu over huvud taget den insikten sa gott som allmant trangt
igenom att en mer eller mindre ingripande begransning av jordbrukets
6-
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expansion ar nodvandig innebar alltsa en ganska betydancle omvalvning i de n·edarvda tiinkesatten. Man fragar sig da vad det ar, som
gjort att fragan om jordbrukets blivande omfattning nu blivit aktuell?
D·et star icke uttalat i direktiven for 1942 ars jordbrukskommitte att
man skulle uppta den fragan. Dtan det ar nagot, som under utredningens gang visat sig vara en nodvandig forutsattning for losande av
uppgiften enligt direktiven alt framHigga forslag till sadana priser det var priser,,!,a det genomgaende var fraga om i direktiven - som
kunde bereda ett efter rationella metoder bedrivet jordbruk full lonsamhet. Eftersom en lonsamhet, preciserad 80m lika nettoinkomst
med likstallda befolkningsgrupper, inte, hur oreserverat an statell
skulle stalla sig som borgens.man darfor, kan bortse fran de gamIa
besvarliga lagarna oni forha1landet m'ellan tillgang oeh efterfragan, var
det naturligt, att utredningsarbetet som en av sina huvuduppgifter
maste inriktas pa att forsoka fa en uppfattning om jordbruksproduktionens oeh livsmedelskonsumtionens omfattning for framtiden samt
darjamte om avsattningsforhallan;denas beroende av den utlandska
marknaden. Mycket omfattande undersOkningar har gjorts i syfte att
na fram till en sa noggrann uppfattning som mojligt i dessa hanseenden. Vad produktionen angar ar den ju beroende av bland annat forbattringen av brukningsmetoder, tillgangen pa arb·etskra£t oeh mojligheten att ersatta bristande sadan genom okad maskinanvandning,
framstegen inom llusdjursaveln och vaxtforadlingen m. ID. Pa omfattningen av den inhelTIsl{a konsumtionen inverkar kanske framfor
alIt det med stigande nationalinkomst och alltmera omfattande sociala
atgarder okade genomsnittliga valst~ndet, men darjamte aven forandringar i kostvanorna, befolkningstillvaxten, ja, om man skall ,Tara
noga, aven den pagaende okningen i kroppsHingd och kroppsvil{t hos
vart svenska folk.
Det ligger vid sidan av amnet att ga in pa en redogorelse lor resultatet av alIa dessa undersokningar. De fIesta darav foreligga tilIgangliga i bilagor till jordbrukskorp.mittens betankande. Slutresultatet
kan emeIlertid anges salunda, att enligt utredningsmannens och kommittens darpa grundade uppfattning man har att, om alIt far fortsatta
som hittiIIs~ forr eller senare rakna med att produktionen liven under
normala skordea.r kommer att vara storre an som kan konsllmeras
inom landet. Att tendensen ar sadan, synes ganska klart; hur lange
det .drojer innan man kommer till den kritisl{a punkten beror naturligtvis av manga forhallanden i framtiden, som kunna rubba de nu
uppgjorda kalkylerna. Jordbrukskommitten har emellertid raknat
med att vid en arlig skordeokning, som ar lika stor sam den genomsnittliga arlig~ skordestegringen alltsedan 1880-talet - med ell sa

DET SVENSKA JORDBRUKETS FRAMTIDA OMFATTNING

73

Hing ja:nnorelseperiod anses antagandet vara nlyeket forsil{tigt - ocb.
vid den konsumtionsforskjutnin'g, som beraknas ko·mma till stand vid
mattlig inkomststegring, sa skulle olnkrillg ar 19'70 vart lands jordbruksproduktion ave11 utan tillskott av importerade fodermedel och
aven utan varje margarinkonsumtion tacka llela det inhemska naringshehovet. Den arliga livsmedeIskonsumtio·nen beraknas f'h"e kriget ha
utgjort ungeiar 7.400 miljarder kalorier. Ar 1.970 beraknas denna
siffra ha stigit till cirka 8.050 miljarder. Komlnittens »medelalterna- "
tiv» for beredskapsproduktionens storlek motsvarar ungefar 7.400 m.iljarder kalorier och dess »minimiaIternativ» 6.600 miljarder. Eftersom
sk'ordarna kunna vari'era vasentligt fran ar till ar, maste man rakna med
att vid tillfalliga skrordevariationer overskottsproduktio·n skuIIe k'unna
up·psta ej ovasentligt tidigare an sam eljest ,beraknats for olika fall.
Ayen om man som har anforts kan vara oviss betraffande takten
for okning·en pa produ'ktions- respektive konsumtionssidan, blir
bilden av forhiiIIandet mellan konsumtion oeh produktion ungefar
densamma ocksa ifaIl forskjutningarna sIre i nagot annan takt an kOlnmitten ansett sasom mest sannolikt. Det bar aven' 'understrykas, att
kommitten med all kra.ft fastslagit, att man under alIa forhallanden maste rakna med att vetenskapens och erfarenhetens ron i fraga
om utvagar for produktionsstegring per areal- elIer kreatursenllet
o. s. v. Inaste helt tilllgodogoras och att man alItsa maste soka korrel{tiv
mot en eventuell overproduktion pa andra vagar an genom en aterhullsamhet darvidlag.
Aterstar da fragan om inverkan av forhallandena. i utlandet. Detta
pro,blem innefattar egentligen tva skilda sporsmaI. Det ena ror mojligheten for vart jordbruk att konkurrera pa varldsmarl{naden, d. v. s.
att vinna avsattning genom export. D'et andra ror risken for utHindslc
konk'urrens pa hemmamarknaden. Vid ett forsok att bedoma hur
darmed kan komma att forhalla sig under mera nonnala forhaJlanden
an for narvarande maste man tydligen rora sig med mallga ovissa
faktorer. Man kan icke utan vidare utga fran forkrigs- elIer nlellankrigsforhallandena, men lika litet kan man sjalvfallet doma eiter laget
for dagen. Vad angar tillgangssidan llar ju omf~ttande undersokningar
verkstallts i sam:band med den bekanta s. k. Hot Springs-konferensen
i Amerika oeh sedermera ino,m den som resultat darav bildade
F. A. 0., d. v. s. den internationella Food and Agriculture Administration. Dessa undersokningar ge visserIigen a ena sidan vid handen, att
det fattas ofantligt myeket innan pa var jord produceras sa mycl{et
livsmedel som behovs for att hela jordens "befolkning sl\:ulle komma
upp till en fysiologiskt onskvard naringsstandard. Men det anses oeksa
bevisat, att mojligheter fillllas att smaningom komnla upp till en
l
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produktion, som tacker detta behove Lat vara, att nu vid' F. A. 0.konferensen i september i Kopenhamn fran en indisk delegat, med
instammande fran visst svenskt hall, uttalades, att man icke kan
klaraproblemet utan att tillgripa syntetiska livsmedel. Men man hade
pa den konferesen ocksa klart for sig, att det ror sig om ett kolossalt
distributionsproblem -och tillika att det annu maste droja mycket
lange, innan-kopkraften, sarskilt i de undernarda delarna av varlden,
blir sa stor att man kan tillhandla sig det nodvandiga iran oversl(ottslanderna. Vad den narmaste framtiden angar raknar man enligt senaste
uppgifter med att det redan ar 1948 kan uppsta ett pristryckande
overskott av 'vete och att sockerproduktionen redan 1949 l(an komma
att overstiga den da aktuella efterfragan till gallande priser, medan
en sadan situation anses mera avlagsen for kott, fett och andra mejeriprodukter. I vad man man senare har att rakna med en knapphetsproduktion, beror tydligen pa ifall distributionsapparaten uppbygges
sa snabbt att den hinner fore den produktionsstegring, som er£arenheterna fran krigsaren visat vara mojlig; som e:x:empel darpa rna
namnas att England under kriget okade sin livsmedelsproduktion med
70 % i kalorier raknat, mledan i Forenta staterna vardet av jordbruksproduktionen steg med 37 %, trots minskad anvandning av arbetskraft.
Pa tal om det utlandska arbetet pa livsmedelsomradet kan mahanda
har inskjutas, att man dari ganska eftertryckligt rekommenderar de
olika nationerna att sarski1t nu omedelbart men liven for en langre
tid framat uppehalla sin jordhruksproduktion, samtidigt som emeIIertid det »World Food Board» som forberedes tydligen pa langre sikt
skall ha till huvuduppgift att genom lagring, distribution och eventuell
forsaIjning till underpriser avveckla uppkommande lokala overslcottpa for varldsh-usha1lningen mest fordelaktigt satt.
Av det sa1unda foreliggande materialet torde man vara berattigad
draga den slutsatsen att vi, under den tid vi nu kunna planera for,
sedan val den akuta li'vsmedelskrisen ar overvunnenha att rakna med
en skarp konkurrens pa livsmedelsmarknaden bade utomlands oeh
har hemma. Del ar med all sannolikhet icke att fOfvanta, bland annat
ul" den hos oss ofta misskiinda beredskapssynpunkten, att stormakterna skola minska pa den livsm·edelsproduktion, som de upparbetat
under kriget. Var formaga att havda oss i den konkurrensen beror
helt pa priserna. Icke heller darvidlag far man bygga pa tidigare eller
n;uvarande forhallanden. De nuvarande priserna pa Viarldsmar}(naden fa
betraktas 80m knapphetspriser, men- a andra sidan behover man sannolikt icke, aven da battre balans intratt, befara fullstandig atergang
till forkrigspriserna. Bland annat kommer namligen troligtvis produk1
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tionskostnaderna i exportliinderrta att stegras mera. an har, eftersom deras jordagare och lantarbetare lag betydligt mera efter i inkomsthanseende an fallet varit har .hemma, och da en utjammng darvidlag ar i gang eller att vanta. Men p.3, langre sikt torde
det vara sa, som jordbruksko,mmitten fastslagit, att det alltid iiI"
sjalva produktionsforutsattningarna i fraga om jordman, klimat o. dyl.,
som kommer att falla utslaget till var nackdel vid fri konkurrens,
detta aven om var jordbruksvetenskap skall lyckas att alltjamt sta i
framsta ledet. Och da kommer man icke ifran, att det ju endast ar
sarskilt lyckligt lottade delar av Sverige som darvidlag kunna konkurrera med andra jordbrukslander. Man bor dar£or 'ralma med att
produktionsl{ostnaderna for de utlandsl{a jordbruksproduktema i
genomsnitt och i langden komma att ligga lagre an de svenska. I detta
sarrnmanhang behaver man darav icke dra na,gon annan· slutsats, an
att det icke garna kan vara rimligt att med vett och vilja driva en pa
export inriktad jordbruksproduktion.
Aven fraIl en annan utgangspunkt har man kommit till klarhet onl
att fragan om jordbrukets omfattning i framtiden maste vara ett
aktuellt problem. D'et ror sig darvid om vad som kallats for det
ekonomiska kriteriet. Dess betydelse har framstatt alIt klarare ju mer
nationalhushallet kommit att ekonomiskt utgora en ·enhet, vars delar
aro, intimt beroende av varandra, oell ju mer insikten vuxit om att
en fortsatt va1standsstegring ar beroende av att nationens alIa resurser
inriktas pa gemensamma ekonomiska mal. Ieke minst det sa varmhjartat tankta oeh storstilat upplagda men i sina ekonomiska konsekv'enser svindlande socialprogrammet· gor det ju nodvandigt att sa
mycket som mojligt samordna kraftern~ for frambringande och mobilisering av de for andamalet nodvandiga resurserna. Ett starkt padrivande moment ar darvid de alIt kIarare insedda, for att icl{e saga
patagligt fornumna konsekvenserna av den Hinge stagnerade befollcningsutvecklingen och den ·darmed oeh av andra orsaker alIt mera
stegrade bristen pa arbetskraft. I overensstammelse darmed har jordbrukskommitten inIedningsvis strukit under denna aIlrnangiItiga oeh
ganska ob'estridliga sats: att det sarskiIt i nuvarande lage ar i landets
intresse att produktionsresurserna aro fordelade pa sadant·satt mellan
olika naringsgrenar samt mellan expolrt- och hemmaproduktion, att vid
radande prisrelationer och produktionsforutsattningar nagon okning i
nationalinkornsten ieke uppstar genom. overforing av produktionsmede} fran ett naringsom'rade till} ett annat, sarnt att produktionen inom varje naringsgren vid radande tekniska forutsattningar skall vara
sa effektiv som mojligt, d. v. s. frambringa storsta mojliga produkt-
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mangd per arbetstidsen'het. Ett sadant rent ekonomiskt kriterium ar,
sager kommitten, givetvis en teoretisk konstruktion, so,m i verkligheten aIdrig kan helt reaIiseras, men det ar RoV betydelse att kOln:ma ihag,
att varje steg i den riktning, som markeras av detta kriterium, bor ge
ett plus till det totala samhallsekonomiska produl\:tionsresultatet. Och
kommitten understryker, att det finns skal att i framticlen tillmata
storre betydelse an tidigare at den kostnad, som det innebar att avsta fran overgang till en mer rationell produktionsinril{tning. Det vitsordas ocksa, a~t med den stagnerande befolkningstillvaxten ett up'pehaJlallde av produktion och sysselsattning inom jordbruket vid
relativt hog lliva sannolikt kommer att hamma expansiansmojligheterna inom an·dra naringsgrenar och att medfora ett langsammare
aIImant ekonomiskt framatskridande an som skulle bli fallet, om riktmarket for jordbruksproduktionens framtida omfattning sattes Iagre.
Detta ar alltsa kommittens grundsyn pa det ekonomisl{a kriteriet,
och det ar nag icke riktigt att, 80m pa sina hall skett, pasta att denna
grundsyn skulle ha tappats bart i fortsaltningen av betiinkandet. SamIna tankegang har ibland til!lspetsats i detta exempel: sett enbart ul" den
nationella ekonomiens synpunkt ar det fordelaktigare att en viss
arbetare sysselsattes i exportindustrien an i jordbruket om d,et ar sa,
att vad han i exportindustrien kan producera under en viss arbetstid,
t. ex. en arbetsvecka, vid forsaljning i utlandet kan utbytas mot en
storre miingd jol"dbruksprodukter an llan skulle ha producerat, om
han sjalv gatt i jordbruket under samma tid. Naturligtvis maste en
salunda tillspetsad sats forses med atskilliga forbeha11 och komplettel"ingar for att bli fullt exakt, men den gel" ett begrepp om tankegangen, en tankegang, enligt vilken det sannolikt under de forhallanden man i ovrigt raknar med slrulle varaur nationalliushallningens synpunkt fordelaktigt att uppehalla endast ett ganska. litet jordbl"uk, i sa
fall ]okaliserat till de bordigaste tral{terna eller placerat med tanke p·a
folkets forsorjning med sadana varor, som maste produceras nara
konsumtionsorten, frimfDr alIt mj.olk.
Till forebyggande av missforstand bor emelle1"tid omedel'bart tillaggas, att det aldrig kan vara pral{tisk politik att inratta jordbruket efter
.
en sAdan teo1"etisk princip.
Det 3.1" ju, bland annat, inte fraga om att ta i besittning nagon obebyggd koloni, utan aven rent ekonomisl{t ffiaste man rakna med fo1"ha11andena sadan'a de aro. Pa n1inussidan a;ven i en rent ekonomisk
kalkyl kommer da de kolossala kostnaderna for bostader, undervisnings- och socialanordningar for kanske en fjardedel av landets befolkning jamte den ofantliga kapitalforstoring OCll den darav foljande
omskiftning av folkets tillgangar, som slrulle bli foljd av ett verkligt
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omfattande n·edlaggande av jordbruket. Detta utesluter emellertid
naturligtvis ieke, att man" vid varje diskussion maste ha dessa ekonomiska synpunkter i tankarna oeh mot dem avvaga vad tillgodoseende av andra intressen kostar oeh om diet ar vart den kostnaden.
Sa myeket llar vid en sadan jamiorelse utan vidare statt klart, att det
ekonomiska kriteriet absolut forbjuder en jordb1'uksproduktion sa stor
att hogvardiga produkter skulle fa regelmassigt saljas utomlands till
underpriser eller, som under den sista forkrigstiden, d'enatureras till
kreaturstoder. Av det foljallde framgar, att det ekonomiska kriteriet
forer atskilligt langre oeh salunda uppkallar den fragestallningen:
Vilka synpulll{ter gora det berattigat att uppehaJla ett storre jordbruk~ an som overensstarnmer med det ekollOmisl{a kriteriet?
I jord:brukskommittens betankande 1'edovisas de synpunkter, som
darvidlag ansetts bora inverka. Till en gemensam grupp av dessa
kunna hlimoras de befolkningspolitiska, soeiala oeh kommunalekon-omiska hansynen. Xyen om man ieke faster alltfor stor vikt vid vad
, som plagar anforas om landsbygdstillvarons foretraden framio1' stadsIivets, om jordbruket sasom ha.lsoreservoar oeh stabilisationsfal{tor i
samhallet, onl jordbruket som utjamnande i arbetsloshetskriser o. s. v.,
sa kvarstar sa mycket som talar emot en ytterligare omfattande inflyttning till staderna, att dessa hallsyn icke kunna forbigas i detta
sammanhang. Men den insikten hal' nog alIt mera trangt igenom,
att det darvidlag ieke 1'01' sig sa mycket om ett jordbrukets problem,
utan att d'et i stallet ar fraga om landsbygd kontra stade Det ar mycket
val mojligt att, 'om sa avandra skill anses onskvart, utan oro Iinna sig i
en viss ytterligare uttunning av jordbruksbefolkningen, om man blott
samtidigt sorjer for att icke landsbygdssocl{narna sasom helheter avfolkas sa mycket att det blir alItfor dyrbart eller opraktiskt att dar i
tillborlig omfattning uppeha11a skolvasen, socialanordningar, kommunikationer, minuthandel o. s. v. Aven med tanke harpa leda de
har sammanfattade synpunkterna i viss man till ett storre jordbruk
an det ekonomiska kriteriets, bland annat darfor att de forutsatta
ctt jordbruk, som a1' utspritt over hela landet i den utstraclrning,
som erfordras for att forse landsbygden med farskvaror. ~len dock
kunna odessa hansyn icke stalla sig i vagen for en ganska vasentlig inskrankning av det nuvarande jordbruket. Den synpunkt, som med
hansyn bland annat hartill befunnits bora bli den for jordbrukets omfattning avgorande ar vad som erhaJlit den vedertagna benamningen
»bered8kapssynpu1~kten». Det rna dock redan har understrykas, att
det icke ar sa, att nlan »overbetonat» denna synpunkt och tillmatt
andra en min-dre betydelse, liksom det ocksa Inaste vara ett missforstand dii. man pa vissa hall i jordbrul\:arp-ressen pro~esterat mot att
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deras naring skulle »degraderas» till ett beredskapsarbete och icke
tillerkannas en sjalvstandig betydelse. Det ar i stallet helt enkelt sa
att nar man fragat sig vilka uppgifter vart jordbruk i framtid'en bar
kunna fylla och hur stort det bar vara for att tacka var och en av
dessa uppgifter, sa har man kommit till, att beredskapskravet ar det,
som fordrar mest av jordbruket, och att det darlar ar detta krav SOUl
kommit att markera granslinjen; inom den linjen finns utrymme, hal'
man menat, for tillgodoseende a,r alla ovriga relevanta s~rnpunkter.
l\1:ed en sam d'e fIesta andra nagot haltande liknelse k:an man saga,
att ·det icke ar annorlunda an nar man skall bygga en vagg: den skall
skydda for kyla, den skall utestanga ljud, den skall lljalpa till att
bli.ra upp taket o. s. v. Om man bygger den vaggen sa stark att den
racker for det tak man tanker Higga pa, sa inn·ebar sjalvfallet icke
detta att man underskattat de Inindre tjocklekskravande varme- eller
ljudisoleringssynpunkterna; inte rheller har man »degraderat» va.ggen
till ett stnd for taket.
Beredskapssynpunkten i £raga om jordbrul{et innebar helt alllnant,
att man staller det kravet att vart jordbruk icke far av ekonomiska
eller andra skal begransas mera an alt det, i forening med lagring i
lamplig om·fattning, skall kunna bereda skalig forsorjning at vart folk
under en relativt lang tid av krig eller av avsparrning av andra skal
- t. ex. en varldsplanhushallning - fran tillforsel utifran. Ingen
mellingsskiljaktighet har ratt o,m att det kravet bor stallas pa jordbruketo Vad diskussionen 1'01' ar endast hul' stort jord'bruk tiHborligt hansynstagande till beredskapssynpunkten leder till, eller med andra ord: hllr
stor trygghet for Val' livsmedelsforsorjning, sam vi anse oss bora ha
och bora kosta pa oSS. »Bora ha», sade jag. Dari ligger fragan hur stor
den risk anses vara, som vi vilja- gardera ass emot, och hur stor torsorjning vi :lnse oss skola :ha om den risken blir verklighet. »Kosta pa
ass», sade jag ocksa. Dar kommer alltsa den ekonomiska' synpunkten
in med samma krav pa avvagning Inellan »sa ska vi ha't» och »var
ska vi ta't», som maste galla t. ex. for d·en militara beredskapen.
AlIt eftel' olika syn pa dessa sista fragor har diskussionen koncentrerat sig pa tre llu'vudlinjer, lat vara att det mellan och i viss nlan aven
utanfor dessa ocksa finns andra linjer i spektrum. Dessa tre linjer ha
i diskussionen kallats lull sjalvforsorjning, medelalternativet och minimialternativet. D'en tulIa sjalv£orsorjningens linje, sonl val ligger
narmast jordbrukets onskan, innebal', vilket namnet anger, att mati
icke skulle forsaka att inskranka jordbruket under den omfattning,
som bellovs for full sjalvforsorjning vid varje sarskild tid, alltsa aven
med stigande konsumtion, en jol'dbruksproduktion alltsa, som stiger
ocksa over den nuval'ande, ehuru icke sa mycket som enligt dess inne-
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boende tendens. Det bor i detta sammanhang upprepas, att - med
en sadan begransning av jordbruket, som enligt denna liksom alIa andra
asiktsriktningar bar ske - avses icke en produktionsminskning genom
mindre rationellt eller mindre effektivt brukande utan en begransning
genom nedlaggande av viss akerbruksareal eller overgang till nlera
extensiv drift. Med tanke pa variationerna i skordeutfallet anse emellertid den fulla sjalvforsorjningens foresprakare, att man for undvikande av pristryckande tillfalliga overskott forsiktigtvis icke bor sikta
pa 100-procentig behovstillfredsstallelse av egen produktion; med tanke
pa den 4'-procent-regel, so,m under krisen ansetts ge uttryck for de
normala variationerna i avkastningen, forordar man en produktion,
som vid varje tidpU1~kt skulle motsvara u1~gefar 96 % av efterfragan.
Den andra ytterligheten utgores av minimialternativet sadant det utformats i den reservation till kommittebetankandet, som avgivits av
denna forenings arade ordforande och do,cent Svennilso,n. Denna linje
-liksom kommittens minimialternativ-innebar i huvudsak, att man
anknyter till ·en vid jordbruksbetankandet fogad utredning av professor Zotterman. I denna utredning sags det, att den naringstillfarsel
vi hade vinterll 194 2-4-3, d. v. s. under den svaraste tid,en under
krisen, visserligen icke var skadlig for folkhalsan men dock betecknade
ett naringsfysiologiskt minimum, som icke utan allvarliga risker kan
underskridas. Bada varianterna av mininualternativet innebara, sa:"
vitt jag kunnat finna, att man skulle noja sig med att under en avsparrning uppellalla samma fardelning lnellan cerealier och animalier
som 'vid namllda tidpunkt. Man har alltsa icke har som i medelalternativet den eAiTa reserv, som skulIe ligga i overgang till okning av
den mindre arealkravande odlingen av cerealier. Skillnaden mellan
varianterna ar att den Lundberg-Svennilsonska reservatio·nen raknat
med lagring och snabb omstal'lning o·ch produktionsokning under kriser
i en mycket storre omfattning an 'kommittemajoriteten ansett sig
kunna gara i sitt minimialternativ. Reservationens linje ligger saledes,
det bar ihagkommas, ratt vasentli;gt under kommittemajoritetens
minimialternativ.
Det s. k. medelalternativet slutligen, som omfattats av jordbrukskomlnittens overva.gande majoritet, innebar, att man som riktpunkt
skall ta uppellallandet av samma l{aloritillforsel som vid varje tidpunkt
da en kris kan intrada ar den normala, men rakna med att animalier
darvid utbytas mot cerealier ned till proportionsvis samma animaliekonsumtion sam ullder dell svaraste krisen, d. v. s. ga in for
en minskning av animalierna med cirka 18 % och darigeno'm vinna
arealer far produ~tion av starre andel vegetabiliska kalorier. I motsa.ts mot i minimialternativ'et laser man salunda icke naringsbehovets
1
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tillgodoseende vid en viss niva utan stravar att folja med i utveeklingen oeh raknar den nodva.ndiga insl{rankningen i relation till denlla.
Da man ieke i samma utstrackning som minimialternativets foresprakare tror pa mojligheten att fylla ut matsedeln genom lagring eller
hastigt utokad eller omstalld produktion, ligger oeksa i medelalternativet en ratt vasentlig margillal neda,i innan en farlig brist intrader,
nagot vartill motsvarighet ieke finns i minimialternativet. Det har
anmarkts pa att detta forslag kallats for medelalternativet; sa till
vida ar anmarkningen riktig som det ju icke ligger mitt emellan de
ovriga huvudlinjerna, oeh namnet »mellanaltern.ativet» hade kanske
salunda vae!{t mindre kritik.
For fullstandighetens skull bor namnas att jordbrukskommittens
industrirepresentanter reservationsvis forordat en linje, som ligger
»nagot lagre» an medelalternativ·et, dock tydligen icke sa langt ner
som vid minimialternativet. Ungefar samma standpunkt har Industriforbundet intagit i sitt yttrande; man forordar dar »en medelvag»
mellan kommittens minimialternativ och medelalternativ.
Harefter torde bora sagas nagra ord i storsta korthet om vad de
olika alternativen inneoora i praktiken. Det lar ha framgatt, att redan
den fulla sjalv£orsorjningens linje, preeiserad sasom inhemsk produktion om.fattande ungefar 96 % av livsmedelsbehovet, vid varje tidpunkt forutsatter viss begranslling av jordbruket antingen i form av
mer extensiv drift eller genom sadan jamkning i vanhavdslagstiftningen m. m., som medger nedlaggandet av jordbrul{ pa sarskilt svarbrul{ade jordar i sadana trakter, dar jordbruket icke betingas av hansyn till andra naringar eller andra speciella skal, iivensom genom storre
varsamhet vid nyodling, torrlaggning ffi. m. Kanske kan man saga,
att med nuvarande proportion mellan intensirvt oeh extensi'vt bruk
den fulla sjalv£orsorjningens linje ornkring ar 1970 skulle nled tillampning av kommittens allmann.a kalkyler taga i ansprak nagonting sadant som 9,5 % av den nuvarande akerjorden. Om, 8aSOm foresprakarna for denna linje samtidigt fororda, smabrllkets problem delvis
skulle losas genom utpraglat intensiv odling, skul1e tydligen arealen
komma att ytterligare nagot minskas.
Medel- eller mellanalternativet, d. v. s. kommittens huvudlinje,
innebar att inom landet skulle taekas hela naringsbehovet med det
undantaget att till nlatfettsforsorjningen skulle margarin bidraga med
i regel cirka 40 .000 ton, da.rav atminstone 10.000 ton berett av inhemska ravaror, varjamte soekerproduktionen skulle nagot begransas
samt flaskproduktionen i viss utstrackning baseras pa utlandska fodermede!. Minskningen av akerbruksarealen skulle, forutom enligt de
1
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metoder sam forutsattas enligt sja1vforsorjningslinjen, vasentligell ske
sa, att genom ol{ning av de sarsl{ilda brukningsdelarnas areal mojlighet skulle ·beredas till extensiv drift i storre utstrackning avensom till
nedlaggning av olampligt belagna skiften eller torpstallen. Enligt
medelalterllativet skulle ungefar 92 % av livsmedelsbehovet tacl{as av
inhenlsk produktion. Detta skulle motsvaras av ung,efar 95 % av den
nuvarande akerarealen, eller, om icke nagoll overgang till goddjursuppfodning sker, cirka 90 % av var nuvarande akerjord. Kommittens
minimialternativ innebar en tackning till 81 % av var beraknade livs. medelsefterfragan ar 1970 och ligger alltsa endast ungefar 10 % und·er
medelalternativet. Detta .minimialternativ skulle motsvaras av ungefar 70 % av den nuvarande arealen. Dell Lundberg-Svennilsonska
reservationen, som ju bland annat raknar med en betydligt storre
nlargarinatgang, har kommit till att jordbrukets produktion skulle
skaras ned till 70 %, och for denna produktion skulle m-ed hansyn till
den minskade notboskapsaveln icke behovas m-er an uppskattningsvis
cirka 60 % av Sveriges akerjord. Icke mindre an 4·0 % darav skulle
alltsa, om detta ar riktigt, fa laggas ner,och antagligen da vasentligen
sas igen till sko.g.
Den narmare motiveringen for kommitteforslaget, d. v. s. medelalternativet, fralngar kanske l{ortast och likval tillrackligt tydligt
genom en diskussion av de viktigaste och allmannaste av de invandningar, sonl franlkomlnit daremot i avgivlla yttranden och g·enom ett
skarsk:adande av vissa synpunkter i den Lundberg-S,vennilsonska
reservationen.
I denna liksom i nlanga representativa yttranden, sarskilt fran
naringslivet utallfor jordbruket, aterfinnes nastan genomgaende det
uttrycl{et att kommitten overbetonat beredskapslinjen och underskattat eller tappat bort det ekonomiska kriteriet och ovriga har inledningsvis behandlade synpunkter. Jag har redan sagt, att jag icke kan
anse en sadan anmarkning berattigad. Det ar icke att asidosatta
syften, S0111 sta1la mindre langt gaend,e krav, nar man gar langre for
att tillgodose de onskemal, som krava det mesta. Och nar man menar
att kommitten galt for langt i silt krav pa trygghet, sa ar det ju givet,
att ingen kan ha1la absolut pa en bestamd siffra, lika litet som val
nagon militiir sakkunnig med bestamdhet kan saga om varldslaget
kOffilner att la-a'va 92 eller 90 eller till aventyrs 88 % av det antal
kanoner eHer flygmaskiner eI1er krigssk'epp, 80m vi skulle kunna prestera. l\fedelalternativet skulle emellertid i pral{tiken ingalunda inne..
bara, att svenska folket sku]le vid ell kris sitta i orub-bat ho. IVledellinjen inneba.r ju en forsamrad kost genom en minskning av animalietillforseln med inemot 20 % iiven ·om produl{tionen icke under l(risen
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sk:ulle komma -att Ininskas till foljd av mobilisering av arbetskraft,
rninskad maskintillforsel, brist pa drivrnedel bch godningsamnen
o. s. v., och liven om den ]agring, som o'cksa kommitten ral{nat med,
icke skulle storas genom bombningar och andra stridshalldlingar. Kanske rna det redall har som en replik till foresprakarna for l1agOt av
mininlialternativen namnas, att nar man dar forordar en mycket hlngt
gaende lagring och nar man vet att vara lagringsmojligheter till
mycket stor del liro och av ekonomiska skal bora vara belagna i kuststaderna, sa kan man i bombkrigens tidevarv icke tillerkanna dell
sortens tillgangar samma yarde som det som vaxer pa akern.
Nar det, som t. ex. i Industriforbundets yttrande, s~i.gs, att kommittens skal mot att man skulle sasom regelmassig rakna med en
langre gaende nedskarning av animalietillforseln an cirka 20 % k:nappast forefalla overtygande, sa far det mahanda tillatas Illig att i all
stillsamhet saga, att det rna vara hur som heIst pa alIa andr'a omraden, men i det avseendet torde dock kommittens ordforande icke
kunna frankannas nagon Iiten sakkunskap. Det yore i sanning veInodigt, om den onlst~ndigheten att vi denna gang med ganska
mycken tur och kanske nagon liten konst Iyckats llagorlunda klara oss
igenom, skulIe tagas till intakt for att man med op'pna ogon skull~ ta
pa sig de mycket stora risker och de alIvarIiga svarigheter, som denlla
ga,ng vid flera tillf,allen hotat.
Med sarsl{iId tyllgd har i den nationalekonolniska reservatiollen och
i nlunga yttranden framforts den anmarkningen, att man gjort en felbedomning nar det gallt avvagnirigen Inellan tryggheten, a ena sidan,
och k:ostlladerna for nationalhushallet, dari inbegripna da halnningarna
for andra n,aringar, a alldra sidan. SOlnliga tycks till oeh med mena,
att man h,elt forsuInmat en sadan avvagning; dem kan man svara,
att avvagningen skett men att den produktionskvantitet, som man
kommit till enligt beredskapslinjen, befunnits icke kosta ,sa mycket
att en prutning yore behovlig" av ekonomiska skal. Det ar val icke
ovanligt bade i allman och enskild husha.llning att man forst ser efter
vad man viII ha och sedan undersoker om man hal' fad Ined det och da
gor eventutellt nodiga prutningar. Savitt jag kunnat 'finna, har man
ieke i reservatio,nen eller yttrandena anfort, att den merkostnad utOve;r
minimialternativet som kommitten med mycket starka reservationer
angivit, d. v. s. nagot i storleksordningen ciTka 90 milioner 1960 och
120 miljoner 1970, alIt med nu'varande producentpriser, skulle vara for
stor for den onskade tryggheten. Men man har i stilllet Inenat, att denna
merkostnad yore mycket for Iagt ·beraknad och att det darfor yore
nodvandigt att krympa pa beredskapskra"vet. Darvid har man fastllat
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for den siffra, som niimns i den Lundberg-,Svennilsonska reservationen,
namligen en l{ostnadsdifferens mellan medel- och minimialt'ernativen pa
400 it 600 miljoner arligen. Det bor till en borjan understrykas, att
ocksa om denna siffra p,a mellHn 40(}-600 miljoner yore riktig, sa betecknar den icke skillnaden mellan kom1nittens minimi-och medelalternative Den,skillnaden ar aven med reservanternas berakningsgrund
betydligt lagre an de ~ommit fram till efter sin linje. 1Ien dartilll{ommer, att denna reservanternas siffra i ,och for sig torde kunna kritiseras
i olika avseenden. En vasentlig dell av den motsvaras salunda forst och
friimst av den besparing man skulle gora genom att ata mer an d'ubbelt
sa mycket margarin som enligt medelalternativet, d. v. s. sa mycket
margarin, att det knappast ar troJigt att man ,utan vidare skulTe lyckas
att med den stigande levnadsstandarden form.ll. folk att aven under fredstid foredra margarin i den utstrackning 80m dar antages. Det skulle nog
bli nodvandigt att salja margarinet vasentligt under den beraknade
produktionskostnaden; den ·bellovliga subventionen av margarinpriset
i form av livsmedelsrabatter eller pa annat satt ar salunda en stor post,
som maste dragas ifran namnda Sllmma. Vidare bor markas, att reser.vanternas alternativ uttryckligen forklaras utgora ett minimum,
under vilket jordbrul{sproduktionen icke under nagra omstandigheter
bar tilliitas sjunka, nagot som ju ocksa ar en tillbarlig konsek\rens, sa
hart som man pressat grans-en ner mot det. halsovadliga. Medelalternativet daremot ar enligt kommitteforslaget ett maximum for vad
statenregelmassigt bar stodja och endast pa det sattet samtidigt ett
minimum, att det betecknar den linje, under vilken produktionen icke
bor tillatas meTa regelmassigt eller permanent ~junka utan att motatgarder vidtagas. Om denna skillnad i uppHiggningen uppskattningsvis
motsvarar lat oss saga 5% av produktionen, reduceras differense-n i
kostnadsberakningen genast med en fjarded·el a en femtedel, d. v. s.
mer an 100 miljoner ay reservanternas medelsiffra. Det bar vidare
uppmarksammas, att de sjalva pekat pa behovet av avdrag fran
dellna sin kalkylmassiga vinstsiffra med hansyn till okad uppfodning
av slaktdjur och nodvandigheten av att den okade margarinprodul{tionen till storre del bedrives med de dyrare inhemska ravarorna. I
deras kostnadskalkyl ingar for ovrigt ·en post av »storlek.sordning
100-200 miljoner kronor», motsvarande beraknad ekonomisk vinst
av att vid nerkrympningen det i forsta hand skulle vara d·et minst
lonande jordbruket, som skulle nedlaggas. Det ar endast delvis riktigt
att gora siidant avdrag, ty det kan ju inte vara reservanternas mening
att ens storre delen av de 40 % av jordbruket, som hade heraknats
behava nedlaggas, skulle tagas i de mindre bordiga landsdelarna, som
sa1unda skulle laggas helt eller huvudsakligen ode. En stor del av det
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icke fullt prima jord'bruket skulle 110g behova besta. Ral£teD. l{an nog
darfor genast prutas pa de sist anforda siffrorna.
Sedan tillkommer, som forut papekats, olnHiggningskostnad'er av en
storleksordning, som gor att de l{nappast kunna betecknas sasom
engangskostnad utan, atminstone om de skola slas ut pa det kvartssekel, som kommitteforslaget vasentligen inskranker sig till, i hog
grad inverka pa kostnadskalkylen; jag tanker darvid pa den forut
berorda kapitalforstoringen inom jordbruket, kostnader for omflyttning och bostadsbyggande, statens okade utgifter for atthalla sociala
valfardsanordningar, skolvasende, kommunikationer m. m. i gang
inom stora delar av landsbygden o. s. v.l\led ratta har ocksa papekats,
att inom lantbruket produktivt arbete kan utforas av en hel del
aldringar, som pit andra livsomraden helt skulle tillhora de tarandes
krets.
Tar man det nu anforda i betraktande, tror jag nag, att man kommer ned till ell siffra for minimialternativet, som ligger sa pass nfl-ra
kommittens mest som ett rakneexem.pel angivna kalkyl for medelalternativet, att man i'Cke behover rucka pa omdomet att den okade tryggheten for forsvar och folkhalsa aT yard den merkostnaden.
Ett papekande till. Det har nyss sagts att anmarkningen. om att de
befoll{ningspolitiska, sociala och kommunalpolitiska synpunkterna icke
skulle tillborligt" tillgodoses enligt kommitteforslaget ar oberattigad.
Men manga av dem sam framstallt den anmarkningen ha nog icke
observerat, att dell i staJIet med full ratt kan aberopas mot det o.fta
fran samma hall forordade mininlialternativet. Vid vill{et procellttal
man skall stanna for att tillgodose de s~ynpunkterna kall val knappast
angivas, men sa mycket ar sakert, att ett till 70 % av produktionen
och 60 % av arealen nedskuret jordbruk icke tiIIgodoser·dessa andra
synpunkter. Det langsta man skulle kunna komma till ur dessa kritikers synpunkt ax val alltsa vad som Industriforbundet, sasom namnt,
kallar en medelvag. Det sl{ulle vara mycket mer att fran Inajoritetens
sida invanda gentemot den Lund.berg-Svennilsonska reservationen och
de yttranden, som ansllutit sig dartill. Det kan dock vara tillrackligt att
bara anfora ytterligare ett par synpunkter. Det har papel{ats, att minimialternativet narmare besett sonderfaller i tva ganska olika linjer, 80m
bada ange sig anknyta till professor Zottermans naringsfysiologiska minimum. Den linjen kan salunda knappast sagas vara mera fast an k·ommittens, somfran det hallet kritiseras sasom ganska godtyckligt vald lat vara, att Industriforbundet och andra kanske kan la ratt i att det
en gang i framtiden skulle ga att utan alltfor stora oHigenheter spara
mer an so:m nu inemot 2:0 % animal~er. [(anske mannisko,rna da blivit
sa mycl{et mer forstandiga och laglydiga, kansl{e ransolleringsapparaten
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dA blivit sa mycket mera effektiv oeh dess handhavare sa mycket
skickligare att det gar att strypa ned det till 25, ja, kanske t. o. ill.
30 %. Men reservanternas minimialternativ illaste innebara en. krisn-edskarning av konsumtionen ar 1970 av' animalier med omkring halften;
uppgiften att klara den saken vet jag inte vein som skulIe vaga
ataga sig.
Jag forstar, att man nu garna viII papeka, att reservanterria ingalunda forordat, att man skulle bestamma sig for nagot minimialternative Det ar alldeles riktigt, det har reservanterna ej gjort. De ha
endast gravt en grop, i vilken manga myndigheter och sammanslutningar helt fortroendefullt fal1,it, da de for~rdat ett sadant allernativ.
Sjalva ha reservanterna elegant klarat sig fran ett bestamt forord for
den linje de pladerat for, genom att peka pa radande prisrelationer
och radande utsikter for Iivsmedelsforsorjningen i varlden. I anslutning
dartill saga de, att ett slutgiltigt standpunktstagande till jordbruksproduktionens framtida storlek icke behover goras under de narmaste
aren, da de olil{a alternativen for jordbruksproduktionens utveckling
pa kort sikt skilja sig endast foga at. En mera omfattande nedlaggelse
av jordbruket tarde bora fa ansta, saga de, till dess situationen i varlden hunnit klarna. De atgarder man kan genomfora under den narmaste tiden torde - alltjamt enligt reservanterna -i stort sett icke
paverkas av den riktpunkt, som valjes for jordbruksprodul{tionen pa
Hingre sikt. Forst efter en overgangstid bor man taga 'definitiv stallning till de i betankandet diskuterade alternativen oeh till fragan om
verkstaIlande av -de atgarder, som skilja dessa at. Visserligen medges det
i reservationen, att valet mellan en hogre OCII en Higre sy£tlinje sannolikt kommer att inverka pa jordbrukspolitikens lltveckling i langden,
sarskilt vad betra£far atgarder for den s. k. yttre rationaliseringen, och
darfor sannolikt ocksa pa organisationen for jordbrukspolitikens
genomforande. D:etta ar, synes mig, litet svart att forsta. Hela reservanternas oeh de med dem likatankandes tankegang gar ju ut pa att
man skulle vilja ga myeket liingre an Irommitten velat i fr~ga om
nedlaggande av jordbruk och overgang till mer extensiv drift och
m~rcket mera radikalt ga in for att nlinska d·en i jordbruket sysselsatta arbetskraften, nagot som, enligt vad alIa aro ense om, kraver
sammanslagning, arrondering ID. m. i sa stor utstrackning sam IDojligt.
Nar mall i kommitten inventerat ana vagar, som verka i en sadan
riktning, oeh sedan enats om att de av kommitten forordade aro de
som bast ·lampa sig for sadana syften, ar det svart att forsta, att icke
aven reservallterna och de som instamma med clem skulle kunna tillstyrka, att kommittemajoritetens program for s. k. yttre rationalisering med all energi genomfores i dell omfattning och enligt de metoder,

86

NATIONALEKO~OMISKA. FOH,ENINGEN DEN 31 OKTOBER 1946

sam kommitten forordat. Vad som med reservanternas utgangspunkt
i praktiken skulle staJlas pa framtiden synes alltsa endast bora vara
huruvida oeh i vad man man skall ga liingre eller til~gripa kraftigare
m·edel an komnlitten ansett behovligt. Att man da pit ett sadant satt
kommer in pa p'roblemet rora-nde k{}nsekvenserna for andra naringsgrenar av de radikala losningar, som mall vinkar filed for jordbruket,
att man anser sig behova viss tid for att kunna o·vervinna eftertankens
kranka bl1ekhet, synes mig myel{et natu'rligt. Att kommitten med den
standpunkt den kommit till fran sina utgangspunkter ieke pa det viset
lagt hela vart naringsliv i stopsleven eller atminstone gjort en allman
saml1allsekonomisk undersokning, sasom fran vissa hall pafordrats,
synes daremot ganska naturligt oeh forsvarligt.
Under kommittearbetet och i yttrandena har aven hanvisats till det
internationella arbete, sam sedan nagra ar pagatt pa livsmedelsomradet, oeh sarskilt till det faktum att man dar narmast tyeks luta
mot den uppfattningen att pa varje folk staJla kravet pa storsta
mojliga produl{tion i forening med frihandel. Xven om sadana planer
sakerligenannu ha sa langt kvar till sitt forverkligande att det yore
att »'overbetona» clem 'om jordbrukets omfattning har hemma slculle
avpassas darefter, sa kan det mahanda vara betankligt att avvika sa
langt fran dessa rekommendationer som minimialternativet innebar.
Kanske ·ar det for ovrigt just sadana internationella hansyn, som inverkat pa reservanternas onskan att uppskjuta avgorandet mel:lan olika
syftlinjer.

Det har fragats: varfor skall jordbruket inta en sadan sarstallning,
som ligger i att dess omfattning bestammes oeh att den stodes intill
den ·bestalnda omfattningen? Vilket salnhalle driva vi han emot, nar
krav resas pa stod och regIering for en tredjedel av folkmangden?
Svaret pa sadana fragor kan laggas olika. Man kan hanvisa till att
det har, i motsats till i de fIesta alldra fall, galler en naring, som
atminstOlle i star utstraekning ar ounlbarlig. Man kan saga, att det
ar orattvist eller olyckligt eller i langden oha.!lbart att en tredjedel
av landets befolkning icke har lnojligheter at~ folja med i stegringen
av levnadsstandarden. Svarigheten i problemet ligger ju vasentligen
i att man som primart rna.! stallt upp loneklyftans utfyllande. Da man
talar om den del av jordbruksfollcet, 80m skulle kunna biittre bidraga
till nationalinkomsten i en annan naring, kan man hanvisa till tjansteman, brandkar, polis, for att nu. icke namna militaren. Att folk
tvingas eller formas eller tillates syssla med sadant, minskar ju annu
mera produktiollen. Det blir alltsammans en forlust for eller uteblivet
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tillskott till den gemensamma kassan, men det finns andra samhallskrav att fylla. Jamforelsen haltar naturligtvis. Sl\:illnaden ar betraffande jordbruket, att det' ar en naring, som folket behover for sitt hestand, men dar a andra sidan overproduktion skulle bli en oIycka icke
blott for vederborande sjalva och deras kar utan aven pa grund av
dennas ,omfattning skaka hela salnhiillet ekon,omiskt. - Och vart driva
vi han? Diet ar naturligtvis riktigt, att mycket i det resonemang, sam
ligger till grund for kommittebetankandet, ocksa skulle kunna anforas
betraffande stora deJar av hemmaindustrien, ja, till oeh med exportindustrien. S,killnaden ar visserligen, att i jordbruket staten i olika
former maste i hogre grad ge sitt stod och sin medverkan. Men
kanske ar det endast en borjan. I sa fall ar dock det hela hara en
konsekvens av den valfa,rdsstat, sam sasom sitt mal sett alIas sa vitt
mojligt Iika stora timliga lycka. I denna arma varld komma vi att
mer och mer marka, att pa farden mot det malet vi alIa sitta i samma
bat - dar det inte finns sa stort utrymme for fri expallsion eller sjalvhavdelse.
Harefter yttrade:
,Ordforanden, professor Erik Lundberg: Jag vin a fareningens vagnar
tacka landshovding Hammarskjald far foredraget. Vi veta ju, att landshovding Hammarskjold i fyra ar nastan kontinuerligt diskuterat dessa
fragor nled minst trettio personer, oeh han slipper TIU inte ifran dessa jordbruksprobleln under oversebar tid. Vi forsta darfar att det masie vara en
ratt stor uppoffring far honom att aven infor Vaf farening liigga fram problematiken omkring den framtida jordbrukspolitiken. Vi ha anlednnig att
vara honom sarskilt tacksamma eftersom han lagt upp dessa svara problem
pa ett far en dis·kussion sa stimulerande stitt som han har gjort i kvall.
Jag 'ber att fa tacka annu en gang.

o

Docent Ingvar· Svennilson: Det ar ju .fa fragor som aro sa omtaiiga att
diskutera som jordbrukspolitiken - det skulle i sa fall vara vissa utland~S!k'a 'kreditavtal, som skulle kunna tavla med jordbrukspolitiken i
fraga om omtaJighet! De jordbrukspolitiska fragorna aro i mycket hog grad
belastade med politiska, sociaia och personliga hansyn. Efter frarnJaggandet av jordbrukskommittens farslag ett par manader fare valet, var det
ocksa pafallande tyst om ana de viktiga problem som behandlats i betankandet. D'et har ju under diskussionerna av dessa problem ocksa gatt
illa for en del nationalekonomer, inte bara har i kvall for reservanterna..
Jag viII erinra om att da en av denna forenings mest framtradande debattarer, ,professor Eli F. I-Ieckscher, rakade framHigga nagra rent ekonomiska
synpunkter pa jordbruksproblemet, fick 'han for livet etiketten »jordbrukets fien,de nummer ett».
Jag tror att vi alla aro kvallens inledare tacksamm'a far det allsidiga
satt, pa vilket han har i kvall har belyst de jordbrukspolitiska problemen,
lika tacksamma 80m vi ha anledning att v'ara for det utomordentliga satt,
7-
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pa vilket han har Iotsat fram den stora jordbrnks-kommitte·n till ett resultat. Inledaren gick ju in pa en hel rad detaljer ideS's betankande. Sa svara
som dessa fragor aro, tror jag k'anske inte det fir mojligt att har i kvall
komma in allt for mycket pa detaljer, utan man far val tanka sig att
diskussionen i framsta rummet far berora den mera allmanna upplaggningen av jordbru.kspolitiken.
Det ar ju sjaJvklart, som inledaren framholl, att det finns andra argument av den storsta vikt betraffande jordbrukspolitiken -an de rent ekonomiska. Det 'finns sociala och knit-urella argulnent, sam maste tillnlatas
en jamstaJld betydelse med de rent ekonomiska. Jag trot ·for min del
inte att det ar sa stor risk att nagon har i landet skall tappa bort dem.
Nastan alIa som' deltaga i jordbruksdebatten harstamma ju pa ett elIer
annat satt fran jordbruket, ha nara kontakter nled det och ha darfor
forstaelse for dessa icke-ekonomiS'ka problem. l\tlen icke desto mindre ar
det ju viktigt, som ocksa inledaren framholl, att de ckonomiska aspekterna
pa fragan framlaggas sa klart som 1l10jligt; sa att de sedan kunna vagas
mot de andra synpunkter, 80m maste Higgas pa' problemet.
De fragor, som ha dragits upp i jordbru1kskommittens beUinkande, aro
ju oerhort viktiga, inte bara for jordbruket utan for hela Val" ekonomiska
och ·allmant sociala framtid. Det ror sig har om en tredjedel av landets
befolkning, vars framtid och ekollomiska villkor a1"o av betydelse aven
for de ovriga tva tredjedelarna. }\{en det sam gar denna fraga sa sardeles
viktig just nu ar, att den framlagges i en tid da vart naringsliv star infor
safskilt besvarliga allmanna utveckling'sproblem. Det ar nog in.gen overdrift att saga, att vart naringsliv under ·den narmaste framtiden verkligel1
kommer att stallas pa ganska harda prov, om det skall klara de presta-tionel", sam begaras av det. Det behovs mer an nagonsin en snab·b hojning
av naringslivets effektivitet - det talas dagligen om den saken - for att
darigenom fa frarn en snabb hojning av var nationalin,komst. Vi veta att
det pagar en kapplopning meHan tillgang·ar och ansprak har i Iandet, och
principen ar ju inte att ratta mun efter matsacken, utan tvar.tom att
anpassa matsacken sa, att den facker for alIa belloy som gora sig gallande
och for alla som vilja oka sin konsumtion. Jag behover inte natnna alla
de okade ansprak som gora sig gaJlande. Vi kanna till de okade sociala
utgifterna. Vi veta ocksa, att vi genonl krediter bli dela'ktiga i de svarigheter, som ha gatt fram over hela E·uropa. Vi ha dar frivilligt -alagt oss
en viss belastning, som ock'sa innebar ett ansprak pa Val" nationalinkomst.
Av dessa skal stalles det oerhort stora ansprak pa alla enskilda naringsgrenar att snabbt hoja sin effektivitet. Men detta ar endast en vag att
oka nationalinkomsten. En annan ar oeh har alltid varit, att man far till
stand forskjutningar fran min-dre lonande s~rsse1sattningar till mera
lonan-de. Inledaren erkande ju ocksa den stora betydelsen av sadana forskjutningar. Om vi gil tillbaka i var ekonolniska historia, skola vi finna
att sadana fOl,flyttningar oeh forskjutningar fran en naringsgren till en
annan ha betytt oerhort myeket for att oka nationalinkomsten i landet.
Nu resa sig starka ·hinder for en snabb utveekling i denna riktriing. Jag
slrnll helt kort peka pa ett par fakto~~er, rom intiimt ha. att g'ora medjordbruksfragan.
Vi kanna till att den produktiva befoIkningen stagnerar, och detta forsvarar alldeles naturligt en snabb f6rflyttning filellan olika naringsgrenar. -
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Vi ha inte Hingre ett tillskott sonl kan placeras pa de 'mest expansiva onlradena, utan en utveckling pa elt hall kraver en tillbakagang i sysselsattningen pa ett annat. 'Ti rakna vidare med den fulla sysselsattningens
politik, som Hitt far den inriktningen, att man soker uppriitthaJla sysselS'attningen pa de olmraden, dar folk en gang ha fatt arbete, bade lokalt
och i olika naringsgrenar, och 80m darlar latt medfar risk for att strukturen i naringslivet stelnar. Q'ch slutligen ha vi en faktor som i detta
sammanhang ar sarskilt aktuell, l1amligen en tendens till politiskt bestammande av inkomsterna far clem som aro sysselsatta i olika naringsgrenar. Vi avlagsna darmed den gamla automati'ska tendensen att folk
flyttar fran mindre lanande naringsgrenar over till sadan-a, dar de kunna
skaf-fa sig storre inkolllster. Den politiska statsmakten ingriper och ser
till, att sadana anledningar till farskjutning mellan naringsgrenarna
elimineras.
Det ar ju som .bekant ett vaseritligt led i jordbrukskommittens framlagda forslag - och pa den punkten iiro ju alIa i kommitten ense - att
staten maste genom sin politik se till, att jordbrukarna fa en tillfredsstiillande inkomststandard. En av de 'viktigaste uppgifterna for kommitten
har varit att narmare definiera denna standard oeh dra upp riJktlinjer for
hur den skall kunna garanteras. Det ar ju ockslt sjalvklart 'att en hog
inkomstniva -for jordbrukarna liksom for an·dra befolkningsgrupper ar onskv-ard oeh llodvandig ~tt fa till stand, .men man ·far komma ihag atl man
darmed ock-sa klipper av den gamla auto·matiska tendensen till flyttning
fran en Higre inkom.stgrupp till battre betalda yrken. Man avkopplar en
av de automatiska tendenserna i samhaJlet, oeh fragan ar am lURn kan
gora det utan att forsoka skapa nagon annan. Det ar detta, som kommitten ocksa har fors6kt att gora, och savitt jag for~tar ar en av de
vasentliga punkterna i kommittens upplaggning av jordbruksproble-met,
att den samman.kopplar fragan om en garanti for jordbrukarnas inkomster
mOO vissa atgarder .,for att se till att.man darmed inte binder jordbruket
vid en oforandrad struktur utan att man b-ehaJler en viss rorlighet.
Jag skall inte narmare ga in pa dess-a forslag, som ju ligga nagot vid
sidan om kviillens alnne. De omfatta ju sadana atgarder som allmanna
bidrag till rationalisering av jordbruket. Dit hoI' ocksa en sadan regel som
att den prisn,iva man garanterar for jordbrukarna knytes till ett rationelIt
jordbruk. Man har skapat ett sarskilt basjordbruk, som skall vara vagledande ,for prissattningen oeh for den rfuIla lonsamheten for jordbruket,
oeh man har jn ocksa uttalat, att storleken pa detta jordbruk, som skall
anses rationellt, s-uceessivt skall hojas. Man skall alltsa suceessivt hoja
kraven pa det rationella jordbruk, som man viII garantera en full inkomst.
Slutligen innebar ju kommittens forslag, att de jordbruk, som falIa under
d'enna grans, skola fa vissa soeiala bidrag, men att des,sa bidrag- pa Jangre
sikt skala automatiskt avvecklas, nar den nuvarande generationen .avloses
av en ny.
Jag ,har i denna forsamling velat understryka denna tankegang i kommittens forslag, oeh jag tror att enigheten inom kommittell kring uppHiggningen av dess problem ar i hog grad b'eroende av att man pa detta
satt har kombinerat en inkomlstgaranti for jordbrukarna med en rationaliseringsgaranti. Forslaget bildar, som jag ser det, en enhet i detta avseende, oeh det ena steget ar knappast tiinkbart utan det andra, om hela
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programmet skall vara "ekonomiskt forsvarligt. Men inom ramen for denna
allmanna uppHiggning finns det naturligtvis utrymme for en olika inriktad
politik. Inlko,mstpolitiken star ju fast, oeh de punkter, dar man kan tanka
sig myeket olika uppfattningar, galla fram:for aUt fragan om hur rationaliseringen skall inriktas, vilken omfattning den s:kall fa oeh vilka Inojliga
resultat 80m kunna uppnas.
D'essa rational~seringsfragor, som ju ha myeket ingaende behandlats
under jordbrukskommittens arbete, ha visat sig vara myeket inveeklade,
och jag' tror att alIa som ha arbetat inom kommitten maste erkanna att
kommitten har mast Himna IDanga av dessa problem olosta. Inledaren
namnde har, att man utga:it fran att det svenska jordbruket pit grund av
klimat oeh jordman kanske inte ens pit langre sikt oeh efter en full rationalisering skall kunna konkurrera med utlandet. Det hor till en av de
punkter som kommitten enhalligt har strukit under, men det kan inte
hjalpas att man kanske anda aven pa en sadan punkt kan ha en viss
osakerhetskan'sla. Man far ibland uppgifter ieke minst fran jordbrukarhall,
80m tyda pit att det kanske anda, om jordbruket verkligen genomginge
en grundlig omlaggning, skulle vara mojligt att komma fram till ett fullt
konkurrenskraftigt jordbruk, inte b'ara i vi-ssa begra.nsade delar av sodra
Sverige utan kans:ke oeksa i storre utstraekning. Vi veta att arealavkastningen atminstone i sodra oeh mellersta S,verige fullt star i niva moo de
mest hogtstaende jordbruksHinderna. Det b'eror naturligtvis delvis pa en
mera intensiv drift, nlen det framkallar i varje fall fragan, om vi mahanda
ha storre konkurrens·mojligheter an vi i allmanhet ra,kna med.
Jag tror att de som deltogo i jordbrukskomlnittens arbete 'betrakta del
som en av de storsta bristerna i det resultat, som vi lyekades lagga fram,
att man inte kunde utforma ett verkligt konstruktivt jordbruksprogram
i tekniskt oeh ekonomiskt hanseende. Det ar en hel rad tekniska oeh ekonomiska 'fragor betra,f,fande det svenska jordbrukets framtid, som ha mast
J:amnas olosta. Det aterstar manga problem rorande den Himpliga storleken
av jord:bruken, rorande jordbrukets dis.position i olika landsdelar oeh for
olika jordarter, fragan om extensivt kontra intensivt jordbruk, fragan om
mojlighetern'a for nya grodor, specialisering av jordbruket mot vegetabilisk eHer anim-alisk produktion o. s. v. Det var alldeles naturligt att jordbrukskommitten, med den slammansattning den 'hade oeh med den inrikt..
ning paekonomiska problem s.om dominerade, inte kunde lagga fram langre
gaende resultat pa detta omrad~. Oeh jag tror man kan saga, att har aterstar myeket stora oeh viktiga uppgifter sarskilt for den jordbru:kstekniska
oeh ekonomiska forskning, som bli av grundHiggande betydelse for den
framtida jordbrukspolitiken. Men samtidigt ar det ju klart, 80m jord~
brukskommitten har konstaterat, att for'narvarande oeh pa kort sikt maste
vi rakn-a med ett jordbruk som ,till storre delen ieke kan konkurrera med
utlandet, ,atminstone vid de priser som ·tadde fore kriget.
Pa en annan punkt ligger problemet oeksa ganska klart. Man ar fullt
ense om att en mera ekonomisk drift av jordbruket kraver en sammanslagning till storre gardar i de fall oeh i de omraden" dar sa ar mojligt.
Det har varit svart for icke jordbrukare 'att forsta det motstand, 80m
har rests mot den tanken. For dem som sta utanfor jordbruket har det
tetrt sig naturligt att det S'kulle vara mycket loekande for jordbrukarna att
se fram mot en tid, da alIa eller atminstone sa manga som mojligt, dar
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naturliga forutsattningar finnas, aro storbonder som sitta pa stora gardar
med stora inkomster. Pa denna punkt ha jordbrukarna benagenhet for
en an,sprttksloshet, som for en utanforstaende ar svar att forsta..
Men en viktig fraga ina-m jordbru,kspolitiken ar ju i vilken takt en ratio- .
nalisering av jordbruket skall aga rum. S,varet pa den fragan blir beroende
av hur man staller sig till diet andra stora avvagningsproblemet, som har
varit huvudiimnet for inledningsforedr3Jget, namligen fragan om produktionens storlek oeh deS's avvagning mot konsumtionen. Det ar ju den
p'unkt, dar, sasom inledaren refererade, asikterna ha gatt isar meHan en
nationalekonomisk minoritet oeh en kraftig majoritet.
Inledaren berorde de olika albernativ som hade lagts upp, oeh jag far
kanske dar i lett par avseenden utifran reservanternas utgangspunkter forsoka komplettera vad han sade. Den va81entligaste utgangspunkten far
diskussionen inom kommitten oeh for des5 upplaggning av produktionspolitiken har j-u v,arit behovet att pa jordbruksomradet trygga en beredskap ·for framtiden. D'et ar en tan,ke, varO'ill alIa varit ens:e oeh vilken for
alIa fram'stiitt som sjalvklar. Jag kanske emellertid i detta sanlmanhang
kan namna, att 'savitt jag kan finna intar 'beredskapssynpunkten en nlycket
mera franltradande plats i svensk jordbruksdisku"Ssionan man kan finna
nagon motsvarigh,et till i andra Hinder, aven om den naturligtvis gor sig
gaJIande aven dar. Sonl inledaren na.mnde, har det i kOlnmitten diskute·
~ats olika alternativ, oeh ·des.sa alternativ ha anknutits till ·kravet pa en
olik'a hog beredskap. Jag skall inte narUlare inga pa dessa alternativs konstru,ktion, men som inledaren berarde kan man ju tanka sig olika grader
av trygghet, som skapas genom jordbrukspolitik!en. Reservanterna ha
utgabt fran de naringsfysiologiska berakrtingar, som h'a framlagts for kommitten av sarskilt tillkallade experter. Man hal' fran del hallet gjort. det
uttalandet, att den standard SOln vi kunde uppratthalla har i S'verige under
kriget, nar forhallandena voro som besvarligast, representerade en ur fysiologisk synp'unkt riskfri forsorjningsstandard. En sad'an standard ha vi velat
betrakta som ·ett absolut minimum, under vilket inte var forsorjning far
sjun:ka. Vi ha naturligtvis ansett, att det hade varit gynnsamt, om vi
under en ~onlmande avsparrning kunde halla en annu hogre forsorjning
- om vi exempelvis kunde ,komma upp till den beredskapsproduktion,
so·m kommittens majoritet hlar raknat med oeh som inniebar att forsorjningen under en avsparrning san·kes relativt obetydligt, i varje fall inte i
hogre grad an under det gangna kriget fran den hogre standard som vi
kunna rakna med i framtiden. ·Skillnaden mellan dessa bada alternativ
vaxer salun·da, ju Hingre man gar i framtiden, ju hogre inkomstenla bli
och ju hogre standarden blir.
Inledaren diskuterade for:haJlandet mellan de ekono·miska synpunkterna
oeh b,eredskapssynpunkten. Reserv'anterna ha utgatt fran att den forsorjnintg, SOln vi kosta pa oss utover ett minimum, 80m ur naring'Sifysiologisk
synpunkt kan anses tillraekligt, far bli beroendeav en avva"gning, dar
aVe'll ekonomis~a synpunkter komma in. Vi menia alltsa, att det,.i detta
avseende maste komma till stand en avvagning mellan bereds.kapssynpunkter oeh ekonomiska synpunkter, oeh att Iberedskapssynpun.kterna ieke
fa bli sa domineran,de, att de ekonomiska helt trangas at sidan. Avvagningen upphor, nar vi komma ne·d till ett minimu'm, men i vad man vi
skola kunna kosta pa oss mer blir en ekonomisk avvagningsfra·ga.
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Jag skall inte har ga narmare i.n pa de olika kalkyler, som ha framlagts
rorande kostnaden for ~tt tiIl.forsakra oss en hogre eller Higre standard
under en avsparrning. Jag skall bara namna ett par 'Siffror, som kanskr;
visa att det hal" anda 'bade for landet oeh for den ·enskilde konsu·meIiten
3.1" fraga om ett ekonolniskt problem av ganska betydande storleksordning.
Reservanterna ha ju sett. saken sa, att den kostnad vi lagga ned for att
halla ett storre eller mindre jordbruk, representerar en forsaikringspremie,
som vi betala for att tillforsakra oss en hogre eller lagre forsorjningsstandard under en kommande avsparrning. Denna forsakringspremie far SOUl
andra forsakringspremier betalas varje are Nationen b·etalar sa oeh sa
manga hundra miljoner arligen for att sakra sig en sa oeh sa myeket hogre
forsorjning under en avsparrning utover ett minimum.
De siffror jag tanker namna gaJla kostnaden for framstallning av smor
oeh margarin. Problemet galler ju bland annat, om vi i fredstid skola ha
en min·dre eller storre margarin'konsumtion. De siffror, som vi ha an;fort i
Val" reservation, ange att .kostnaden for smor i genomsnitt skulle ligga
vid 5 'kronor 25 ore per kilo oeh att den i vissa landsandar stiger till 6 oeh
anda upp till 7 kronor per kilo, lll'edan marg·arin vid fabriken pi! basis av
inom landet odlade oljevaxter kostar 2 kronor 20 ore per kilo, oeh att
vid de prisrelationer, 80m man hal" anledning att rakna med, margarinet
pa basis av importerade oIjor sannolikt ar billigare. Kostnadsskillnaden
ar ju alltsa betydande oeh ror sig om det dubbla eller m·er. Vi ha ansett,
att det hal" ar fraga om kostnader, som bade for den enskilde konsumenten oeh for hela nationalhushallet aro av den storleksordning, att det
verkligen maste bli en avvagning, nar man bestammer sig for hur hog
forsakringspremie man skall hit rad att betala for ·att sakerstalla en rikligare fo~sorjning under en avsparrningstid.
Liksom alltid nar det galler forsakringsfragor, maste till grund for ett
avgorand·e ligga en riskbedomning. Vi ha s:ett saken sa, att varldsHiget for
narvarand1e ar sa·dant, att risken ar stor for en snar ny av~parrning.
Risken ar i varje f·all sa betydande, att man bOT vara beredd att i dagens
lii;ge betala en ganska hog forsakringspremie for att vara sak'er om en
ganska god forsorjning under en ny avsparrningskris. Men vi ha oeksa
raknat med att Higet i varlden k-an andras, oeh da kan denna fors-iikringsfraga ·kom·rn1a attbetraktas pa ett annat satt. Det ar oeksa andra faktorer,
80m kun;na komma att andras..Vi veta inte i dag hur varldsmarknadspriset kom·m-er att utveckla sig. Inledaren angav n~lgra fakta, 80m tydde
pa att priserna pa varldsmarknaden kanske pa' langre sikt komma att
sjunka till en relativt lag niva. I sa fall blir ju den fors8.'kringspremie vi
fa betala hogre, och ,det bar enligt v:lr mening paverka Val" jordbrukspolitik sa; att vi satta malet for jordbrulksproduktionens omfattning Higre,
i den man inte de inhemska produktionskostnaderna kunna pressas ned·
mot den internationella nivan.
.;r
Reservanterna ha alltsa m·enat att man bor lata sikten klarna, innan
man laser jordbru'ksproduktionen vid en ganska stel niva pa Hingre sikt.
Vi ha svart att viilja i dag, och vi nlaste vanta med att 'faststalla ctt
definitivt mal for jordbrukspolitiken pa langre sikt. Inledaren gay kanske
dar ett litet vaeklande referat av Val" installning. I vissa sammanhang fick
jwg det intryeket, att han ville framhalla att reservanterna myeket bestamt hade gatt in for en oerhart lag linje, som de rekommenderade, oeh
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i ett annat sammanhang forebradde han oss var Hittsinnighet att vilja
Himna fragorna olosta och Higga hela sporsmalet om jordbrukspolitiken
;bi stopsleven». Vad vi ha velat undvika i nuvaran·de ovissa varldsHige ar
i sjalva verket att lagga jordbrukspolitiken i stopsleven oeh fa fram ctt
jordbruk av en alldeles bestamd oeh stelnad form. Vi ha i stiillet velat
behaJla rorligheten i jordbrukspolitiken, behaJla mojligheten att under de
kamman·de aren vaJja den politik sam skall foras. Det kan ju handa att
det verkar mindre tilltalande .for dem sam nu vilja satta ett bestamt Inal
for jordbruk:ets fran1tida utveckling. Men det ar kanske en svaghet, som
rna tillatas ekonomer, att de garna vilja bevara .en sa stor rorlighet hos
naringslivet sam mojligt, nar detta star infor ovissa forandringar, som
kunna intrada i framtiden.

Haradshovding Knut Dahlberg: Vi ha sakert alIa med stort intresse oeb.
hog uppskattning tagit del av det betankande, so·m har diskuterats i dag.
Visserlig.en aro val de snart raknade, 80m ha last det i $in helhet - jag
hor i varje fall icke till dem - men vi ha pa ett eller annat satt pa olika
vagar, genom foredrag oel). diskussioner i remissinstanserna, blivit bekanta
med de tan,kar som detta betankande innehaJler.
Vi finna da, att bland de olika synpunkter, som kommitten lagt pa fraga;n om det svenska jordbrukets framtid, a1" det en, 80m aHa ha varit ense
om och samlat sig kring, namligen beredskapssynpunkten. D'et finns andra
synpunkter SOln aro myeket betydelsefulla, som de sociala, eko'nomiska och
kom·munala, n1en beredskapssynpun'kten ar dock ,den barande synpunkten,
som alIa aro ense on1. Vi aro ledsna att skada att det gores forhaJlandevis
ratt mycken affar av de olikheter pa Slnarre punkter, sonl koncentrerats
kring beredskapsfragan. En majoritet har samlat sig .kring en medcllinje,
och minoriteter h.a uttalat sig till lorman for vissa andra linjer av olika
beskaf.fenhet. Ja;g tror dock inte, att den saken kom·mer att bli av barande
beskaftfenhet, da fragan skall avgoras. Over huvud tror jag det ar myeket
tvivelaktigt om den stora jordbruksfragan kom:mer att avgoras i ett sadant
sammanhang, att man kan saga: »Nu a1" fragan lost.» Jag vet inte hur
fragan kom·mer att behandlas av statsmakterna, men jag tror inte att den
komn1er att Higgas fram i ett sammanhang med den favitska tanken, att
vi pa sa satt skola losa jordbruksfragan.
Da det galler' att ta stallning till den ena eller andra linjen, skola vi
finna, vilken av dem som vi an rna kanna syinpati for, att de alIa aro
behaftade Ined den oHigenheten, att vi, liksom aven landets jordbrukare.
samtidigt maste ta staJlning till tva problem, 80m aro varandra nlycket
olika. A ena 'sidan skola vi for dod och pina arbeta for att hoja landets
jordbruksproduktion. Det har anvisats, vilka medel vi skola anvanda for
att vinna detta resultat. A andra sidan visar det sig, att det ar icke mindre
nodvandigt att vi sanka jordbruksprodul{tionen; vi skola pa olika satt soka
forhin·dra att vi fa for stora skordar. Detta ar i viss man att bita sig sjalv
i stjarten. Vi kunna inte efterstrava ·en lagre jordbruksproduktion pit samrna gang som vi ansluta oss exempelvis till Nilsson-Ehles linje och soka
astadkomma applen stora sam kokosnotter. Vi kunna inte begara att jordbrukarna samtidigt skola arbeta efter bada dessa olika alternativa synpunkter. Jag. tror det ar fel, att man har sa skarpt poangterat nodvandigheten av dessa i oeh for sig oforenliga alternative Vi skulle ha gjort det
mera enkelt for 05S, Oln vi inte hade strukit under dessa fragor.
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O'ill vi noja oss med att uppstalla det mal som det ar mojligt for oss att

na, na'mligen att tillgodose beredskapssynpunkten, sa ar det min overtygelse att darmed faller oss det mesta av det ovriga till. Vi behova inte
diskutera,. om det skall bli medellinjen eller mininlilinjen eller maximilinjen.
Det blir ingen av d.essa linjer, utan det blir nagonting annat. I basta fall
blir det nagot 80m liknar den ena eller andra av dessa linjer, men man
kan inte bygga upp ett jordbruks:program pa sadant satt.
I jordbrukskommittens betankande ar det ju fraga om ett arbete for
stunden, men i sjalva verket galler det har evighetsvarden. Vi diskutera
sadant som storleken av jordbruksarealen. Det ar gott oeh val att man
forsoker genom·fora ett program med expropriation, tvangsinlosen och
varjehanda sadana agremanger. Men det behovs ju inte mer an en generation, innan vi med tillhjalp av arvslagstiftningen oeh lantmateriatgarder
ha fordarvat hela det fina programmet. I detta nu se vi t. ex. h'ur det i
vissa delar av Dalarna, som ju alltid har varit en besvarlig landsanda,
finns jordbruksenheter som endast omfatta ett par kvadratmeter i storlek.
Nu skall nlan pa nytt sHippa los en har av lantmatare i Dalarna. Det
gjorde man redan i min ungdom, oeh atgarderna ha tydligen varit fullkomligt ineffektiva. Sa konlmer det att ga nu oeksa.
Vi komma inte att fa nagon gHidje av jordbruksprogrammet sadant 80m
det ar framlaigt, ty det kom'mer aldrig ~tt realiseras. Men vi komma att
fa stor gladje av detsamma, om vi betrakta det solm det aI", namligen ett
onskeprogram efter vilket vi skola strava for att astadkomma det basta
mojIiga. Langre komma vi inte.
·Greve Christer Bonde: Det kan ju ·anses 'formatet av en som inte ar
nation;alekonom att upptrada hal", men till min ursakt kan jag saga att
jag har sysslat med jordbruk i femtio ar i olika delar av ,Sverige och annu
hal" tre jordbruk under eget bruk, i Uppland, Sodernlanlan;d oeh Smaland.
Darlor hal" jag naturligtvis last betallkandet llled myeket stort intresse.
Jag sag genast att det ieke blott syftade till del for jordbruket basta,
utan har avvagts med hansyn till hela landets intresse. Vi jotdbrukare
forsta mycket val att nlan exenlpelvis maste ta hansyn till industriens
intressen for att vi skola kunna fa nagon avsattning for vara produkter.
Men det ar ocksa en rad andra intressen, som konl1na fram dar. Det forekommer en strid om arbetskraften. lTnder de gangna aren ha vi fatt uppleva att Val" arbetskraft tunnats av ar efter ar i en ganska stark s.kala, oeh
skall det fortsatta pa det sattet kom'mer det inte att bli nagon sa stor
overprodu\ktion i jordbruket.·
I betankandet talas det nastan som ett axiom om att det mindre jordbruket inte Hlnar .sig. Det ar nu ganska svart att sa dar allmant gora ett
bestanlt uttalande, huruvida det mindre jordbruket lonar sig eller inte
10nar sig. Jag tror att de si,ffror som kommit franl bygga pa en mycket
osaker grund. Det ar vad taxeringsmyndigheterna tro att vederborande
ha Jortjanat. De sma jordbrukarna kunna varken deklarera eller fora
bocker, oeh Inan har ofta antagit att de befinna sig i en mycket samre
stallning an till oeh med lantarbetarna. Det behova de inte g.ora. 1\ien
vad beror det pa, om det .forhaJler sig sa? Staten har inte givit nagon
utbildning at dem som nu sitta sonl jordbrukare. De ha aldrig fatt gil.
igenom nagra,fackskolor, men det moderna jordbruket fordrar en utbild-
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ning oeh personliga forutsattningar, SOln man hogst sallan finner hos dess
utovare.
Ett annat Ifel med det lilIa jordbruket ar att det iiI" en efterapning av
det stora jordbruket. O'm det· finns nagon mojlighet for vederborande att
kopa mjol'k, bor man paett jordbruk om 5 hektar eHer daromkring inte
betunga sig med att ha en ladugard pa ett.par kor o. s. v. Des-sa jardbruk
skulle fa ett helt annat uppsving, Oln de utvecklades ide'll riktning sonl
t. ex. vara J. U. F:are nu strava efter. Om dessa unga intelligenta pojkar
med intresse oeh fallenhet for jordbruket oeh med de ril~tiga ekonomiska
synpunkterna pa yrket ·fa ta hand om sadana smabruk oeh Higga om dem
mera tradgardshetonat, med uppfodande av snladjur o. s. v., tror jag inte
att det lilla jordbru'ket kommer att betyda nagon b-elastning, utan tvartom.
Nu drivas manga jordbruk av personer sam a.ldrig kunn-a skata dem med
ett lyckligt resultat, aven om de fa lana aldrig sa mycket pengar fran
kassor o. s. v. Man hoI" i stallet lata den naturliga utvecklingen ha sin
gang. Da forsvinna dessa jordbrukare oeh ersattas av andra, sam aro
battre Iampade for uppgiften. De jordbruk, som ligga sa till, att de icke
under nagra forhallanden kunna bara sig, kom'ma da ocksa bort.
I jordbru'kskom·mittens betankande hal" individen inte aIls kommit till
sin ratt. I jord,bruket spelar individen en mycket stOITe roll an arealen.
Jag viII ga sa langt 80m till att saga, att del inte finns nagot forlustbringande jordbruk sonl inte under en skicklig ledare skulle kunna bli ett
givande jordbruk. A andra sidan finns det inte helIeI" nagot bra och rant3Jbelt jordbruk, som inte kan forstoras av en dalig led-are.
N'u foreslas det, att man skall sla ihop gardar till en areal av 20 hektar
eller nagonting sadant. Det gar gudskelov iute over hela Sverige. Men
hur skulle det staHa sig ekonomiskt, om man borjar med detta? Om vi
tanka oss att det pit ett hall finns fyra gardar pa 5· hektar, eller tre pa 15,
eller ett par p·a 10 hektar O. S. v., skulle da nagon jordbrukare fa losa in
jorden for att fa den efterstravade arealen. Man kan inte tanka sig en
lagre kostnad an 2.000 kronor per hektar. Da det galler ,ett staJle pit
5 hektar med byggnader pa, kan man inte garna losa in det. for mindre
an 10.000 kronor. Den gamle agaren far i dessa tider 3 procent pa sina
pengar, oeh det blir iute mycket for den stae-karn, om han over huvud
taget rfar na'got kvar sedan skulderna blivit betalade.E.mellertid maste
garden ju bebyggas, ty man kan inte ha tre eller fyra sma logar, ladugardar oeh andra smahus, utan det maste byggas ordentligt. Vad gar
det till i dessa tider? Det finns kanske nagra hal" som kanna till det b,attre
an jag, men av egen erfarenhet vet jag att det atminstone gar till 2.000
kronor per hektar, och med de nuvarande jordbrukspriserna ar det inte
nlojligt att forranta ett storre kapital an 2.000 kronor per hektar. Gardanla komma emellertid att betinga en kostnad av 4.000 kronor per
hektar. De andra jordbrukarna komma att saga: »Det ar vi, som fa betala
det dar experimentet med vara skatter.» J,ag tror aldrig att detta skall
l~unna ga for sig.
Vilka ar det, sam skola ta dessa gardar? De verkligt kampetenta jordbrukarna ko~ma att dra sig for att satta sig i sa star skuld. De kOInma
att saga: ~Det dar kan man aIdrig reda upp; jag viII inte ta garden.» Daremot finns det manga andra som tanka: ~Jag far ju alIa dessa lan, oeh
jag kan forsoka nlig pa experimentet att f6rranta 4.000 kronor per hektar.
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Jag far ju i alla fall sitta pit garden en tid.» Men nog tror jag att det blir
ett dyrt experiment.
For de stora jordbruken staller det sig annorlunda. Vi kunna tanka oss
att en gard Iigger nere oeh att en jordbrukare skall forsoka fa den att bara
sig. Han maste skaffa motorer o. s. v. Dil maste han tackdika. Det far han
inte gora nagot avdrag for i sina deklarationer, oeh inte heller for nybyggnader. Han .far lagga ned ofantligt myeket pengar pa allt detta. Men i det
andra fallet skall staten lamna ekonomiska bidrag.
Det ar battre att lata utveeklingen ha sin gang oeh inte Higga statens
dada hand over allting. De jordbrukare som inte passa ,far jordbruket bora
fa sluta, oeh de jordbrukare, som passa far sitt yrke, bora inte betungas med
alltfar manga regler oeh med skatter for understod at de andra. Annars
blir det -en bestra'ffning av de dugliga och en uppmuntran for de daJiga
oeh sl6a, sam i Hingden aldrig kan vara till nytta.
Direktar Kuno Moller: Jag vet inte, om jag ratt farstod haradshavding
D-ahlberg och o·m han verkligen menade att denna diskussion ar averflodig, darfar att det i alIa ,fall iute kommer att bli pa det satt som man
hal" ta-nkt sig. Jag tror att hans ord fallo sa. Men om denna diskussioll
i jordbruksfragan har varit ganska ivrig oeh intensiv, sa ar det val darfor
att man paandra haJI hlar utgatt fran att det framlagda forslaget ar ett
langtidsforslag, avsett att atminstone i prineip antagas av statsmakterna
oeh utgora hit mig saga en jordbrukets m,agna charta, efter vilken det
sedan i artionden framat - i varje fall har man tankt sig till omkring 1970
- skall handlas. D-et ar Ined hansyn till de konsekvens:er detta kan innebara far ovriga naringar, som det har rests en hel del erinringar i remissyttranden_ oeh pa annat satt.
Med sin kansla for det vasentliga hal" ju kvallens inledare, landshovding
Hamm-arskjald, under hela kristiden pit ett beundransvart satt forstatt att
skapa enighet ieke blott inom livsmedelsko-mmissionen - jag tror att
reservationerna dar varit sa fa, att man inte ens kan rakna dem i proeent
- utan inom hela svenska folket, som funnit att var livSimedelspolitik
dessaar hal" skatts pa ett utomordentligt satt. ,Samma beundran far jag
uttryeka far hans formaga att i stort sett ena jordbrukskommitten i ett
yttrande, dar egentligen endast nationalekonomerna intagit en i viss man
avvikande standpunkt. Men sedan har det tyvarr varit slut med enigheten, ty i yttrandena fran olika hall ha representanterna for ovriga naringar i allmanh:et narnlat sig reservanterna, under det att man fran jordbrukarhall kritiserat en hel del av de foreslagna atgarderna for rationalisering av jordbruket eller den .foreslagna formen for stod at detta.
Nar inledaren nalnnde att begransning-en av jordbruket var en ny sak,
framhall han, att detta fick sin forklaring i att man maste rakna med
att jordbru'ksproduktionen sJ(ulle up,pehallas i den beraknade -omfattningen endast OIn staten stodde den. Jag vill for min del understryka
att sporsnlalet egentligen galler detta: hur Hingt skall man ge stad, vad
kommer det att kosta, och i vilken utstrackning kom'mer det hela att ga
ut over ovriga naringar? E,nigheten ar val fullstandig pa en punkt, namligen att den storre eller mindre jordbruksproduktion, som man anser
skola upprattha1las, bor bereda dess utavare en levnadsstandard, som ar
jamforlig med den inom ovriga- naring-ar. Med andra ord uttryckt skall
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den s. k. lonekIyftan utjamnas. Det torde vara ono.digt att sarskilt papeka,
att jag helt ansluter mig till den Iinjen. Jag gor det icke blott darfor att
jag anser det vara den enda skaJiga oeh mojliga vagen ur social synpunkt,
tItan aven darfor att det ar den enda mojligheten att erhaJla tillracklig
arbetskrllift inom jordbruket. En bibehaJlen Ioneklyfta skulle ju betyda,
att sarskilt de stol're gardarna, som aro beroende av anstalld arbetskraft,
skulle fa svarare att uppratthalla driften, oeh det ar ju dessa gardar som
arbeta mest ekonomiskt. Pa den punkten rader saJedes enighet, men som
inledaren framholl ha vi inte samma enighet, da det galler storleken ay
jordbruksproduktionen.
•Jag skall inte for Inyeket uppehalla Inig vid beredskapssynpunkten, som
har belysts av docent Svennilson fran reservanternas utgangspunkter. Jag
vill endast iframhaJla, att skulle man strava efter samlna beredskap pa
naringslivets alIa ovriga omraden - det ar ju inte bara jordbruket, sonl
skulle bli lidande av avspal'rningen - 'sa skulle vi fa ett ganska stort
bereds.kapssverige, vilket skulle leda till en Inycket beklaglig stagnation i
var utveekling. Jag tror att det lyekligaste ar att man forsoker halla beredskapen i underkant, bade pa det ena oeh pa det 'andra omradet. l\tlen jag
vill berora en annan punkt, som inledaren endast myeket flyktigt kom in
pa. Det arfragan angaende overproduktion. Landshovding· Hammarskjold
fram'holl, att om nlan raknar nled .en oknillg av produktionen i en takt
motsvarande, om jag Ininns 1"att,· medeltalet fran 1880 fram till nu och
med en Inattlig okning av levnadsstandarden, sa komma vi redan 1960
till den grans, dar vi riskera en overproduktion vid nOlmala skordar. Onl
daremot okningen skulle ske i samma takt som under aren narmast fore
kriget, kommer man sa.kerligen till en overproduktion tidigare. Man kommer ocksa till en overproduktion tidigare, om ieke levnadsstandarden stiger
sa snabbt som enligt det nyssnamnda alternativet. Det kan alltsa finnas
en risk for att man kommer till en overproduktion tidiga1"e.
Vad skall man gora nar overproduktionen int1"ade1"? S·asom ett av skaJen
till att man inte nu pa ett tidigt stadium ·borde for mycket b,egransa produktionen namndes den kapitalforstoring, 80m intradel' om man gar efter
ett Higre alternativ an medeialternativet. Men ka;pitalforstoringen far val
inte mindre omfattning vid den tidpunkt, da overproduktionen intrader.
Man far val rakna med att det snarare blir en annu storre kapitalforstoring, ty man far ju forutsatta att det under tiden ,fram" till 1970 ytterligare harnedlagts vasentliga tillgangar i jordbruket. Kommitten hal"
riiknat med att rationaliseringen skulle kosta ungefar 5· miljarder. E·n del
ganer ju den s. k. yttre rationaliseringen, men lat oS's saga att tva' tredjedelar av detta belopp anvants for den inre rationalis,eringen, som verkar
produktion~kande. Av dessa nyinvesterade medel maste i varje fall en
del ga forlorade. Med hansyn till faran for den ,framtida overproduktionen
maste man stalla sig allvarligt betanksam lnot tanken att ga pa en sa hog
produktion 80m enligt medeialternativet.
En annan erinran, som fran ovriga naringars sida har riktats mot kommittens forsIag, har varit den, att aven om man vin tillgodose beredskapssynpunkt,en, sa hal" man icke stravat efter att Higga Iivsmedelsproduktionen pa det billigaste sattet. Inledaren anforde visserligen, att man
emot tanken pa lagring av livsmedelsforrad, i framsta rummet margarinravaror, kan hanvisa till bombrisken. Ja, i viss utstrackning maste man
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val pa alIa naringslivets omraden rakna med en ·forstorelserisk, men det
finns ju i varje fall mojIighet att minska dessa risker. Enligt gjorda berakningar, som angivas i det av Margarinbolaget till Kung!. Maj:t inHimnade yttran·det, skulle m1an vid en lagring av margarinravaror for att i
okad ·utstrackning tillgodose forsorjningen av matfett med margarin genom
lagringen fordyra margarinet med endast 5 ore per kilo under ett ar,
medan a andra sidan, sasom docent Svennilson namnde, prisskillnaden
mellan margarin oeh smor kom,mer att rora sig om flera kronor. Enligt
berakningarna skulle vid en okad tillverkning av margarin besparingen ga
u-pp till 200 miljoner om aret. Det sades av kommittens ordforallde, att
om Iuan skulle ga sa langt betraffande margarinkonsumtionen, som reservanterna hade foreslagit, skulle man fa rakna med att margarinet maste
subventioneras. Ja, dit har val ingen syftat. Vad man over huvud taget
syftat till ar val att inte staten skall stadja en snl0rproduktion,' som ar
sa stor att man skall tvingas att inskranka margarinproduktionen, vilket
blir fallet enligt kommittens forslag.
Till sist skulle jag vilja uttryckaen undran - det 'kan ju tyckas att
den synpunkten egentligell borde foras fram fran jordbrukarnas sida, men
jag kan dock inte underHita att namna den. I-liir galler det ett stod at
jordbruket Ifran statsmakternas sida i en sa stor omfattning, att man far
lov att beteckna det som ett mer eller mindre politiskt stod. Det ar inte
fraga om tio -procent av produktionsvardet som vid vara tullar, utan
stodet kommer atminstone for vissa produkter att uppga till hundra procent av de importerade varornas produktionsvarde. Det maste val da foreligga. en fara for att kostnaderna for detta stod bli nler uppmarksammade
av de olika politiska instanserna. Forr eller senare maste val ett visst
konsumentintresse framtrada gent emot producentintresset. Ar produktionen mycket stor, och omfattar stodet at jordbruket aven de Inest kost..
nadskravande varorna, blir saken naturligtvis mycket Iner upplnarksam- .
mad av de politiska instans-erna. Ar produktionen mindre, finns det storre
forutsattningar utt uplpratthiilla stodet i betydande omfattning och halla
prisnivan. Det ar darfor .forvanande att man stravar efter en sa stor
produktion, om man inte darnl-ed asyftar att ,halla sa manga mannisko!'
kvar i jordbruket som mojligt. Vore det inte naturligt att stravaefter att
produktionen uppdelas pa sa fa SOlll nlojligt, eftersom darigenom val' och
en far en storre andel av produktionsresultatet? Pa denna fraga kan del
ju egentligen inte ges mer an ett svar, nanlligen att jordbrukarna strava
efter att behaJla ett politiskt inflytande, for att de skola ha mojlighet att
politiskt dirigera priserna: Detta ar ju nagot som ovriga naringar maste
stiilla sig tveksamma till.
Professor Hugo Osvald: Till en borjan ber jag fa framhalla, att jag i
likhet med landshovding Hamul-arskjold .oeh docent ,Svennilson anser, att
beredskapssynpunkten for jordbruket i framtiden hoI' tillmotas en Inycket
stor roll. O·cksa de ovriga rna,}, som man vill na med jordbrukspolitiken,
bora enligt ·min mening vara de, som angavos av landshovding Hammarskjold: att lfylla ut loneklyftan och att skapa en battre standard for jordbrukets folk. Jag delar enlellertid ocksa den uppfattning, som kommit till
synes i reservation.en, namligen att man inte for narvarande behover fatta
standpunkt till fragan om jordbrukets fra:mtida omfattning utan att vi
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mycket val kunna droja nled att bestlimma, hur stor omfattning vart
jord1bruk bor ha. Jag forestaller mig att mycket av det, som foreslagits
av 27-m.annakommitten, kommer att forverkligas. I andra fall hoppas jag,
att kommittens forslag icke komma att Joljas. ]\tIen mycket av det rationaliseringsarbete, som forordats, ar dock av aUra storsta yarde for jordbruk.ets utveckling, och man kan darfor lugnt vanta med att bestamma
vilken omfattnillg vart jordbruk bor ha, till dess driften i framtiden blivit
mera rationaliserad.
Det finns ocksa en sarskild anledlling till att jag vill havda den standpunkten. Jag menar namligen, att det svenska jordbrukets naturliga forutsattningar ingalunda aro sa daJiga som har jamt och stiindigt sages.
27-mannakommitten har arbetat mot ba!kgrunden av d.en pessimistiska
uppfattningen, att det svenska jordbruket i jamforelse med de stora
exportHindernas har daliga naturliga forutsattningar. Docent Svennilson
uttryckte i sitt anforande har i kvaJI vissa tvivel harpa och jag skulle
garna vilja underblasa dessa tvivel.
En mycket stor del av diskussionen om jordbrukets framtida stallning
inom svenskt n·aringsliv har lforts just under denna pessimismens stjarna.,
om jag sa far uttrycka nlig. !(ommitten sager sjalv pa ·flera stallen i sitt
betiinkande, att det svenska jordbrukets avkastning per 'hektar ar ovanligt
hog. Man tycker da att det skulle ha legat nara till hands for kommittell
att motivera varior de naturliga forutsattnin;garna trots detta anses daliga
eller att fOf.sOka utreda, i vad man de aro goda.eller daJiga, i stallet for
att sasom nagot aUdeles sjaJv'klart konstatera att de aro daliga.
D'et svenska jordbrukets naturliga forutsattningar liro i sjalva verket
inte daliga. Om vi ga till statistiken finna vi, att den svenska produktionen
per hektar av lat oss saga vete ligger sa hogt, att vart land overtraffas
'endaSJt av ett fatal Hinder i varlden, Belgien, lIolland, Danmark ooh kanske
nagot till. I fraga om produktionen av socker fran beta ar det likasa endast
ett fatal vasteuropeiska Hinder, 80m ligga hogre an ·Sverige.
Ett par amerikanska forskare gjorde for nagra ar sedan en undersokning
betra·ffande varldens veteodling i syfte att soka utrona sambandet mell'an
narturliga forutsattningar, framfor alIt temperatur och nede:r.bord, och avkastning. De kom till det resultatet, att ett klimat ungefar sadant som
vi ha i Skane i regel ar en betingelse for de basta hektarskordarna av vete.
Klimatet i Mellansverige avviker for ovrigt foga fran den basta klimattypen.
Vad betra£far korn, rag och havre finns det viiI kna'ppast nagon som
skulle vaga pastaendet, att vart klimat ar ogynnsamt ,for dessa sadesslag.
I fraga om potatis vill jag med hestanldhet ·havda, att vart klimat ar
gynnsamlnare an de fIesta andra landers. Vi ha i sjalva verket goda utsikter att bedriva en produktion av potatis for export, i varje fall galler
detta ·utsadespotatis. Annu sa lange befinner sig emellertid den svenska
potatisodlingen tyviirr pa en mycket primitiv standpunkt, men om den utvecklas effter ration.ella linjer, bora vi i potatisodlingen kunna fa en lonande
exportnaring atminstone som sagt nar det galler sattpotatis.
Aven for oljevaxterna aro de naturliga forutsattningarna i vart land
jamforelsevis gynnsamma. Kommitten har endast velat tillmata clem en
forha1landevis liten plats pa sitt framtida produktionsprogram. Visserligen
aro forutsattningarna for oljevaxtodling i vart land inte lika gynnsamma
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i .forhaJIande till andra Hinder som da det galler sad och potatis, men de
ar i -alIa fall sa gynnsamma, att vi med myeket stor framgang bora kunna
odla oljevaxter for margarintillverkningen.
Mjolk- oeh smorproduktionen hor daremot till de grenar av lanthushaJlningen, som vi har i landet ha sma naturliga forutsattningar att bedriva till lika laga kostnader SOln manga andra Hinder. Klimatet i vurt
land tvingar oss att ha dyrbara byggnader for vara ·kreatursbesattningar,
under det att man i Hinder, som framstalla smar far export i stora kvantiteter - till exempel Nya Zealand - kan arbeta utan att behova belasta
produktionen med dryga kostnader far djurstallar. Pa liknande satt utvecklar man for nafvarande mjolk- oeh smarproduktionen i England,
framst da i Sydengland, dar man redan i stor omfa;ttning bedriver kreatursskatsel utan djurstallar. Detta kan vi inte gora, oeh darfar maste alltid
produktionen av animalieprodukter av detta slag stalla sig dyrbarare hos
oss an i vissa andra lander.
Inom parentes vill jag har saga, att termen animalieprodukter i 27-manna;kom·mittens betankande har fatt en 'felaktig anvandning; till animalieprodukter raknar ·kommitten aven det matfett, som tillverkas av vegeta;biliska oljor. Detta margarin ar i lika hog grad som spannmalen en
vegetabilieprodukt.
I anslutning till vad jag nyss sagt, viII jag framhalla, att det bor vara
angeHiget for oss att tillse, att vara goda naturliga ·forutsattningar for
jordbruket verkligen tilhraratagas oeh fullt utnyttjas genom en rationalisering. Sedan vi ha natt fram till en barttre organisation av jordbruksdriften i vart lan·d, blir det Iattare for oss att taga stallning till vilken
linje vi skola folja i jordbrukspolitiken.
Jag skulle vilja tillagga ett par ord om forhallandet mellan vegetabiliskt
oeh animaliskt fett. 27-mannakommitten har for margarinframstallning
reserverat sammanlagt 40.000 ton, varav 10.000 ton av inhemsk ravara,
d. v. ,so oljefro. For ar 1970 skulle produktionen utgora ungefar 140.000
ton smor oeh 40.000 ton margarin, d. v. s. motsvarande en beraknad medelkonsumtion av 180.000 ton matfett. Enligt min mening avviker denna
proportion m;ellan smor och margarin val mycket fran den, som var radande fore kriget. Da konsumerade svensk.a folket ungefar hiilften av
v,ardera. Om man utgar fran att margarinet - aven med· anvandning av
svens,ka ravaror - kan framstallas till ett pris, som ligger tva eller kans'ke
tre kronor Higre an framstallningskostnaden ·far smoret, har man svart att
se hur det i Hingden skall bli mojligt att hindra krav fran stora delar av
folket pa att erhalla ett billigare matfett an det, som enligt kommittens forslag skullefinnas tillgangligt. Under mellankrigsaren okades bade produktion oeh konsu'mtion av vegetabilisktfett i varlden utomordentligt hastigt;
pa 25 ar agde en fordubbling rum. Ingenting tydde heller pa att den utveeklingen skulle sakta av eller upphora under nagorlunda normala forhaJlanden
i varlden. Av det vegetabiliska fettet erhalles ett matfett, som visserligen
inte alla tycka om men som dock manga mannis'kor satta mycket stort
yarde pa. For vissa delar av hushaJlningen ar ju margarinet lika anvandbart som smoret. Vi ,fa komma j!hag, att det i manga olika avseenden forbattr,ats under senare ar oeh kan ytterligare forbattras genom forskningens
framsteg.
Jag anser darfor att man kanske skulle gora klokt j att rucka pa den
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proportion mellan smor oeh margarin, som foreslagits av 27-mannakommitten, eller oeksa inte aIls faststiilla nagon sadan proportion. Med samma.
ford,elning som fore kriget skulle konsumtionen bli 90.000 ton smor oeh
90.000 ton margarine Med en prisskillnad mellan smor oeh margarin av
tva kronor per kg, vilket ar lagt riiknat, skulle detta innebara en kostnadsminskning i forhallande till 27-mannakommittens forsiag med 100 miljoner kronor om Areta Raknar m·an med en prisskillnad av tre kronor per
kg skulle kostnadsminskningen bli 150 miIjoner kronor om aret. Denna
b·etydande minskning av kostaderna for var matfettsforsorjning kan, det .
vill jag sarskilt framhaJla, uppnas aven om inlporten ·av vegetabiliskt fett
blir densamma, som 27-mannak.omnl.itten hal" raknat med; den erforderliga
okningen skulle da ske uteslutande genom odling av svenska oljevaxter.
Och jag ansel", att det ar ett svens-kt jordbruksintresse lika gott 80m nagot
annat att utveekia denna odling, som ar Ionande oeh som kan bli det i
annu hogre grad - visserligen med garanterade priser, In en. sadana garantier raknar ju kommitten med nar det galler de fIesta ,ay jordbrukets
produkter.
I fraga om oljevaxterna maste man oeksa komma ihag att vi sta i borjan
av en utveekling, ungefar sa som vi i slutet av ISS0-talet stod infor den
begynnande veteforadlingen. Om man da haft samma pessimistiska syn
pa mojligJheterna for veteodling i vart land som manga manniskor for narvarand:e ha da det galler oljevaxtodlingen, sa skulle vi under det senaste
kriget ingalunda haft en veteodling av den omfattning, som vi nu kunnat
gladja oss at. Vi 'hade da inte kunnat notera den f6rbattring av hektarskorden ·med 50 procent, som uppnatts under den tid veteforadling har
bedrivits i yurt land.
Herr ordforande! Jag hal" med dessa ord velat motivera den upp·fattningen, att det svenska jordbruket hal" myeket storre utveeklingsmojligheter an vad man i allmanhet tanker sig oeh an vad man vanligtvis raknar
moo i diskussionen om det svenska jordbrul(cts framtid. Olm de mycket
vardefulla forslag, som 27-mannakommitten i manga fall hal" framlagt,
komma att bli genomforda, sa tror jag att vi i en franltid myeket Hittare
skola kUllna taga staJlning till fragan am hur det svenska jordbruket bor
ordnas. Enligt min mening kan man rakna med att vissa grenar av jordbruksdriften skola kunna uppratthallas i en myeket star olnfattning, oeh
i vissa fall kunna vi kanske till oeh med hoppas pa en lonande export av
jordbruksalster fran vart land.
Proiessor Karl David Myrbeck: Hal" hal" av den siste talaren gjorts
gallande, att jordbrukets produktionsforutsattningar i vart land inte ar sa
diiliga, som kommitten hal" raknat med. Det ar elnellertid uppfattningen
harutinnan, som utgjort ett av huvudmotiven for foresiagna rationaliseringsatgarder.
.
Nu ar det val inte sa alldeles sakert, att sakkunskapen ar cnse med professor Osvald pa ifragavarande punkt. Vi ha i alIt fall hal" i landet ett humitt
klimat oeh ingen Hir kunna ·fotneka, att vi -fa lagga ned betydligt mera
arbete ooh kostnad for att Ja fram de stora skordarna an man behover
gora i lander med andra oeh battre produktionsbetingelser an vara.
Men det rna vara hur som heIst rned d.en saken; v,ad det hal" narnlast
galler, ar hushallningen med den manskliga arbetskraften. Oeh darvidlag
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kan man inte frigora sig fran det intryeket, att jordbrukskommitten har
sett val ensidigt pa areal.forstoringen sam medel att uppna saval onskvard
inkomstniva som ett battre utnyttjande av denna arbetskraft.· Inom
industrien rationaliserar man ju de mekaniska produktionsmedlen sa langt
man kan ·for att utnyttja den manskliga arbetskraften pa ett sa ekonomiskt
satt som mojIigt. Men nar det galler jordbruk:ets produktionsmedel, tanker
man alltjamt huvudSJakligen pa storleksforhallandena oeh dock ar ingen
tvekan om att den tekniska utformningen av fastig,heterna spelar en stor
roll for driltsekonomiel1 oeh att oeksa harutinnan foreligga mycket betydal1de brister. Vill man skapa effektiva forutsattningar for en rationalise~ad jordbruksdrift, kan man ailtsa inte inskranka sig till atgarder i storlekshanseende. Problemet ror overhuvudtag'et fastighetsstrukturen, d. v. s.
fastigheternas byggnad eHer med andra ord kombinationen av mark oeh
for driften e~forderliga teknis'ka anlaggningar pa oeh i marken.
Nar jordbrukskommitten talar om struktur, avser den endast storlek och
agosammansattning. Vid sidan darom omnamnes visserligen arronderingen
sasom nagot, som l1armast skulle vara liktydigt med den tekniska utformningen. Men den sak.en agnas mycket liten uppmarksamhet.
Da det alltsa ar storleksordningarna, som bli A och 0 for kommitten,
ar det i och for sig forklarligt att man grundar sina rationaliseringsforslag
pa de Nrannessonska utredningarna om de ekonomiska resultaten fran
jordbruk av olika storlek. I oeh for sig har jag ingen anledning att har
gora andra erinringar mot sjalva utredningarna an att d.e val ensidigt
:;tnknyta till jordbruksjorden. Men vad slutsatserna betraffar maste med
skarpa framhallas, att dessa galla under nuvarande strukturforhallanden
hos fastighetsbestandet, men ingalunda betraffande ett teknis.kt rationaliseratsadant.
Jag skall inte trotta m·ed nag~a siffror, men jag vill i allt fall erinra om
att pa senare ar verkstallda undersokningar tydligt utvisat, att en rationalisering av strukturen - inom ett naturligt avgransat gebit - genom
en metodisk kombination av mark oeh tekniska anlaggningar till ettsa att
saga harmoniskt helt, medfor hogst betydande inskrankningar i behovet
av IDansklig arbetskraft.
~fed hittillsvarande lagstiftning pa fastighetsrattens omrade har det
varit praktiskt taget omojligt att uppna denna harmonis'ka helhet. ForutOID jordbrukarn/a sjaJva ha oIika specialister oberoende av varandra fatt
syssla med de skilda detaijerna i strukturellt hanseende~ I varje fall har
saknats oeh saknas fortfarande en organiserad samordning av dessas
arbeten.
Jag maste alltsa konstatera, att den del av problemet, som sammanhanger med fastigheternas struktur i egentlig mening, inte har vunnit
tillrackligt beaktande i kommittens betankande. For min del ar jag overtygad om att i den man rattelse harutinnan sl~ulle komma att ske i fortsattningen, jordbruket i en ,framtid aven vid medelalternativet skulle
kunna klara sig med atskilligt lllindre folk an som kraves for minimialternativet i ett jordbruk med den struktur, som vi .for l1arvarande ha.
Herr R. Meidner: Jag skulle har narmast vilja saga nagra ord sasom
representant for en av de organisationer, som - enligt vad vi horde av de stygga reservanterna ha lockats ned i en fallgrop.
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Jag vet inte sjalv om vi ha fallit i den, men skulle detta vara forhallandet, sa kanner jag mig efter denna diskussion anda ganska lugn i denna
fallgrop. Jag anser namligen fortfarande, att kommitten faktiskt hal" overvarderat beredskapssynpunkten. Man kan naturligtvis ange olika beredskaps-produktionsalternativ, men nar det galle1" att valja kan man ju som direktor Moller hal" hal" framhallit - halla sig till det billigaste altern.ativet. O'ch i medelalternativet finns atminstone sa vitt jag kan se ett
moment, som inte enb,art kan motiveras med be1"edskapssynpunkten, namligen den mycket lagt beraknade margarinkonsumtionen. Samma invandning galler aven kommittens minimialternativ, och sa vitt jag fo1"sta1" hor
man hiiri se ett av skalen till att reservanterna ha konst1"uerat ett annat
minimialternativ. Det hal" ju· varit litet svart att halla isar dessa olika
linjer.
Jag instiimmer alltsa med reservanterna i att :beredskapssynpunkten bor
degraderas till att vara den bestiimmande endast nar det galler att ange
en lagsta produktionsgrans. Jag skulle tro att konsumenterna i allmanhet
aro villiga att betala en stor riskpremie, for att vi under ett avsparrningsHige skola kunna uppehalla en nodtorftig forsorjning. Men jag kan inte
finna annat an att det ar o1"imligt att hal", liksom nar det galler forsakringsformer av olika slag, efterstrava en normal standard, d. v. s. att man skall
forsakra sig for helt oeh hallet normal forsorjning. Om man tar en sjukforsakring, gor man inte pa det sattet, utan man ra·knar da med att man
far komma i ett nagot samre Hige vid sjukdomsfall. O'ch det ar ju aven
hal" ett sjukdomstillstand man vill forsakra sig mot. Medelalte1"nativet
innebar darlor en overforsakring, 80m tjanar delvis andra syften an dem
det hal" galler.
Det ar ytterligare en omstandighet som gor, att manstiiller sig tveksam
mot medelalternativet, och det ar- om jag nu aterigen ,far anknyta till
fo~hallandena vid forsakringar - riskfallets obestamdhet. n·et ar inte aIls
sakert eller ens sannolikt, att den politiska och h·andelspolitiska konstelIationen under ett kommande krig blir av samma slag som under detta
krig. Tvart om skulle jag tro, att man inte har att rakna med nagon
langvarig avsparrning i··forening med oforminskad produktionskapacitet
inom landet - oeh det iiI" ju detta som ar Jorutsattningen hare Man far
val i stallet rakna med nagonting mera explosivt oeh katastrofartat,
kanske en partiell ockupation eller nagon liknande otrevlighet, och det
gor va1"je dylikt mera idylliskt medeialternativ tamligen illusoriskt. Reservanternas linje med ett medelalternativ, som kombineras med lagringsoeh kanske framfor alIt a~betsmarknadsberedslkap, skulle darfor vara att
foredrag·a f1"amror en konstlat hog fredsproduktion. Tyngdpunkten skulle
framst laggas pa anstrangllingarna att -organisera lagringen av olika livsmedel, oeh pa den punkten hal" kommitten inte ve)}kstallt alla de undersokningar, som hade varit onskvarda, framst kanske betraffande margarinet menaven nar det galler andra livsmedel.
Arbetsmarknadens beredskap ar en punkt, som kommitten over huvud
taget inte har beaktat. Detta ar enligt min mening en brist. Erfarenheten
bade ,fran utlandet och fran Sverige under den gangna krigstiden ger
namligen vid handen, att man genom en effektiv organisation av ar:betsmarkaden kan astadkomma en hel del. Jag tror for min del ocksa, att
man. pa faek.forenings,hall helire skulle viIja offra en del av arbetsmark8-
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nadens frihet i ett krisHige an att under en obestamd tid framat bidraga
med en standig konstlad inkomstomfordelning till forman for jordbruket.
Nar beredskapssynpunkten avvisas sasom den dominerande, kan man
fraga sig hur produktionen skaU bestammas. Det primara ar da - och det
har har sagts 8.ven fran annat hall--- inkomstutjamningssynpunkten, som
i kommittebetankandet star upptagen 80m nummer 3 i ordningsfoljden,
men som kanske anda maste betraktas sasom den aUra vasentligaste. Heia
fragestallningen andras da i nagon man, oeh problemet blir, hur inkomstutjamningen skall kunna astadkommas till sa laga kostnader for samhallet
som mojligt. MAlet att uppna inkomstutjamning kan naturligtvis rent
matematiskt och principiellt Hittast uppnas, om antalet foremal for en
sadan utjamning ar sa litet som mojligt. Ju farre jordbrukare vi ha, som
befinna sig langt under industriarbetamas inkomstnivA, desto lattare maste
det med andra ord vara for samha1let att overvinna inkomstklyftan. D'et
ar ur den synpunkten angelaget, att samhallet inte hindrar de naturliga
av~flyttningstendenserna inom jordbrukets omrade. Jag skulle i detta sammaIllhang vilja erinra om att det aven enligt medelalternativet finns utrymme for en' avflyttning fran jordbruket med nagot storre intensitet an
avflyttningen under 1930-talet. Marginalen ar dar visserligen mycket liteD,
men det forefaller atminstone som om man enligt medelalternativet skulle
kunna uppratthAlla den dari forutsatta produktionen iiven vid en storre
avflyttning an under 19·30-talet. Enligt minimialternativet bli mojlig.
heterna for en sAdan avflyttning givetvis mycket storre.
Det har tidigare har i kvall sagts, narmast av docent Svennilson, att det'
ligger en viss risk i att ge samma inkomstniva at jordbruksnaringen sorn
at ,stadsnaringarna, darfor att rorligheten inom naringslivet pa det sattet
skulle minskas. Jag ar for eg,en del inte sa overtygad om att loneklyftorna
aro de enda bestamIllande faktorerna nar det galler denna rorlighet. Det
finns exempel pA naringsgrenar och aI'lbetsomraden med en oerhort kraftig
utflyttning, 80m icke kan forklaras med hanvisning till nagra loneklyftor.
Jag tanker speciellt pa det husliga arbetsomradet. Det ar ju val kant, att
arbetsinkomsterna pa d·etta omrade ara mycket hogre an exempelvis vid
. fabriksarbete, men ands. pagar en utflyttning fran det htusliga arbetsomfadet av betydande omfattning, oeh man kan Iatt rakna ut nar det inte
kommer att finnas nagot enda hembitrade har i landet. Denna foreteelse
har sin motsvarighet ocksa i andra lander. Xven dar har man en tendens
till avflyttning 000 till en mycket storre rorlighet an som kan forklaras
med de existerande loneskillnadema. Det ar en rad socialpsykologiska och
iIllStitutionella faktorer som har speIa in, oeh jag tror att jordbruket just
ar en sadan naring, dar dylika faktorer aro betydelsefulla oeh dar man
alltsa inte behover rakna med att avflyttningen kommer att upphora aVe'll
om loneklyftan blivit avlagsnad.
Huvudmotivet for jordbruksstodet ar, som jag ser saken, socialt. Man
kan da fraga sig - jag kommer har nagot vid sidan av a.mnet, men det
har ju hant tidigare i kviill - om den av kommitten forordade stodformen
verkligen tillgodoser detta sociala syfte. Jag skulle for min del vilja svara,
att den knappast gor det. Det ligger en star risk i att statsmakterna
garantera jordbruket ungefar samma inkomst som stadsnaringarna. Detta
innebar namligen att det, for varje gang som industriarbetarna forma hoja
sina loner, kommer att stallas ansprak fran jordbrukarnas sida pa en mot-
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svarande hojning for deras vidkommande, oeh det hela kan pa sa satt
ganska l~tt 'siuta i en circulus vitiosus, som medfor stora oHigenih'eter ur
bade penningpolitiska oeh andra synpunkter. Detta beror ju pa ·att lantal'lbetarlonerna vid den nuvarande konstruktionen av jordbrukskalkylen
liro en havsting ,for loneutvecklingen oeh- inkomstutvecklingen inom jordbruket. De typkal'kyler, som skola ersatta totalkalkylen, innebara ocksa
efter vad jag kan forsta' att man kommer att bibehalla denna impuls fran
lonesidan pa jordbrukets totala inkomster. Jag trar inte att man bor
klandra jord\brukarna for deras krav i detta fall. AlIa sam\hallsriktningar
ha varit ense om att jordbruket i franltiden bar fa denna ~ompensation.
Kritiken far i stallet riktas mot ,formen for stodet. Jordbru'kets producentpriser skolaju.bestalllmas med hansyn till att basjordbruket skall ge full
lonsamhet vid rationell skotsel. Lonsamheten ar 80m bekant storre vid
stora brukningsdelar, och varje kompensation for det forsprang i inkomsthanseende, som stadsnaringarna ha, kommer da framfor allt de storre
jordbruken. till godo, pa grund av att dessa ha en storre avsaluvolym,
medan' de sma jordbruken bli ohjalpligt efter. Jag tror inte att detta ar
meningen, ~tan att man bor forsoka finna en form, som· verkligen .tillgodoser det soeiaia syftet med kommittens forslag oeh' som alltsa inte
later de storre oeh tidigare mera rantabla brukningsdelarna fa lejonparten
av denna 'fortgaende inkomstuppflyttning.
'
Jag viII inte narmare redogora for de vagar, 80m 'man harvidlag skulle
kunna valja, men jag far kanske namna, att det har forvana;t mig och
aven' andra att det forslag om arealbidrag, sam tidigare har diskuterats
utanfor kommitten, inte aIls har blivitforemal ,for behandling i kommittens
betankande. Jag vet myeket val, att inva~dningar ku·nna riktas mot detta
alternativ, men jag tror att det skulle ha varit nyttigt, om detta alternativ
verkligen blivit diskuterat inom kommitten oeh om skalen for oeh emot
hade kunnat redovisas i dess betiinkande.
Professor H. Oswald: Ett par ord med anledlning av vad professor
·Myrback. yttrade.
Han sade bland annat, att kanske inte alIa dela'den upp.fattning rorande
det svenska jordbr:ukets naturliga forutsattningar, sam jag gjort mig till
tolk for. Var oeh en kanner ju bast var den egna skon kIam·mer oeh kan
vara fulIkomligt ovetande om att nledmanniskomas s!kor' kanske oeksa
·klamma. Q'eh det ar just i den situa~ionen det srvenska jord:bruket befinner
sig. Vi veta alIa - oeh i all synnerhet galler detta under ett ar 80m det
innevarande - att det ar svarigheter med bargningsvadret under hosten.
Vi veta oeksa, att det ofta; blir besvarligt pa grund av vartorkan. Mell
daremot kiinner man i allmanhet inte till nagonting om de svarigheter,
som till exempel jordbrukarna inom de stora prarieomradena i Ameriku
ha att kampa med. I Sverige forekommer det visserligen da och da.hagelskurar, men vi ha aldrig hagelskurar av den utomordentliga styrka, sam
forekomma pa fiera hall i Amerika. Inte heller riskera vara jordbrukare,
att en prariebrand plotsligt skail svepa fram oeh branna av det mogna
vetet. Vi behova inte frukta, att grashoppssvarmar plotsligt skola dyka
upp och pa nagra korta stun·der foroda hela sadesfalt. Och var sadesodling
·drab1bas aldrig av svara torkperioder strax fore mognaden med darav foljande betydande skordenedsattningar. Pa det sattet skulle man kunna
8*
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fortsatta att rakna upp svarigheter, som vara jordbrukare inte' kanna
Dagonting av - (Herr l\1:yrback: Vi ha gammaflyetO Ja, oeh det har
huvudsakligen atit tistel i kormalten. - Det ar alldeles riktigt, att ocksa
vara jordbrukare ha manga svarigheter att kampa med. Men vi ha i regel
inte tillrackIigt gjort klart for oss alIa de svarigheter, som aven jordbruket
utomlands maste soka overvinna.
Detta ar ocksa nagonting som man inte bor glomma bort da det galler
att bedoma det 'svenska jordbrukets naturliga forutsattningar. Och vi
skola 'komma ihag en sak: varldsrekordet i fraga om vete ha vi i alIa
fall i Sverige.
Landshovding B. Hammarskjold: Diskussionen har jn rort sig over
heladet i betankandet avhandlade omradet oeh aven en god bit darutover,
anda bort till prarierna. Jag skall forsoka att inte folja det exemplet utan
halla mig inom diskussionsamnets ram, oeh det ar da egentligen nagra
sma randanmarkningar till det anforda som jag har att gora; det maste
alltsa bli strodda punkter oeh inte nagon sam,manhangande framstaJlning.
Om jag ,far ta punkterna i den ord,ning, jag har anteck~at dem, sa papekade docent Bvennilson, att kommittemajoriteten har hela den nationalekonomiska sakkunskapen inom kommitten emot sig. Jag erkanner visst,
att sa ar faIlet. Vi i majoriteten ha emellertid under fyra ar suttit vid
Gamaliels fotter oeh arligt forsokt att inhamta sa mycket som mojligt av
det nationalekonomiska vetandet, oeh vi trodde faktiskt att vi darunder
hade lart oss en hel del och kommit ganska nara det, som herrar nationalekonomer ansago vara riktigt - nar vi sedan till var hapnad' funno, att
detta var alldeles liel oeh att den ratta laran var nagot helt annat an
vi hade trott.
Docent Svennilson menade, att enligt hans reservation det blir en avvagningsfraga, hur langt over minimialternativet man vill ga. Ja, det ar
riktigt att reservanterna icke bundit sig for detta alternative Att jag det
oa:ktat sa pass utforligtuppeholl mig darvid oeh vid reservationens kostnadskalkyl, beror pa att det faktiskt ar ratt manga av de yttranden jag
har last, dar det heter att de )i likhet med reservationen» fororda minimialtenativet. Jag tror for min del, att man vid ett sadant standpunktstagande har :.overbetonat» den ekonomiska synpiunkten, om jag far lana
den t ermen, i det att det avgorande darvid har varit vad man skulle
kunna kalla siffrans makt over ordet. Vederborande ha fast sig vid kostnadssiffrorna' 400 it 600 miljoner i reservationen och da naturligtvis fastnat
for den storsta siffran, alitsa 600 miljoner, och sa utan vidare kommit till
att merkostna·den for medelalternativet ar orimIigt hog. Och sa har man
jam-fort med kommittens siHra 80 it 100 miljoner oeh funnit den foga
trovardig. Men det som skulle bevisas ar ju vilken si£fra som ar den
sannolikaste. Jag tilIat mig av den anledningen att i mitt inledningsanforande satta nagra frageteeken vid denna punkt i reservationen for att
om mojligt fa till stand en narmare eftertanke om de olika siffrornas
innebord.
Sasom en av de punkter av ekonomisk betydelse, som jag hade gatt
forbi, namndes av en talare den mycket stora besparing som kan goras
genom att man i stalIet for smor anvander margarin i ·betydligt storre
omfattning an enligt medelalternativet. Men ingenting sades darvid om
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mitt papekande, att det i sa fall kanske blir en del andra besvarligheter.
Direktor Kuno Moller ansag, att man naturligtvis inte skall tvinga folk att
ata margarine Men hur skall det da ga till med den dar stora margarinkonsumtionen? Under en kristid med ransoneringar av olika slag kan man
·nog fa folk att ata margarin, men under vanliga forhallanden tror jag att
det behovs annu mera broschyrer, annonser oeh inlagg i tidskrifter an
margarinindustrien for narvarande agnar saken for att forma allmanheten
ant till exempel ilr 1970 ata de 90.000 ton margarin, som det harar fraga
om, d. v. s. en halv gang till sa mycket som fore kriget.
Mot docent ,Svennilson vill jag ocksa saga, att vi vid den ekonomiska
avvagningen inte bara fa se pa motsattningen mellan margarin och smor,
utan rutt vi ocksa maste rakna med vad notkottet skulle kosta· ifall man
skulle minska pa smorproduktionen. Det skulle sannolikt komm,a upp i
ungefar godkalvspriset, och detta innebar dock en ratt stor fordyring for
folkhushallet och aven for konsumenterna, vilkas talan docent Svennilson
ju i det sammanhanget forde.
Docent Svennilson talade ocksa om forsakringssynpunkten, som sedan
har aterkommit i diskussionen vid flera tiHfiillen. Nagon talare ansag,att
man borde jamfora beredsk~pstanken med sjukforsakring. Jag tror inte
att detta ar riktigt. Jag har snarare tankt mig, att den liknar en brandforsakring. Och pa det omradet anses val den, som inte tar vad man kallar
forsa1kring till fulIa vardet~ nastan mogeIl; att stallas under formyndare.
Om jag forstod docent Svennilsson ratt, sa s;kulle han vid den jam·forelsen
anse, att om man inte har rad att ta full forsakring for det hem man
har, sa far man i staJlet bo i ett billigare hus, far vilket man har rad att
betala den fulla forsakringen. Det ar val anda att dra konsekvenserna
litet val hart.
Vad betraffarden )fallgrop», som jag namnde i inledningsan.forandet,
har jag kanske redan sagt, att jag darmed menade att manga ·rakat att
ur referaten av den nationalekonomiska reS'ervationen lasa ut ett forord
for minimialternativet oeh darigenom ha kommit att sjalva tillstyrka
detta. Nar det nu till och moo sages, att valet mellan de olika alternativen
bor anses vara en mera underordnadfraga, sa fragar man sig vad som
skall vara det avgorande for produ.ktionens omfattning. Sasom nagon har
sagt, spelar visserligen detta val kanske inte sa stor roll just nu. D'et ar
mojligt att man kan lata framtiden ge svaret pa fragan o.m det ratta
alterna;tivet darvidlag, bara man - sasom jag i mitt inledningsanforand~
8ade - gar in .for de praktiska konsekvenserna av atminstone den linje,
som gar minst langt i fraga om produktionsinskrankning, och bara man
inte, da man viftar bort avgorandet mellan alternativen, ocksa slingrar sig
ifran att erkanna utgangspunkten for det hela, n~mligen att vi maste ha
en viss begransning. Man kan inte alldeles lata saken reda sig sjalv sasom nagon av talarn·a sade - det har hittills gatt till pa det sattet, men
med: mycket liten framgang.
Haradshovding Dahlberg talade om att vi inte kunna pa en gang bade
hoja och sanka produktionen. Det ar nog en missuppfattning att detta
skulle varit avsikten. Meningen ar ju, att man skall forsOka Higga produktionen pa det mest ekonomiska sattet, alltsa pa sadant satt, att man
samtidigt moo minskning av den totala arbetsinsatsen far starsta majliga
ntbyte av varje arbetsenhet 80m nedlagges pa jordbruket. Man skall strava
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efter att inte i' jordbruket sysselsatta mer arbetskr~ft an som behovs for
ernaende av den livsmedelstillgang, som man vill trygga at landet, oeh
det ar ju en sak som ligger helt i linje med en sankning av jordbrukets
totala om·fattning. Dar finns nog inte nagon motsattning, oeh jag hoppas
attdetta kommer att visa sig i den praktiska tiIHi-mpning, som haradshovding Dahlberg likwm vi alla vantar pa.
Greve Bonde var inne pa smabrukets problem, men jag skall inte uppeh'alla mig vid den saken, dA den ligger nagot utanfor amnet, sa mycket
mer som denna fraga kommer att behandlas i en radiodiskussion ·dell
15 november. Jag ber att fa hanvisa greve Bonde till vad jag i det samman:hanget kommer att an!fora. Har vill jag bara framhalla, att vi ha en
areal av cirka 1.100.000 hektar i jordbruk av storleken 2-10 hektar. Visserligen aro tomater, applen oeh jordgubbar myeket goda saker, men jag
undrar om vi inte anda skulle fa Iitet val myeket av dessa produkter, ifall
man skulle hanvisa alIa dessa smabrukare till att klara sig pa att odla
sadant. Det bleve val ungefar detsamma som den gamla historien om dem
som Ievde pa.att tvatta at varandra.
Jag far kanske oeksa. ·namna en siffra till belysande av orimligheten i
att smabruket skulle utan stod kunna na upp till den ons'kade nettoinkomsten. Om man tanker sig ent smabruk med en produktion av det traditionella slaget, sa har det gjorts vissa forsOk att rakna ut vilka produktpriser som skulle behovas for att ett sadant jordbruk skulle kunna bara
sig oeh titan nagot statligt stod ge den inkomstniva pa lat oss saga 4~OOO
kronor per ar, som man efterstravar. Man har kommit fram till att om
en smabrukare meq ett verkligt valskott stalle pa fern hektar skulle inrikta
sin produktion' pa a·tt salja mjolk~ sa skulle mjolkpriset har i mellansverige
behova vara over 50 ore per kg; vad han for ovrigt odlar skulle ha till
syfte· att halla mjolkproduktionen i gang. Redan detta beraknade injolkpris visar, att det inte ar 'mojligt att enbart pa denna vag tillraekligt fa
upp inkomstnivan for smabruket. Man skulle for sadant fall tvingas att
genomfora" prishojningar, som sakerligen skulle verka i hog grad omvalvande oeh omfordelande inom nationalhushallet i dess helhet. Det ar darfor man har sokt sig fram pa den andra vagen, alltsa vad jag kallat lonsamhetsvagen, som innebar att man forsaker ordna det sa, att man for
varje arbetsenhet, som anvandes i jordbruket, far sa stor produktmassa
som mojligt.
'
.
'Direktor Kuno Moller talade om att man ej tillrackligt beaktat mojligheten att lagra margarinravaror.. Vi ha ju dock darvidlag vissa erfarenheter
f~an den tid som gatt. Direktor Moller antydde, att man skulle kunna
spranga in lagerlokalema i bergen. Men pa andra hall har det sagts, att de
borde forlaggas i narheten av raffinaderierna. Sa var det under kriget, men
mina kamrater fran livsmedelskommissionen kunna intyga, vilken daglig
vanda det var for oss att veta, att storsta delen av vara tillgangar av
margarinravaror voro sa forvarade, att de inte bara kunde bombas fran
luften utan oeksa skjutas sonder oeh samman fran havet utan att man
kunde gora nagonting at det. Vi tillgrepo da lagringsanordningar, som
sannerligen voro betydligt mera kostsamma an den femoring per kg oeh
ar, som har namndes. OGh aven om lagringen kunde ordnas paett betryggande satt, tror jag man, nar det galler den livsviktiga fettforsorj~
ningen, skulle dra sig for att till den grad 80m har antyddes' lita pa en
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sadan lagring av ravaror, .om man visste, hur ilIa det under kriget lag till
med mojligheterna till bearbetning darav. Viha ju bara ett - eller kanske
man skall saga ett och ett halvt - raffinaderi har i landet. Om de' anlaggningama blivit forstorda, h'ade vi statt dar med vara oljeravaror utan
att ha nagon gladje av dem.
Pro.fessor tOsvald ville - tyektes det mig - gora gallande att hela jordbrukskommittens arbete varit onodigt. Det ar bara synd att han inte
deklarerade samma uppfattning for fem ar sedan, ty om den da varit
gallande, hade vi sluppit ifranmyeket obehag oeh mycken moda. Han
malade nu upp en i sanning lysande framtid for vart jordhruk. Jag trodde
annars att harvidlag gaJlde det gamla ordspraket, att halsan tiger still,
och nagonting av den sortens tystnad ha vi har sannerligen haft svart att
sp.ara bade under krisen oeh tidigare. Man skulle av professor Osvalds
resonemang kunna dra den slutsatsen, att det skulle bli 'mojligt att slopa
spannmalstullarna, aven om det kanske bleve en del besvarligheter till att
borja moo. Men jordbrukarna skulle tydligen kunna tvingas till att odla
pa ett sAdant satt att de kunde kon.kurrera med varldsmarknaden. (Inpass:
Instiimmes.) Ja, da ar· det alldeles utomordentligt, men jag undrar hur
manga 80m instiim'ma i det. Ar det sa enkelt, yore ju laget for vart jordbruk alldeles fortraffligt. Men i sa fall skulle val inte jordbrukets hogsta
fortroendeman, som sm bakom utredningsa]}betet har, ha lagt ned sa
myeken moda pa det oeh visat sa stort intresse oeh sa stor iver for
att fa fram ett resultat av utredningarna snarast mojligt. Oeksa de maste
ju anses ha en viss insikt i dessa fragor.
Det skulle vara ytterligare en hel del att berora, men om jag skulle ga
in pa alIa punkter bleve det nastan ett nytt foredrag, och darfor skall jag
sluta, i all synnerhet som tiden ar langt framskriden. Alltsa blott en
slutreflexion. Nar jag hort, hur det· aven i denna eminent sakkunniga
forsamling fader sa manga missforstand om vad kommittebetankandet
innebar, har jag kommit att tanka pa en episod i samband med en diskus,sIon om krispolitiken, som jag i hostas var med om i Kopenhamn. E.nav
deltagarna i diskussionen sade, att det i krispolitiken" inte bara galler att
skapa erforderliga organ och att vidtaga forstandiga atgarder, utan att
det ar minst lika viktigt att fa allmanheten att inse, att· atgarderna ara
forstandiga. Jag vill av naturliga skal inte uttala mig om i vad man jordbrukskommitten har framlagt nagra forstandiga forslag. Men sa mycket
maste jag erkanna, att i den andra delen av var uppgift - att fa folk
att 'forsta, att forslagen aroforstandiga - ha vi tydligen i alla handelser
grundligt misslyckats!
Professor Erik Lundberg: Jag har antecknat mig sjalv for en helt kort
Landshovding Hammarskjold far naturligtvis ordet efter mig
for att korrigera mina uppgifter i den man det behovs.
Reservationen har jn ratt mycket varit pa tal i kvall. Do·eent Svennilson har gjort ett skiekligt referat av denna reservation, men da det nu
har blivit fraga om en jamforelse med brand- respektive .sjukforsakring,
sa har jag inte kunnat motsta frestelsen att yttra mig.
Jag kan inte finna annat an att jam'forelseri med brandforsakring maste
vara en falsk analogi oeh att jamforelsen moo sjukforsakring ar den riktiga~
D'et iir ju inte fraga om att man skall forsakra sig fuBt i den bemarkelse,
forklar~g.
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som landshovding- Hammarskjold har talade om. I stallet galler det val att
avgora, vilken standard man vill forsakra sig for, for den handelse oIyckan
skulle intraffa, att lan-det kastades in i ett nytt avsparrningsiage. En enskild
person tar ju inte sjukforsakring pa sadant satt, att han far full inkomst
oberoende av om han pa grund av sjukdom hindras fran att utfora
al'\bete. I stallet forsakrar man sig sa, att man kan reda sig dragligt under
en eventuell sjukdom. Pa det sattet bar val ocksa den forsakring ses, som
det har ar fraga om. Vi bora taga sikte pa en sa stor produktion av livsmedel, att vi skall kunna barga oss pa ett sadant satt, att forsvarsberedskapen kan uppratthallas under en total avsparrning av en viss rimlig
Hingd. Jag har sagt detta manga ganger i kommitten, men landsh_ovding
Hammarskjold oeh jag ha aldrig kunnat forsta varandra nar det galle:t
just beredskapssynpunkten. Vi re~ervanter ha havdat den synpunkten, att hansynen till var beredskap kraver ett visst minimum, varunder vi
icke kunna tillata att var jordbruksprodu'ktion sjunker. Docent Svennilson har i annat sammanh:ang framha,llit att risken finns, att det kan
-bli en sadan av!folkning inom jordbruket att jordbruksproduktionens storlek kan hota att vIi for liten. Darfor ar det nodvandigt att ha en klar
malsattning, som innebar att jordbruksproduktionen icke far tillatas att
sjunka under ett visst minimum.
Daremot tror jag att reservanterna ganska tydligt ha utsagt, att det
inte ar en bestiimd linje for jordbrukets faktiska storlek utover detta minimum som skall rekommenderas. Dar far det bli en avvagning mellan olika
synpunkter. De ekonomiska uppoffringarna skola vagas mot fordelarna av
att ha en sa eller sa myeket hogre beredskap an som ar absolut nodvandig.
Det ar en hel mangd soeiaia och kom-munaIpoIitiska overvaganden som
hora hemma i ekvationen. Landshovding Hammarskjold hade en myeket
bra analogi med den dar vaggen; man uppslliller ju det kravet, att en
vagg maste vara minst sa tjoek, att inte taket s-kall falla ned. Detta ar
just beredslkapssynpunkten: vaggen far absolut inte vara mindre tjock,
ty da riskerar man att taket ramlar ned vidforsta kraftiga storm eller vid
forsta storre middag i den ovre vaningen. Men sedan kan man naturligtvis
gardera sig mot eventuella stOrre katastrofer av en omfattning, 80m man
hittills inte har upplevat men so-m man anser sig kunna rakna med sasom
en mojlighet. Infor ytterlighetsfall kan man naturligtvis overvaga att
eventuellt gora vaggen myeket tjoek. Darvidlag far man givetvis ta hansyn till vad det kostar att gora vaggen tjoekare, att man far mindre utrymmen inomhus o. s. v. Det maste alltsa bli en avvagning. Analogien ar
enligt min mening utlnarkt, men jag kan inte kom,ma till nagot annat
resultat an att den stoder den uppUiggning av beredskapsiinje respektive
det ekonomiska kriteriet, som reservanterna ha gatt in for.
Professor H. Osvald: Jag vill bara saga ett par ord med anledning av
landshovding Hammarskjolds inlagg.
Vad jag talade om var jordbrukets naturliga .forutsattningar, klimat oeh
jordman. Jag vet myeket val att andra forutsattningar ofta aro av sadan
art,_att de val tarva en andring. Redan innan 1942 ars jordbrukskommitte
blivit tillsatt, hade jag for ovrigt sjalv skrivit artiklar, vari jag uttalade
on-skemal om en rationalisering av svenskt jordbruk. De farslag, som framlagts av kom-mitten, bora enligt min mening i stor utstraekning forverk-
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ligase Daremot anser jag det felaktigt att forsoka maJa ut klimatet och
jordmanen i vart land pa sadant satt, att man far den forestiillningen att
de naturliga forutsattningarna for jordbruket har i landet skulle vara
mindre gada.
Direktor Kuno Moller: Xven jag skall be att fa ge en kort replik.
Jag vill endast ratta vad som sakerligen var en missupp.fattning fran
landshovding Hammarskjolds sida: antalet raffinaderier for margarinravaror har i landet ar fern; 'landshovdingen forvaxlade det tydligen med
oljefabrikerna.
Darjarnte viII jag namna, att vissa undersokningar ha utforts rorande
kostnaderna for lagring av oljor i berg. Jag tror inte att en sadan lagring
skulle mer an fordubbla forvaringskostnaderna. Q'm man i stallet for fern
ore raknar med tio ore per kg och ar, blir okningen i alIa fall forsvinnande
liten i jamforelse med prisskillnaden mellan smor oeh margarine
Landshovding B. Hammarskjold: Direktor Moller har ratt: det var
hardningsfabriker jag avsag oeh icke raffinaderier. Jag tankte pa Karlshamn oeh Svea. Det ar kanske annu hemligstamplat hur vi forvarade var
olja och vara oljeravaror oeh jag skall inte ga in pa det, men direkwr
Moller vet hur fantastiskt mycket kostnaderna oka genom sadana provisoriska anordningar, som vi hade under kriget.
Jag ar glad over att mitt yttrande framkallade ett fortydligande fran
professor O'Svald; det var kanske fIer an jag som missforstodo vad han
forst sade. Jag vill tilUigga, att i varje fall for den animaliska produktionen
galler inte hans resonemang, och den ger ju jordbruket mer an halva dess
inkomst. Pa den sidan ar alltsa jordbruket i varje fall beroende av stod.
Vad angar jam.forelsen med forswkring, ar det alldeles riktigt vad herr
ord.foranden sade, men da jag talade om brandforsakring tiinkte jag pa
att man vid en lagre forsakring tar en del av totalrisken pa sig sjalv.
Analogien bestar dari., att det vid ett krig - liksom vid brand - ar en
totalrisk som hotar, inte som vid sjuk·forsakringen ett overgaende sjukdomstillstand under sa och sa lang tid, efter vilket man hoppas att genom
arbete och flit kunna ta igen den inkomstminskning, som man under en
tid kunnat ·finna sig i. Det ar ju for ovrigt, savitt jag vet, ingenting som
hindrar att man tar en sjukforsa.kring upp till fulla inkomsten, bara man
inte gar darover.
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Statsradet Gunnar Myrdal inledde aftonens diskussion med ett
foredrag om

Viirldshandelns iiterupphyggad och
svensk handelspolitik
I.
Det yore bade rimligt och naturligt att forvanta - da jag nu skall
infria mitt atagande att har i kvall halla ett inl,ednin,gsf.oredrag med
nyss angivna titel - att jag toge utgangspunkten i en skildring av
varldshandelns nuvarande tillstand och en redngorelse for det amerikanska forslaget till en varldshandelsorganisation i syite att vidga
och frigora handeln och att jag d~arefter sokte redogora for den svenska installningen till detta forslag och de stravanden det representerar. Faran ;med en sadan upplaggning ar emellertid att framstallningen blir alltfor aIlman och abstrakt. Jag skall d\arfor i stallet tillata
mig att forst sa kort och klart jag kan soka belysa utvecklingen av
v,art eget lands internationella handel och handeIspoIitik efter krigsslutet samt soka an;ge det mycket bekymmersamma Higet just nu.
Forst darefter skall jag nagot komma in pa de allmanna och langsiktiga rragorna.
Jag viII da forst erinra om att tiden narmast' fore det tyska sammanbrottet kannetecknades av en ytterligt kraftig skarpning av handelsavsparrningen kring vart land. Under krigets sista halvar nedgick
vax utrikeshandel till en ren obetydlighet. Ifraga om vara impol'tvaror
levde vi da pa de lager, som under de gangna knapphetsaren likval
9 -
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fortanksamt upplagts men som nu hastigt minskades. Vissa exportindustrier 'byggde i stallet upp sina lager sa langt det av olika tekniska
skal var mojligt.
.
Nar kriget antligen var slut, fattades det sam en gemensam uppgift for staten och naringslivet att sa hastigt 'Sam mojligt fa handeln
oeh sjofarten' igang igen. Om en enkel atergan'g till forkrigsforhallandena kund'e ·det av olika skal ieke vara tal.. Tyskland, som fore
kriget kom hogst bland vara importHinder oeh sam da svarade for en
dryg femted'el av var import oeh omkring en, sjattedel av var export,
hade un·der avsparrningen under kriget kommit att an mer dominera
var. utrikeshandel men var nu for obestamd tid forvandlat till ett
handelspolitiskt vacuum. I de fIesta ovriga lander pa Europas kontinent radde, som ju alIa vet, till en borjan kaotiska forhallanden med
skriande varubrist, sonderslaget transportvasen, sammanbruten produktion, oreda i penningvasendet o. s. v.
Ett livligt forhandlingsarb'ete ledde till att vi kunde sluta kortsiktig·a bilaterala hand·eIs- oeh betalningsavtal med en rad lander. Dessa
avtal har clarefter i manga fall by·ggts pa med tillaggsavtal, oeh de
har efterfoljts av nya 'avtal' av samma typ m·en med· efter de gradvis
forandrade forhallandena modifierat innehall.
Som ofta framhallits svarar detta system av kortsiktiga bilaterala
avtal med varulistor oeh speeiella betalningsarrangemang aIls ieke till
de svenska onskemalen ifraga om den internationella handelns framtida 'organis.ation. Men under denna overgangstid efter krigets slut ar
de nodvandiga av huvu·dsakligen tre orsaker. De speeiella betalningsarrangemangen oeh i vissa fall krediterna har varit nod.vandiga, emedan tillsvidare valutorna i de fIesta stater i Europa icke ar internationelit utbytningsbara och emedan forutsattningarn,a for normala
kommersiella kapitalrorelser av detta och andTa skal annu ieke ar i
hogre grad; forhanden. K voteringen i handelsavtalen har framtvingats
.av varuknappheten. Ifraga om ett flertal av vara exportvaror ar behovet hemma och utomlands sa stort, att vi inte bara maste bestamma
hur stor kvantitetvi overhuvudtaget kan exportera utan aven ·genomfora en fordelning, i sjalva verketen internationell ransonering, av
exporten till olika lander. Laget har i det hanseendet varit an mera
pressat i de fIesta andra lander i Europa.
Under dessa forhallanden har detta nat av bilaterala handels- oeh
betalningsavtal varit enda forutsattningen for att handeln ater skulle
kunna komma igang. Alltjamt ar de nodvandiga. Lyekas i sinom tid
stravandena 'att genom internationell organisation gora valutorna
fria oeh skapa en internationeII kapitalmarknad, sa kommer i samma
man de bilaterala betalningsavtalen att bli overflod:iga. Ett slopande
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av varulistor oeh kvoteringar framstar daremot ieke sasom en naraliggande mojlighet. Ifraga om flertalet varor som utgor huvudposter
i den svenska exporten oeh ayen ifraga om man·ga viktiga varor inom
vax import, pekar tvartom tendensen just nu snarast pa en skarpt
knapp-het.
Inom ramen av denna tunga avtalsapparat kom emellertid mycket
hastigt en avsevard handel till stan·d. Exporten som redan fore krigsslutet v-ar viiI forbered-d ej blott genom lagerproduktion inom industrinutan aven genom vissa i fOfvag beviljade ateruppbyggnadskredtiter samt redan ingangna kop oeh avtal, aterhamtade sig 'hastigast.
Det tog langre tid innan aven importen borjade stiga oeh den hall sig
oeksa lange pa en betydligt lagre niva. Handelsutbytet for manaderna
maj-deeember i fjol slutade darfor enligt den preliminara-statistiken
pa ett exportoverskott av omkring 800 miljoner kronor elIer omkring
50 proeent av totala importvardet. Mot slutet av aret holl sig exporten i a:llmanhet betydligt oV'er 230 miljoner kronor i manaden medan
importen stannade vid omkring 160 miljoner kronor.
Under innevaran-dle ars forsta fyra manader sjonk emellertid exporten n-er emot en niva av i genomsnitt under 180 miljoner kronor; senare under aret stabiliserade den sig pa en niva av omkring 220 miljoner kronor i manaden. For oktober var siMran narmare 240 miljoner
kronor. Exportvolymen ligger nagonstans over halva den »normala»
forkrigsvolymen-.
Importnivan befann sig daremot redan fran arets forsta m"anader
i nastan oavbrutet stigan-de. Under tredje kvartalet var manad-simporten nara nog uppe vid 300-miljoner-streeket. For oktober naddes
siffran 327 miljoIier. -Detta ars utrikeshand1el kan vantas leda till ett
importoverskott pa atminstone trefjardedels milliard kronor. Vi borjar nu narIila oss en importvolym som nar upp till den »normala»
fore kriget. Darvid ar dock att marka att importen av manga av de
allraviktigaste fornodenheterna for konsumtion-en och an mer for
produktionen ligger langt under normala ·forkrigskvantiteter oeh endast mycket otillraekligt tillfredsstaller de aktuella behoven.
Jag tror. att det kan ha ett visst askadliggorande yarde att berora
de olika huvudmotiv, som varit avgorande for den sven'Ska handelspolitiken 'un·der denna period efter -krigets slut. Dessa motiv har varit
delvis motstridiga, vilket inneburit att den forda politiken fatt bestammas genom en avvagning mellan de olika motiven. Pa grund- av
de faktiska Iorhallandenas egen utveckling har en gradvis forskjutning skett av de olika motiven oeh sarskilt av den relativa vikt de
kunnat tillmatas vid avvagningen. Den offentliga meningsbildningen
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har emellertid kommit att kann,eteeknas av en avsevard e£tersHipning. Den har inte foljt med varken -den faktiska utvecklingen av
han-deln eller motiv£orskjutning·en inom -handelspolitiken och har pa
grund -darav kommit att oita bli mindre traffand'e.
Vid denna analys av d,e handelspolitiska motiven skall jag dela
'upp efterkrigsperioden i tre olika skeden. Det forsta skedet innef-attar
tiden narmast efter krigsslutet till framemot detta ars ingang; det
andra skedet forsta halvaret i ar; det tredj.e skedet slutligen de allra
sista manaderna oeh den just nn aktuella utveeklingen.
Ateruppbyggnadsintresset - alltsa vaf redobogenhet att bista vid
ateruppbyggnaden i Europa - har under hela perioden varit oeh ar
alltjamt ett myeket viktigt motiv for d,en svenska handelspolitiken.
Underdet forsta skedet efter krigets slut var detta motiv helt domineran-de. Detta galler sarskilt i forhallande till vara grannlander men
aven mera allmant.
I det lage som forelag under detta forsta skede vardet naturligrt
att exportintresset fick sta i efterhand for ateruppbyggnadsintresset.
Vi var beredda att lamna ut vara exportvaror till de lander, dar de
bast behovdes, utan storre hansyn till att denna efterfragan delvis
var tillfallig oeh -till att vissa andra naturliga exportmarknader dar·vid underforsorjdes oeh att gamla oeh nya kunder kanske forlorades.
Safskilt under det allra forsta skedet tillvaratogs ej ens i hogre grad
det myeket naraliggande 'Svenska -exportintresset, att de lander som vi
han-dlad,e med inte bara sKulle ta de for ateruppbyggnaden ytterligt
behovliga exportvarorna fran oss utan oeksa bereda ett visst, aven
om begransat utrymme inom 'Sin import for sadana mindre knappa
eller nodvandiga varor fran Sverige, for vilka dessa lander var gamla
vardefulla 'exportmarknader. I det senare hanseendet har gradvis de
forbattrade forhallandena i dessa lander mojl,iggjort ett hav·d1ande av
det svenska exportintresset jamsides med ateruppbyggnadsintresset.
Men i det forra hanseendet far ateruppbyggnadsmotivet alltjamt i hog
grad bestamma fordelningen av vara knappa exportvaror -- icke
-minst travaror, pappersmassa och papper - pa ett satt 80m blott
delvis svarar till land'ets oeh industrins i trangre .mening rent kom'mersiella intressen.
Jag vill'hartill foga det erkannan-det att de berorda industrierna i
stort sett forstatt oeh erkant nodvandigheten av dessa ieke-ekonomiska hansyn vid £ordelningen pa olika lander av deras export. Koncentrationen av var export till Europas valutasvaga oeh nodlidande
Hinder underlattades darjamte av att vid denna tid Forenta staterna
under nedhallande av sina egna importonskemal forklarade sig in--
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tresserade av att var pappersmassa oeh vart tidningspapper i forsta
hand stalldes till forfogande for ateruppbyggnadsarbetet i Europa.
Under den allra forsta efterkrigstiden fick aven vart importintresse
sta i viss man tillbaka for ateruppbyggnadsmotivet. Sar-skilt till vara
nordiska grannlander var vi rentav beredda att avsta bet~Tdande
kvantiteter av knappa varor, som vi sjalva importerat eller som i alIa
handelser aldrig skulle ha ingatt i en normal export fran Sverige. Ej
blott hans'ynen till vara egna forsorjningsbekymmer utan' aven det for
bada parterna gemensanlma intresset att den inbordes skuldsattningen
skulle hillIa sig inom rimliga granser gjorde det emellertid naturligt
att, i den m1an produktionen ater borjade komma igang i dessa lander, undan for undan alIt storre vikt i vart forhandlingsarbete kom
att laggas vid fixerandet av vaxande exportutfastelser fran vara handeIspartners sida..Sarskilt und'er det forsta skedet men aven dar-efter
har emellertid vart handelsutbyte med storre delen av Europa balanserats blott genom ianspraktagandet av den myeket avsevatda kreditgivning som agt fum.
D·et ligger i det redan sagdaatt denna kreqitgivning - liksom aven
de under detta forsta sked1e av efterkrigstiden myeket avsevaxda
gavorna - varit en sida oeh en viktig sida av vart deltag1ande i ateruppbyggnadsarbetet och den har aven sa motiverats. Jag skulle emellertid har vilja papeka att jaIDsides ·med detta motiv for kreditgivning
har i vaxande utstraekning forelegat ett annat motiv, 80m iag skall
tillata mig kalla vart frihandelsintresse.
Sverige har ju normalt en multilateral handel med stora exportoverskott i vissa riktningar oeh importoverskott fran andra hall. N3got
sadant som en tredjedel av hela varutrikeshan·del fore kriget lag antingen over eller under en bilateral balans. Det rakar nu forhAlla sig
sa att t. ex. Storbritannien oeh de med moderlandet i valutahanseende
forbundna dominierna, alltsa sterlingbloeket, oeh likasa alIa de tre
nordiska grannlanderna, horde till de marknadsomraden i forhallande
till vilka vi brukar ha ett stort exportoverskott. Den multilaterala
handelns forutsattningar ar sadana oeh ur frihandelssynpunkt ar detta
forvisso icke ett fel. I normala tider anvander vi den valuta vi genom
exportoverskotten forvarvar for att betala motsv,arande importoverskott fran andra lander, fore kriget Tyskland men aven Forenta staterna oeh olika latinamerikanska lander.
N u var emellertid det internationella valutasystemet s5nderbrute~,
oeh vi kunde konstatera att manga av vara viktigaste exportlander
hade »svaga valutor». Om vi gor det tankeexperimentet, att vi skulle
ha kunn,at helt ·bortse fran hansyn till ateruppbyggn·adsintresset vilket naturligtvis vore orimligt --- sa skulle vi da ha statt infor ett
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val, dar mojlighetsfaltet markeras av de extrema alternativen: antingen att vi skulle b'egara att fa skruva ner hela var handel med
dessa lander till den lag·a niva, dar exporten kunde bli balanserad ~v
importen, vilket naturligtvis hade varit ett mycket 'hart slag for vara
industrier och allmant inneburit en anpassning av var handel mot
okad autarki; eller att vi med.elst en eller annan form av kreditgivning skulle mojliggora en export, som pa i dessa riktninga'r normalt
satt och i normal grad var storre an importen. I verkligheten blev det
naturligtvis fraga om en kompromiss. En frihandlare kan, vara glad
att Ateruppbyggnadsmotivet fran borjan
forstarkte frihand·elsmotivet, att· kompromissen kom att ligga narmare den senare ytterligheten an den fnrra.
Dessa krediter had·e alltsa av,en den goda verkan, att var utrikeshandel efter kriget kunde redan fran borjan eller atminstone mycket
snart styra in i relativt normala banor. D'et bor papek·as, att thela
denna politik ar en medveten spekulation i det internation·ella valutavasendets snara sanering. Ty for en langre period kan inget land
samla pa sig vaxande forrad av valutor som icke ar internationellt
utbytbara.
'
D'et kan kanske sagas att under det andra skedet av efterkrigsperioden - allts! fran detta ars borjan eller, om vi ser till forhandlingarna och icke blott till den aktuella handeln, kanske riktigare fran
senhosten i fjol till helt nyligen - det inhemska forsorjningsintresset
stigit upp till alIt storre relativ betydelse, jamsides med att det
omedelbara ateruppbyggnadsintresset stallts nagot tillbaka i betydelse
allteftersom forhallandena kommit mera i ordning i olika lander. Forsorjningsintressets betydelse har for 9SS stegrats genom inflationstryckets okning i Sverige. Dr den synpunkten maste d·et galla att trycka
ner exporten och att stegra importen.
Vad forst 'galler exporten har jag redan namnt att den i ar hallits
nere nagot under den niva som uppnaddes i fjol host. Den gar bara
upp till nagot over halften av vad som skulle kunna betraktas 80m
»normalt». I rad·ande internationella knapphetslage skulle det natur- .
ligtvis ha varit mojligt att finna en otillfredsstalld efterfr3gan pa
praktiskt taget hur mycket som heIst av de fIesta svenska exportvaror. Aven med inraknande av de stora svenska krediterna och gavorna fran det forsta skedet. ar det dock givet, att de fadande betalningssvarigheterna orsakade att blott en mindre del av denna efter'fragan var kopkraftig pa den svenska marknaden. Men aven inom
denna darigenom inskrankta mojlighetsram har exporten ytterligare
inskrankts genom en svensk exportreglering, vilken som forsta riktpunkt tagit det svenska forsorjningsintresset.

sa
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Importen har under tiden, sasom redan sagts, stigit mycket kraftigt. Dartill har bidragit ett intensivt forhandlingsarbete syftande till
att forsakra oss inforsel fran olika hall av viktiga fornodenheter for'
var produktion oeh var konsumtion. TrotS' detta arbete Ihar pa grund
av den aIImanna varldsknappheten importen hallit sig relativt hlg
ifraga onl vissa betydelsefulla nyckelvaror i produktionen, sarskilt
kol men aven jarn oeh stal samt gummi oeh garner, oeh likasa av
ffianga viktiga livsmedel vara stor internationell knapphet rader.
Unde'r tiden har emellertid importen svallt av manga andra konsumtionsvaror, d~lvis sadana av lyxkaraktar. Den-na handelsutveekling
har understotts av bI. a. det forhalIan·det att produktionsutvecklingen
i Forenta staterna, sam nu ar en av vara huvudleverantorer, varit
mycket gynnsammare ifraga am olika slags mer eller min·dre umbarliga konsumtionsfornodenheter an av produktionsfornodenheter oeh
konsumtionskapitalvaror. Den harda importkontroll, som i flertalet·
lander uppratthalles i syfte att halla ute de ieke oumbarlig·a importvarorna, 'har naturligtvis verkat i samma riktning att minska d·eras
knapph'et pa varldsmarknaden.
lett lage utmarkt av starka inflationstendenser inom landet. framstod det onskvart att pa alIt satt fa fram en okad import. A yen i detta
fall sammankopplades med det forsorjningsintresse, som pa det satt
jag antytt primart motiverade den valvilliga installning·en till importen, frihandelsintresset. Vi ansag det aven med hansyn till vara langsiktiga handelspolitiska ideal vara en stor forman, att, aven om vi
av forsorjningsskal var tvungna ·att relativt hard·hant reglera exporten, vi likval kunde ta en frihandelsinstallning atminstone till importen oeh saledes lata importen flyta in tamligen fritt utan den granskning ur nyttighets- oeh behovligh-etssynpunkt, sam i de fIesta andra
lander nu ar regel.
Jag erinrar om att vi under varen faktiskt var i fard med att avveekla stone delen av var importreglering. Denna utveekling brats
visserligen, da pa grund av den kraftiga stegringen av priserna pa de
internationella marknaderna vi for att forsvara var prisniva blev
tvun-gna att gradvis alIt hardare kontrollera. importen ur prissynpunkt. Men tack yare kronans' appreeiering fick denna priskontroll for
en tid en min·dre restriktiv effekt pa importen an eljest skulle ha varit
forhallandet.
Den offentliga diskussionen under .detta andra skede ger intressanta exempel pa den efterslapning i opinionsbildningen, 80m jag nyss
talade om. Manniskor i allmanhet - och d·essvarre aven en del personer som ar offentliga meningsbildare och som darfor bart kanna
en plikt att halla sig biittre informerade - har levat kvar i d·et forsta
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skedet med dess exportoverskott. Folk har last i tidningarn.a, om de
stora exportkrediterna som Sverige bevilj.at oeh fatt den forestallningen, att knappheten i landet oavbrutet skarptes genom en onaturligt uppdriven export. Det ar ganska givet att d,en som inte gar till
handelsstatistiken kan fa denna forestallning, ty under inflationstryek-et rader det ju knapp-het i vart land pa snart sagt alltin-g oeh sjalva
forekomsten av export trots knappheten hemma bestyrker ju skenbarligen dessa forestallningar.
Jag 'behover i denna krets inte mer an antyda, hur den myeket
snedvridna diskussionen i somras oeh hostas av d,et ryska handeIsavtalet verksamt bidrog att befasta dessa vanforestallningar. Allmanheten gays ju faktiskt den forestallningen att knappheten pa allting
har i landet - t. ex. pa spik, papper eller pa badkar - oeh alIa inskrankningar - t. ex. att en stad inte fiek bygga en skidbaeke eller
anordna en utstallning eller uppfora sa manga bostader som i oeh
for sig var behovliga - berodde pa »det ryska avtalet». Detta skulle
mystiskt nog vara avtalets verkan ett halvar innlan diet var slutet oeh
ett ar eller mer innan konkreta leveranskontrakt kunnat komm·a till
stand. Upplysningen att exporten enligt det nya avtalet under den
narmaste knapphetstiden kommer att vara synnerligen obetydlig har
drunknat i denna av myeken okunnig-het oeh atskillig demagogi understodda exportmisstanksamhet.
Det har aven forts en hel del lost tal om behovet av en skarpt reglering av utrikeshandeln som led i kampen mot inflationen, trots att
lag-et under detta skede jn faktiskt varit det att exporten genom reglering hallits nere vid en niva, som nog maste sagas vara praktiskt
minimum vid forenad hansyn till dels vara langsiktiga exportintressen oeh dels kringvarldens fortsatta ·behov av bistand fran den svenska produktionen for ateruppbyggnaden, medan import-en bragts upp
sa hogt att ett avsevart oeh vaxande importoverskott uppstatt.
Jag viII starkt understryka att utrikeshandeln som helhet saledes
ieke varit av inflationsdrivande kraft. Tvartom har importoverskottet
oavbrutet sugit upp oeh neutraliserat manga hundra miljoner kronor
av kopkraft oehefterfragan detta are Det ironiska i situation,en ar nu
d1etta, att man kans~e kan hoppas att denna insikt om utri'keshandelns
hittillsvarande roll att dampa inflationstendenserna kommer att vinna
onskad spridning - men tyvarr forst i det ogonbliek da vi stiger in i
ett tredje skede dar vi av valutahiinsyn helt enl{elt inte har Tad att
obegransat lata utrikeshandeln spela den inflationsdampande rollen,
hur onskligt oeh nastan nodvandigt det an kan te sig ur inhemska
pris- oeh penningpolitiska synpunkter.
Vi har, som jag nyss papekade, ett stort lopande importoverskott,
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oeh i den dynamiska inkomst- oeh efterfrageutveckling in!om lan-det,
vari vi befinner oss, finns det skal att vanta att importoverskottet
skall vaxa, om oforandrad import- och exportpolitik foljes. Det ar
uppenbart att aven om, som vi kanske far hoppas, sterlingomradet
oeh hela Vast- oeh Nordeuropa snart nog far internationellt utbytningsbara valutor sa att vi inte behover se fram mot en pa grund av
vax internationella handels inriktning minskande del av var valutareserv sasom fullt fungibel, sa ar detta likval en utveekling av vax
internationella betalningsbalans som helt enkelt icke kan fa tillatas.
Under detta tredje skede kommer diirfor valutahansynen att stiga
upp som ett dominerande motiv i var handelspolitik.
Vi lever internationellt over. vara tillgangar i den meningen att vi
pa nagot langre sikt icke har mojlighet att betala den import vi nu
tar in med den export vi sander i vag oeh de ovriga inkomster fran
utlandet som vi inhostar. Det kommer alltsa mycket snart att galla
for oss att stegra exporten oeh/eller minska importen oeh att gora
detta trots att denna forskjutning i oeh for sig maste stegra kopkraftsoeh inflationstrycket inom landet.
Vad galler exporten kommer en stegring under nasta ar sannolikt
att mota de allra storsta svarigheter. De uppskattningar av vad vi
for nasta ar skall kunna exportera av skogsprodukter i vidaste bemarkelse, som just nu genomfores av branslekommissionen till ledning for
vax han·delspolitik, visar tyvarr 'att denna viktiga d'el av var export
sannolikt rentav maste komma att bli nagot mindre an un·der foregaende ar, oeh sa aven om vi lyckas hindra en ytterligare stegring av
den inhemska forbrukningen. Vad vi har ser aga rum ar till stor del
en fortsatt utveckling av resultaten av var mycket lagabransleforsorjning. Vi har langt i forvag medd·elat alIa har berorda parter, att vi
icke skulle kunna hindra denna sammankrympning avo var formaga
att exportera de for ateruppbyggnaden overallt i viirlden sa utomordentligt viktiga skogsprodukterna, savida vi icke finge en vasentligt
rikligare kolforsorjning. Men i nuvarand·e lage hjalper det oss ieke
stort att vi i forvag varnat vara koparlander.
Knappheten pa kol, som sanker h·ela var produktionskapacitet, oeh
knappheten pa jarn oeh mycket annat, ligger ocksa direkt och indirekt som en av de viktigaste faktorerna bakom var under nasta ar
sannolikt snarast sjunkande formaga att ·exportera produkter av kvalitetsjarn samt maskiner och manga andra industrivaror. Men en
annan huvudfaktor bakom de daliga utsikterna att oka exporten ar
naturligtvis den kraftiga investeringskonjunkturen inom landet oeh
den hoga konsumtionen.
Ifraga om importen IIiaste vi tvartom intensifiera anstrangningarna
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att fa in m·era kol, jarn, gummi, vissa maskiner, en hel del viktiga
konsumtionsvaror som textilier och mycket annat. Desto mer tvingande blir det da. ur valutasynpunkt att vi sa smaningom soker finna
vagarna att minska importen av en hel del nyttiga, onskliga men
mindre nodvandiga varor.
Om vi inte raknar med en mycket kraftig uppbromsning av den
pagaende stegringen av inkomsterna och kopkraften inom landet, blir
vi saledes under nasta ar helt enkelt nodsakade att lamna var relativa frihandel ifraga om importen och att i likhet med det stora flertalet andra lander genom direkta regleringar begransa den del av
importen, som vi kan bedoma sasorn umbarlig. Detta ar aIls inte en
i och for sig onsklig utveckling av var handelspolitik och, som jag
nyss framha,llit, kommer denna politik att i sin man skarpa inflationstrycket inom landet. Men inget lan·d kan i langden tillAta en
stor lopande brist i betalningsbalansen som fortar dess valutareserv.
Emellertid bor vi icke dolja for oss, att denna utveckling, dar vi
tvingas att kvantitativt begransa importen for att anpassa dess volym
till en for liten export, pekar direkt fram mot okad autarki. Dr frihandelssynpunkt blir derma politik farlig, sarskilt om den forlanges i
tiden. Varje importbegransning tenderar att stimulera en eljest icke
barkraftig hemmaproduktion. Darigenom skapas intressen som i sin
tur sedermera kan befaras komma att strava att finna motiv for fortsatt importbegransning. Blir produktionsomlaggningen mera omfattande, kan d·en vidare i samma man kornma att dra kapital, arbete
och foretagsamhet fran exportnaringarna och saledes aven pa denna
vag tendera att gora utvecklingen mot autarki permanent.
Bortfallet av d'en tyska exporten, prisstegringen utomlands, varldsknappheten pa alIa slags varor och sa till slut de direkta restriktionerna av importen av vissa slags varor for att forsvara valutareseryen forHinger och forstarker den ten,dens till sjalvforsorjning som avsparrningen under kriget givit upphov till. I detta lage ar det av
yttersta vikt att investeringskontrollen noga och kritiskt synar alIa
projekt till ny eller okad produktion av varor som vi tidigare importerade och som i kanske de fIesta fall vi aven i framtiden bor importera ig·en sedan varldsknappheten overvunnits. Det bor stallas klart
att en s,adan produktion icke kan parakna tullskydd eller annan fortvarande protektion, nar en gang svarigheterna kommer.
Overhuvudtaget ar det i narvarande lage sarskilt viktigt att framhalla, att det av den svenska industrin kravs att den skall vara internationellt konkurrenskraftig. Kan d'etta dampa investeringskonjunkturen i vissa riktningar ar det ur allmant ekonomisk sypunkt utomordentligt fordelaktigt. loch for sig far okad sjalvforsOrjning ifraga
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om den ena eller den andra nyttigheten icke betraktas som nagonting
sarskilt vardefullt eller onskvart i svensk ekonomi.
Jag vet val att det skal som i allmanhet anfores for protektionistiska framstotar ar beredskapssynpunkten. Enligt min mening bor
da ungefar foljan,de harda schema uppHiggas vid provningen. Forst
bor en undersokning goras, om i det saxskilda fallet icke, sedan dagens
tillfalliga knapphetslage overvunnits, en lika god krigsberedskap kan
vinnas for lagre l(ostnad genom lagring eller pa annat satta Men aven
om de~ i ett visst fall skulle adagalaggas, att en god krigsberedskap
forutsatter inhemsk produktion, bortfaller icke fragan, varIor denna
icke kan goras internationellt l(onkurrensl(raftig. Vi bor pa den punkten fordra mycket klara oeh ingaende kalkyler. Det maste vidare undersokas, om inte nagot annat privat foretag eller kooperationen kan
ataga sig att uppratthalla produktionen utan statsstod eller med- lagre
skyddskostnad. I sista hand maste det undersokas, om det inte blir
ekonomiskt fordelaktigare att staten sjalv i egen regi overtar en produktion, som ar nodvandig for krigsberedskapen oeh som icke ar internationellt -konkurrensduglig. Maste det trots alIt bli fraga om statliga skyd-dsatgarder for en viss industri, ar ett klart tidsbegransat
arrangemang bestamt att foredra framfor ett varaktigt. I allmanhet
ar vidare -en direkt subvention, oppet uppford pa budgeten, billigare
for folkhushallet an en tull eller en prisforhojande »inmalning» efter
de metod-er som under krigstidens abnorma forhallanden blivit
vanliga.
Mera allmant oeh bortsett fran de enstaka industrier som nu gor
framstotar for ett okat han:delsskydd maste det galla, att vid -sidan
avett lagt lonelage oeh starka sysselsattningsfluktuationer behovet
av ett hogt tullskydd oeh darmed foIjande relativt hoga produktpris
hor till de omstandigheter, som ar agnade att resa fragan huruvida en
viss industri icke ar i behov aven genomgripande rationalisering. Det
hor till de gamla solida frihandelssatserna att tullskydd, som avskarmar fran den starkande internationella konkurrensen, har en tendens
att leda till en mindre rationell foretagsstruktur oeh en lagre produktionseffektivitet.
Dessa synpunkter har allman giltighet, men i nuvarande lage blir
de sarskilt viktiga. I langden finns det naturligtvis inget annat verkligt tillfredsstallande botemedel mot den bristande jamvikten i betalningsbalansen an enstegrad export. I all synnerhet om vi nu un-der
den narmaste tiden tvingas att ge oss in pa en reglering av importen,
blir det, enligt min mening, viktigare an det nagonsin varit, att vi
-samtidigt satter in vara krafter pa att skapa forutsattningarna for en
snar utvidgning av exporten oeh att vi ocksa star beredda att under-
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kasta oss vissa uppoffringar i detta syfte. Varken den inhemska konsumtionen eIler investeringarna inom hemmamarknadsnaringarna far
anses fridlysta vid en undersokning av problemet hur vi skall kunna
stegra var export. Det ill,eSt oroande i den nuvarande situationen ar,.
som jag ser saken, ieke den stora importen i oeh· for sig, utan det
forha1landet att denna kommer samtidigt med en nedhallen export.
Manga av vara stora traditionella exportindustrier haIler ju faktiskt
pa att forvandlas till hemmamarknadsindustrier.
Jag ar val medveten om den motvind som nu tillfalligtvis blaser
mot en sadan uppfattning. De myeket missforstadda erfarenheterna
fran den korta efterkrigstiden med sin varuknapphet oeh sitt kopkraftsoverskott har skapat en pataglig impopularitet for exporten,
som jag redan vid atskilliga tillfallen haft anledning att patala. Alltfor manga inom handeln, jordbruket oeh hemmamarknadsnaringarna
har kommit att se pa exporten huvudsakligen sasom en orsak till en
forsamrad forsorjningssituation i landet. Vi far kanske hoppas att
tvanget att kvantitativt begransa importen kommeratt' ha atminstone den goda verkan, att uppmarksamheten pa nytt fastes vid
detta grundlaggande faktum, att vi i langden inte kan importera om
vi inte exporterar.
Jag drar alltsa den slutsatsen av mitt resonemang, att aven om den
mera omedelbara reaktionen till hotet mot var valutareserv i handelspolitiskt hanseende maste bli importbegrans.ning, sa bor denna
korttidspolitik kompletteras med en langtidspolitik, varigenom den,na
importreglering sa snart som mojligt kan goras overflodig. Viktigt
framstar ·darvid dels att ersattningsproduktion inom landet for den
utestangda importen i mojligaste man forhindras, dels att foruts.attningar snarast skapas for en exportexpansion. .Vidtar vi icke dessa
kompletteringar, avlagsnar vi oss i samma man fran frihandelslinjen i
svensk handelspolitik.

, II.
Jag skall 'harefter tillata mig att nagot narmare berora denna svenska frihandelstradition. Bortsett fran att dagens atskilligt missforstadda knapphetssituation lett till mycket egendomliga standpunktstaganden i sarskilda fragor, sa ar det val ingen overdrift att saga att
det knappast i nagot annat land i varlden rader en storre prineipiell
enighet kring sjalva grunds.atsen: att det ar i vart oeh hela varldens
intresse att den internationella handeln far en sadan organisation, att
resultatet blir en arbetsfordelning mellan nationerna, som s,a nara
som mojligt svarar till deras skiljaktiga kommersiella forutsattningar
i fraga om produktionen av olika nyttigheter oeh tjanster.
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Vi har Iorsta,tt oss sjalva sa, att vi under tjugotalet ratt bestamt
vagrade att iolja med i den allmanna utveckIingen mot protektion,ism,
som den gangen - alIa goda foresatser till trots - foljde i krigets spar.
Under trettiotalet fick den nationalistiska stromningen i varlden okad
fart. Viktiga led i denna odesdigra utveckling var ju ej blott den tyska
autarkiska handelspolitiken under nazistregimen utan aven den begynnande engelska protektionismen redan fran och med· 1931 och
naturligtvis uppbyggandet av de nastan prohibitiva tullmurarna kring
Forenta staterna just vid ingangen till den stora varldsdepressionen.
Ej bIott Sverige utan heIa var grupp av sma nationer i Nordvasteuropa - de s. k. Oslostaterna - satte' sig sa gott de formadde till
spjarn mot den 'utveekling mot autarki i handelspolitiken, vari den
gangen stormakterna ledde. I. v'ad· grad oeh pa vad satt den svenska
handelspolitiken nu under det kaotiska overgangsskedet efter andra
varldskrigets slut med dess i bilaterala avtal bundna handel i praktiken sokt framja frihandelsintressena, har jag nyss sokt antyda.
Nar vi i Sverige under melIankrigstidens allmanna utveckling mot
ekonomisk nationalism gradvis alltmera kom att hora bland de lander som hade de allra lagsta handeIshindren, bor detta dock rimligen
ses mot bakgrunden av en hel serie forhallanden - framst en gynnsam utveckling av »the terms of trade», den snabba och kraftiga
valutadepreeieringen 1931, och en stark kapitalmarknads- och valutastallning - som minskade pressen pa oss att soka forsvara oss ekonomiskt medelst handelspolitiska m·edel. Oeh da vi nu under sjalva ateruppbyggnadsperioden kunnat gora vissa positiva insatser for vidgandet av ·den internationella handeln, bor det likaledes erinraS' om att
vi haft sarskilt goda forutsattningar att gora det, eftersom vi gatt
efterkrigstiden tillmotes med en oskadad produktionsapparat oeh en
fran borjan ganska stark valutastallning. Det ar i det senare hanseendet som v.ara mojligheter nu hastigt forsamras, om vi inte snart
nog lyckas bygga upp en vasentligt utvidgad export.
80m vi alIa vet har vi dessutom en mycket stor allman reservation
till var frihandelspolitik att redovisa bade for tiden baka,t oeh
framat, namligen i fraga om var jordbrukspolitik. Vi forsvarar denna
avvikelse pa det satt som redan Adam Smith hade anvisat: forsvarsberedskapen. Mojligheten av en ny avsparrningsperiod gor det nodvandigt for oss att bevara ett ratt stort jordbruk. Men aven bortsett darifran maste vi av sociala skal stodja inkomstnivan inom det
inhemska jordbruket. I jordbruket har vi namligen alltjamt bortat
tva miljoner manniskor, oeh aven vid en fortsatt stark industrialisering kan denna jordbruksbefolkning ieke alltfor hastigt minskas·. Jag
kan naturligtvis inte i detta sammanhang ge mig in pa en diskussion
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av jordbrukspolitiken men viII dock garna ha anmarkt, att om vi
viII ge uttryck for var frihandelsinstall~ing pa jordbrukets omrade,
sa kommer denna att krava ett sarskilt starkt intresse for jordbrukets rationalisering i syfte att reIativt hoja dess internationelIa konkurrenskraft och minska dess: behov av handelsskydd. I fortsattningen bortser jag helt fran jordbruket, och anmarker b~ott att jordbruket under alIa forhalIanden blir en aIltjamt krympan:de del av var
folkhushallning.
Nar vi for resten av var ekonomi varit i saxskild grad frihandelsinstallda, atminstone rent prineipiellt, sa beror det naturligtvis inte
bara eller ens huvudsakligen pa nationens internationalistiska sinnelag, ej heller bara pa att, som jag nyss papekade, forhallandena hittills varit for oss i hogre grad gynnsamma och alltsa inneburit en
relativt mindre press pa 'oss an pa andra lander att anvanda handelspolitiken som forsvar for var sysselsattning eller var valuta. Mera
grundlaggande ar vart Iage i varlden sasom en Iiten sjofaran·de nation
i snabb industriell utveckling. Pa importsidan beror vi av tillforsel
utifran av ett stort flertal av vara alIra viktigaste produktionsfornodenheter. Stora imperier som Sovjetunionen oeh Forenta staterna
kan mojIigen tanka sig att leva vidare n-astan utan internationell handel, vi ieke. Vi vet vidare att om varldshandeln blir dominerad av
nationalism, imperialism och politiska blockbiIdningar kommer det
att mest skada en liten nation som den svenska som ieke viII tiIlhora
nagot block. Var exportindustri behover fritt tilltrade till alIa mark, nader for att gora sig bast gaIlande. D-en svenska frihandeIspolitiken
har saledes en mycket solid intressegrund.
Det har visserligen varit patagligt att vara expo~tindustrier varit
utsatta for myeket starkare avsattnings-, produktions- oeh sysselsattningsfluktuationer an de skyddade hemmamarknadsnaringarna. Deh
fastan sysselsattningen varit ojamn'are i exportindustrierna har andock lonerna i genomsnitt stallt sig relativt lagre. Mot bakgrunden
av dessa sakforhallanden ar -det narmast besynnerligt, att det ieke
under Arens Iopp oftare i ·den allmanna diskussionen ifragas.atts, om
vax stora utrikeshandel v-erkligen varit sa Ionande ur folkhushallets
synpunkt. Da sa icke skett, beror det val pa insikten, att de skyddade
hemmamarknadsnaringarna profiterat pa konkurrensindustriernas bekostnad, oeh att den aIlm-anna realinkomstnivan skulle ha stallt sig
lagre vid, en min·dre utveekIad utrikeshandel.
Om jag till slut far berora de principiella deklarationer om Sveriges
handelspoIitiska instalIning, Siom forekommit, viII jag forst erinra om
hur redan innan kriget var till linda kommissionen for ekonomisk
efterkrigsplanering i ett betankande o,rer handelspolitiken, som i dessa
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hanseenden var praktiskt taget enhalligt, knasatte frihandelsprincipen
som rattesnare far svensk handelspolitik pa lan·gre sikt. Fran regeringens sida har vid flera tillfallen infar riksdagen uttalanden med
enahan'da inneoord gjorts, som icke fran nagot hall 'mott allvarlig
gensaga. Jag kan slutligen nu meddela, att ,den sarskilda handelspolitiska beredning filed representanter for skilda intressegrupper inofi
naringslivet, som sedan i varas arbetat under mitt ordforandeskap,
just i dagarna s~mlat sig kring ett yttrande over det amerikanska
forslaget framlagt i december i fjol om upprattande~ av en v·arldshandelsorganisation. Yttrandet, som ar enhalligt, ger mycket bestamt
uttryck at samma instaJlning.

III.
Med kannedom om denna traditionella frihandelsaskadning, som val
fortfarande kan sagas vara den installning pa ett djupare plan som
vi i Sverige tamligen allmant intar till den internationella handelns
problem pa nagot langre sikt, ar ,det tamligen forklarligt att det
amerikanska forslaget om upprattandet av en varld!shandelsorganisation hos oss mott ett mycket allmant oeh helhjartat gillande. Om
jag har bortser fran detaljer och blott haIler mig till de stora linjerna
finns det ur svenska synpunkter mycket fa reservationer 'att gora till
det amerikanska forslaget.
Vart intresse i hela varldshandelns frigorande ar sa ofantligt mycket
storre an alIa tankbara svenska sarintressen, att var huvudonskan
helt enkelt maste vara att en sadan internationell overenskommelse
kommer till stand och, att den blir sa effektiv som mojligt. Vart geografiska lage och vart stora intresse i handel at oster lika val som
vaster gOr det for oss betydelsefullt att organisationen blir universell.
Men detta ar sannerligen icke ett sarintresse utan ett varldsintresse.
Vi maste onska att organisationen blir grundad pa en vidare utveckling av den ovillkorliga mest-gynnad-nations-klausulen.
Vi onskar vidare att en sa stor del av den internationella kommersen som mojligt blir inbegripen i denna internationella aktion mot
handelshinder och diskriminering. Vi ar darfor t. ex. angelagna om
att sjofarten icke undantages. Vi onskar friast mojliga konkurrens
aven pa detta omrade och viII ha ~ort sj,ofartssubventionerna. Pa
detta omrade liksom ifraga om tullarna har Forenta staterna en mojlighet att gora en sjalvstandig insats till allra storsta gagn for varldshandelns ateruppblomstring oeh det framstar ur dessa synpunkter i
hogsta grad lyckligt, att initiativet till denna nya frihandelspolitiska
ans~ats' denna gang tagits lav ett hogprotektioni'stiskt land, som dartill
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har ett sa dominerande inflytande pa de internationellt ekonomiska
forhalland·en i varlden.
Vad galler sarskilt tullnedsiittningar maste naturligtvis vi liksom
de andra »frihandelslanderna» havda, att dessa rimligen bor forsigga
pa det viset att d·e lander som har hoga tullar forst bringar dessa ner
till var niva utan annan kompensation fran var sida, an den vi redan
givit genom att un·der mellankrigstiden ha statt emot frestelsen att
folja m·ed i den allmanna utv·eeklingen mot protektiop.ism oeh autarki.
Men aven vi bor i ett storre internationellt sammanhang vara med
om att gora var insats oeh prova om vi inte har vissa tullsatser, som
utan skada skulle kunna sattas lagre. Framforallt bor vi avsta fran att
rusta oss for forhandlingarna genom att nu bygga upp vara tullmurar.
Det amerikanska forslaget tar sin utgangspunkt i detta faktum att
varje stats handelspolitik har ekonomiska verkningar for alIa andra
stater. I en ordnad varld borda de olika staterna under forutsattning
av omsesidighet avsta fran sin fulla suveranitet i fraga om handelspolitikens utovning oeh gora sitt handlande beroende av internationellt faststallda regler.
Forhoppningarna ar att tillampandet av sadana regler innebar en
sadan lattnad for varje stat, att tvanget till nationalistisk ekonomisk
politik kommer att vika. En primar forutsattning ar darvid att de
inernationellt ekonomiska relationerna verkligen kan effektivt avpolitiseras. De olika staterna maste vara beredda att avsta fran att lata
andra politiska intressen an de rent komm·ersiella fa paverka sina
ekonomiska forbindelser med yttervarlden, d. v. s. sin handelspolitik,
sin valutapolitik oeh sin kreditpolitik. Av naturliga skal ax detta krav
betydelsefullt framforallt gentemot de stater, som genom sin storlek
oeh sina finansiella resurser ov·erhuvudtaget har forutsattningar att
driva en imperialistisk ekonomislr politik.
Det ar lattatt peka pa de oerhorda svarigheter som i dagens lage
rooter forverkligandet av de stravanden som det amerikanska forslaget
ar ett uttryck for oeh som lett till sammankallandet av den forberedande konferens i London, som just i ·dessa dagar avslutat sitt arbete.
En grundsvarighet ar de starka utrikespolitiska motsiittningarna i
varlden. Frihandelslarans gamla forkampar brukade pasta, att frihandel skulle fora till varldsfred, vilket liksom alla ekonomiska historieforklaringar ar en mycket tvivelaktig tes. Motsatsen ar emellertid
uppenbar, att ett felande internationellt fortroende pa manga vagar
frestar till ekonomisk nationalism oeh leder till autarki.
En annan svarighet ar den allmanna bristen pa ekonomisk jamvikt
i varlden. Pa ·ett eller annat satt maste pris- oeh konjunkturutveck-
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lingen stabilisera8 i de olika Ianderna sasom en forutsattning for handelshindrens nedbrytande. Det ar redan en gammal erfarenhet att en
depression gor alIa stravanden till en friare handel tamligen hopplosa.
Varje nation som kommer i ett sadant lage bringas Iatt att forsvara
sig mot utlandet genom handelspolitiska medel. Med den starka be~
toning som i alIa lander eiter kriget givits at kravet pa »Iull sysseIsattning» kan narmast en inbrytande depression, som ieke hej-das
genom samfallda atgarder, komma att verka an mer destruktivt an
forr pa varldshandelssystemet. Vi erfar just nu hur en internationell
knapphets- oeh prisstegringskonjunktur har Iiknande verkningar for
nationer som mot ett overvaldigande kopkraftstryck maste forsvara
sina valutareserver.
Forsok'en att stabilisera ekonomin i de sarskilda landerna ~ oeh
sarskilt i de stora lander, som ,dominerar den internationella kOIlr
junkturutveeklingen - ar ·darfor av primar vikt for frihandeIsstravandena. Oeh konjunkturstabiliseringen maste internationellt synkroniseras oeh samordnas. Ett betydligt storre intresse maste agnas at
d·etta aspekt av problemet an vad som kommit till synes i det amerikanska forslaget oeh den amerikanska »ehartern»~ D'etta synes aven
ha varit den dominerande asikten pa Londonkonferensen.
Den behandling, som Londonkonferensen givit at stabiliseringsprohlemet, Iider emellertid av en farlig ytlighet. Intresset har ensidigt
varit inriktat pa uppgi£ten. att motsta depressiva tendenser i konjunkturut.veeklingen. Det ax tydligen pa det forenklande sattet man forstatt det allmanna kravet pa uppratthallandet av »full sysselsattning». Men ur konjunkturstabiliseringssynpunkt ar det lika angelaget
att hindra inflation. Detta ar i sjalva verket dagens bekymmer, oeh
d·et ax hogst besynnerligt att en stor oeh fornamlig fors.amling av ekonomiska experter kunnat arbeta i sex veekor utan att tyek'as lagga
marke till stabiliseringsp~oblemets andra sida. Dar blev Keynes bonhord over hovan.
D;etta ger mig anledning att understryka att en bristande formaga
hos de enskilda staterna att hindra' en inflationskonjunktur aktuellt
oeh potentielit ar lika farlig for frihand·elsstravandena i varlden som
deras oformaga att hindra kris oeh depression. Oeh aterigen IDaste det
framhavas att ur internationella synpunkter kravet pa inre stabilitet
sarskiltmaste stallas pa de stora stater som ar dominerande for konjunkturutveeklingen. Dtan alltfor stor forenkling av varldssituationen
kan inflationsutveeklingen i manga lander beteeknas som den storsta
aktuella faran for de frihand1elsstravanden, som Forenta staterna sa
helhjartat oeh malmedvetet tratt fram som forkampe for.
Forenta staterna ar sjalva av manga skal oeh i sista hand genom
10 -
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sin valdiga guldkassa lyekligt befriat fran alIa bekymmer for sin betalningsbalans. Men praktiskt taget varje annan stat som i nuvarande internation,ella konjunkturutveckling ieke kan motsta en inflatorisk
inkomststegring maste inrikta sig pa att hindra att efterfrageOkningen
snedvrider dess betalningsbalans oeh anstranger dess valutareserv.
Den bringas genom den inflatoriska inkomststegringen latt i ett alldeles likadant tvang att tillgripa handelspolitiska medel for att forsvara sin valutareserv, som det tvang vi fran trettiotalet kommer ihag
nar det gallde att i en allman deflationsutveekling forsvara ett internationellt utrymme for en antidepressionspolitik.
80m ett ytterligare skal for en internationellt synkroniserad stabiliseringspolitik inriktad pa att dampa en inflationskonjunktur lika val
som en deflationskonjunktur viII jag papeka att enligt all bade erfarenhet oeh teori en inflation har en tendens att skarpa den efterfoljande krisen· oeh depressionen. De speeiella skal som nu i den populara diskussionen anfors for att gora troligt att den nuvarande inflationen i det hanseendet inte skulle vara sa farlig, ar for mig ieke
overtygande.
En internationellt samordnad aktion for att stoppa en inflationsutveekling ar av tva skal mycket svarare att praktiskt genomfora an
en liknande aktion mot en depressionsutveckling. For det forsta finns
uppenbarligen inte i de olika landerna den grundval i en allman folkmening for kampen mot inkomst- och prisstegringar som det numera
- efter en varldsdepression och ett andra varldskrig - faktiskt finns
for statliga atgarder i syfte att vidga kopkraften, halla uppe efterfragan oeh skapa arbetstillfallen i en depression. De internationella
organisationerna har forvisso ieke d:en auktoritet i den allmanna
opinionen, att rekommendationer fran deras sida skulle ge de nationella regeringarna en kraft som de nu saknar.
For det 'an·dra kan den internationellaaktionen vid inflation icke
som vid deflation heltenkelt besta i att valuta stalls till forfogande
for de stater som kommer i betalningssvarigheter. Ty darigenom kunde man riskera att ytterligare sporra den allmanna inflationsutvecklingen.
Det fanns saledes kanske godapraktiska skal, varfar experterna
i London ansag sig bora komma overens om· att med tystnad ga forbi
inflationssidan vid behandlingen av den for handelns frigorande nodvandiga konjunkturstabiliseringen. Ayen om man kan dela deras
skepsis oeh forsta deras opportunism pa denna viktiga punkt, bad'ar
denna tystnad icke gott for de stora planernas framgang.
En multilateral handel forutsatter desS'utom aterupprattandet av ett
internationellt valutasystem, som gor valutorna fritt vaxlingsbara i
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varandra. Den forutsatter ocksa en internationell kapitalmarknad 80m
gor det mojligt for ett land, som erbjuder storre ekonomiskt lonande
investeringsmojligheter an 80m kan tillfredsstallas genom sparandet i
det egn'a, landet, att· ej blott tillfa1ligtvis utan aven for en langre
tidsrymd ha ett 'al'lmant importoverskott. Vi vet alIa att som varlden
nu en gang blivit efter att i en generation krig oeh kriser foljt pa
varandra, kommer ieke ett internationellt valutasystem oeh en internationell kapitalmarknad till stand av sig sjalva oeh de kommer heller
inte 'att kunna fungera automatiskt.
Vi kan vara kritiska mot atskilliga detaljer i Bretton Woodsprojektet, men vi kommer inte ifran att nagon slags sinnrik oeh invecklad interriatione11 valuta- oeh kapitalrorelseapparat av denna typ blir
nodvandig for andamalet. Denn'a internationella planhushallning i
jatteformat i fraga om valutan oeh kapitalrorelserna ar i sin tur fullkomligt ohallbar om den inte kompletteras genom en internationell
konjunkturstabilisering oeh en internationell handelsreglering. Sannerligen, den moderna frihandelslaran ar myeket olik sina foregangare.
Det ar fullkomligt mojligt for vern 80m viII att betvivla att det finns
nagon ehans for denna internationella planhushallning att lyekas. Jag
hor for min del inte till optimisterna. Men vi bor ha alldeles klart for
oss att alternativet ar autarki oeh internationellt kaos och att det
·darlor galler att trotsa alIa svarigheter.
I den internationella handeln ar namligen nu oeh for framtiden
»laissez faire» en orimlighet. Det behovs en myeket utveeklad handelspolitisk aktivitet redan for att skapa mojligheter for hand·el overhuvudtaget oeh an mer for att vidga den till vad som svarar till de
kommersiella forutsattningarna, vilket ar frihandelns re-ala innebord.
Nagon annan frihandel an en »organiserad frihandel» kommer icke
att kunna existera.
Det forefaller mig tamligen overflodigt att ytterligare elaborera de
oerhorda sv,arigheter som moter tankens forverkligande. I stallet viII
jag understryka ett par betydelsefulla praktiska synpunkter, 'Som kan
sagas ha framgatt av vara svenska erfarenheter fran vart deltagande
i arbetet pa ateruppbyggandet av den internationella handeln efter
krigets slut, sarskilt i Europa.
En sad,an erfarenhetssats ar denna, att flertalet stater an sa lange
ar sa Iangt ifran inre och yttre ekonomisk jamvikt, att det bara skulle
vedervaga projektets framgang om man satte som sin omedelbara
uppgift att hastigt genomtvinga ett idealt handelssystem. Vi maste i
stallet inrikta oss pa att stodja och styra en langsam utveekling i
den onskade rikningen.
Darav foljer att mycket mer intresse, an vad 80m i det amerikanska
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forslaget kommer till synes, maste agnas at overgangstidens egn'a problem. For min del skulle jag - oeh har galler min kritik delvis aven
Londonkonferensen - vilja se detta intresse manifesterat ej blott pa
det negativa sattet, att man forklarar sig beredd att under en overgangstid medge allehanda undantag fran de ideala reglerna -- t. ex.
ratt till kvantitativa importrestriktioner vid bristande j'amvikt i betalningsbalansen - utan framforallt i positiva foranstaltningar att
verkligen genom internationella atgard'er overvinna. de bakomliggande
orsakerna till att sadana undantag blir nodvandiga att medge.
Problemetar ett praktiskt och dynamiskt, ej ett teoretiskt oeh statiskt.. Uppgiften ar ej att komma overens om reglerna for ett kommande idealtiIIstand oe~ att·sa medge avvikelser for den tid man har
att vanta innan tillstandet blivit idealt. Uppgiften ar tviirtom att har
och nu soka styra utvecklingen i Tatt.riktning~ Detta galler i lika hog
grad stravandena att bygga upp det internationella penningsystemet.
EnIigt min mening ax det tamligen nyttolost att under nu radande
forhalIanden soka losa fragan om de vaxelkurser, som skall galla i
den framtid da varlden blivit »,normal» igen. Och det ar opraktiskt
att nar man nu soker fixera vaxelkurserna, utga fran gissningarna om
ett sadant ovisst for att inte saga utopiskt tillstan,d. En praktiskt betydelsefull uppgift for den internationella penningmyndigheten ax daremot att ge rad oeh anvisningar om de vaxelkurser eller i sj·alva verket
den utveckling av vaxelkurserna som mest effektivt kan vantas bidra
till att i det radande laget den internationella handeln far en sadan
volym, sammansattning oeh landerf'ordelning som kan vantas snabbast leda till en gradvis normalisering av varldsekonomin. Kunde
denna myndighet utover rad oeh anvisningar aven ge tillraekligt finansiellt 'stod at en sadan utveekling, kunde dess penninghygieniska inverkan bli avsevard.
Staller man denna sak klar for sig oeh forstar man vidare' att det
liven i basta fall maste forlopa en relativt myeket lang tidrymd, innan
varldshandeln 'horjar ta dragen av ett mera »normalt» tillstand, blir
det vidare viktigtatt icke doktrinart ta standpunkt emot de olika
medel, Born nu kommit till anvandning i Europa for att fa handeln
igang igen under svara forhall'anden. Jag tanker t. ex. pa hela det
system av bilaterala avtal 'sam jag inledningsvis berorde oeh som
under overgangstiden hittills haft en mycket viktig funktion att fylla.
I en realistisk analys maste dessa medel bedomas ur synpunkten av
om de rent. faktiskt vidgar e'ller minskar ramen for kommersiellt 10-'
nande 'handel mellan landerna,vilket ar det enda viktiga, ieke om de
stammer med vara foraldrade laroboeker. Kriteriet skall vara i vad
man de kan bidra till att battre forverkliga en sadan arbetsfordelning
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mellan nationerna, sam svarar till deras olika »komparativa kostnadef» vid produktionen av skilda varor, d. v. s. i sista hand deras olika
utrustning ifraga am naturresurser, arbetskraft, kapital, teknik o. s. v.
Ar forhallandena sadana att bilaterala overenskommelser: framjar ett
sadant mal, da ligger de i det internationella intressets riktning; da ar
de sreg pa vagen mot frihandel.
Den realitet vi avser, nar vi talar om ett multilateralt handelssystem, ar ju denna, att en stor del av ett lands handel ar icke-balanserad, sa att landet ifragahar relativt stora exportoverskott i forhallande till vissa Hinder och motsvarande importoverskott i forh-allande
till andra lander. Ett sadant handelssystem bleve - sa olika utrustade av natmen som de olika Hinderna ar och sa skiljaktiga 80m de ar
ifraga om graden av ekon-omisk utveckling och myck-et ann-at - den
naturliga foljden om under eljest ideala forhaJlanden alIa andra hinder
an handelns egna kostnader - tullar, kvantitativa regleringar, valutakontroller - holl-es laga och framforallt gjo.rdes likformiga i forhallande till oIika lander, d. v. s. icke-diskriminatoriska. Sveriges handel
var och ar i hog grad multilateral.
N u ar forhallandena emellertid icke ideala och bilaterala overenskommelser blir nodvandiga av skal som jag inledningsvis nagot antydde. For manga lander kommer de sakerligen att bli nodvandiga for
en relativt lang tid framat. Det ar riktigt att det i sjalva forekomsten
av bilaterala uppgorelser mellan landerna tva och tva ligger en fara
for att i dessa uppgorelser enstravan kommer att gora sig gallande
att sa jamnt som mojligt bala·nsera handeln. Den riktiga reaktionen ur
frihandelssynpunkt i ett lage dar bilaterala uppg(jrelser dock ax ofrankomliga, ar dels att soka forma staterna att undvika att folja denna
strav-an till balans i utrikeshan-deln med saxskilda lander, dels att
skapa de monetara forutsattningarna for en maximal sladan multilateralism inom det bilaterala avtalssystemet.
I den man fler och fler lander kan komma att forverkligafull valutafrihet och i den man vi far en effektiv fri kapitalmarknad,sa kan
vi gradvis komma i det laget att behov icke uppstar av nagra andra
betalningsarrangemang an dem, som en internationell valutafond inn,ebar. Nar varuknappheten viker kan ocksa varulisrtorna· slopaS'. For
min del anser jag emellertid att det ar klokast at'! icke utga fran sasam sjalvklart att ens darefter bilaterala varuavtal kan helt undvaras.
Jag lanser det t. ex. inte uteslutet, --att, om varldskonjunkturen blir
den motsatta mot nu, det liven inom en multilateral ram kan komma
att behovas vissa bilaterala overenskommelser for att genomfora den
inbordes solidaritet i kampen mot depression och arbetsloshet, 80m da
blir det stora internationella onskemalet.
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D-essutom aterstar under alIa forhallanden det stora problemet om
hur de stater, som har ett eentralt dirigerat naringsliv med utrikeshandeIsmonopol skall kunna inordn-as i det internationella handeIssamarbetet. Jag behover inle mer an papeka, 'att detta problem, som
for oss i Sverige med vara stora handelsintressen i oster oeh sydost, ar
av utomordentlig vikt, maste komma att agnas myek;et mer ingaende
studier an det amerikanska forslaget oeh betankandena fran Londonkonferensen representerar.
Det har oavbrutet sagts i den diskussion som foregatt oeh det ar
naturligtvis riktigt, att en forutsattning for dessa 'staters infogande i en
varldshandelsoverenskommelse i syfte att frigora oeh vidga den internationella handeln, ar att de forklarar sig beredda att med und-antrangande -av politiska hansyn folja rent kommersiella intressen i sin
utrikeshandel. Men det finns inget skal att understryka detta krav
sarskilt mot dessa stater. Kravet maste stallas pa alIa de andra staterna oeksa, oeh, som jag nyss papekade, har det sin udd riktad sarskilt
mot de stora staterna. De sma staterna ar ieke pa samma satt frestade att gora politik av sin kommers.
Men raeker det· med denna allmanna forutsattning? Staller inte
under vissa forhallanden handeIsrelationer med en stat, som driver utrikeshand-el i central regi, krav pa nagon slags plan 80m i sin tur
forutsatter ett bilateralt avtal? Jag akall tillata mig i detta samband i
illustrerande syfte berora en sida av det nyligen mellan Sverige oeh
Sovjetunionen traffade handelsavtalet, en sida som praktiskt taget aIls
ieke varit forernal for meningsskiljaktigheter i vart land fastan problemet tilldragit .gig viss uppmarksamhet utomlands och uppenbarligen givit anledning till stora missforstand.
Lat mig forst resa den fragan: vad ar det som ar »bilateralt» i det .
svensk-ryska handelsavtalet? Ieke krediten. D-en ax motiverad av det
ovan omtalade ateruppbyggnadsmotivet oeh dessutom av det svenska
intresset att -arbeta upp en rimligt stor exportmarknad aven i osterled. Att sasom under forkrigsaren Sveriges handel med detta stora
grannrike skulle stanna under en procent av var totala handel yore
alIt annat an normalt eller naturligt. Kreditens verkan att for avseyard tid'framat skapa ett exportoverskott i vax handel med Ryssland
svarar till faktiska handelsforutsattningar oeh ar naturligt i ett multilateralt handelssystem. Nej, det som ar »bilateralt» - oeh mojIigen
kunde ge anledning till farhaga att har ett avsteg forelage fran den
svenska frihandelslinjen - ar n'aturligtvis den plan for fern oeh i
vissa fall sex ars export inom kreditramen som avtalet innehaller.
Det var i forsta hand ett svenskt onskemaJ att en sadan plan for
handeln skulle laggas upp. Jag skulle myeket v~l kunna forestalla mig,
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att ryssarn'a skulle ha varit lika nojda med att ha fatt stallt till sitt
forfogande ett alld-eles fritt disponibelt penningbelopp. Nar den ryska
regeringen, som under forhandlingarna visat ett lika stort intresse som
den sv·enska regeringen for att genom avtalet lagga grunden for en
. stor oeh varaktig handel i framtid·en, godtogden relativ'a begransning i friheten 'att disponera over krediten, som ju ligg'er i det svenska
onskemalet om en mellan ·staterna overenskommen alI-man ram varinom kontrakten med de enskilda £o~etagen skulle fa fritt slutas, sa
berodde det pa att den ryska regeringen godtog motiveringen for det
svenska onskemalet.
Planens funktion ill svensk synpunkt a'r att avagabringa e.n rimlig
spridning av de ryska inkopen over det svenska narings1ivet. Vid handel med ett land· utan statligt dirigerad utrikeshandel kommer en sadan
spridning automatiskt till stand, darlor att det ar manga kopare som
moter manga salj-are. Vid handel ill'ed Sovjetunionen finns ieke en
sadan automatisk garanti. For det ryska inkopsorganet kun,de det vara
naturligt att fran den valdiga femarsplanen ta ut en mindre del av
en detalj, som emellertid blir ·en ofantligt stor order, om den stalls
som efterfragan i ett litet land som Sverige. I S·verige kunde det i oeh
for sig framsta lonande for en foretagare eller grupp av foretagare att
vilja aeeeptera en sadan bestal1ning. Men detta skulle kunna rubba
balansen i hela vart naringsliv oeh skapa ytterst svara disproportionsproblem.
Det ar mojligt att ett stort land som t. ex. Forenta staterna icke
behov~r kanna en sadan oro. Xyen en myeket stor order forsvinner
mahand'a i dess jattelika. produktionskapaeitet oeh medfor inga rubbningar av industristrukturen. For ett litet land 80m Sverige ar emellertid saken allvarligare. Jag viII papeka att i Sverige har behovet av
en dylik plan eller ram statt praktiskt taget UtOID diskussion; vad
som diskuterats har varit d:en storlek oeh sammansattning denna ram
efter forhandlingarna fatt. Som vi ser saken ar planen i det svenskryska handelsavtalet sa langt ifran en avvikelse f.ran frihandelslinjen
i svensk handelspolitik~ att den tvartom utgor ett medel att forverkliga den spridning av efterfragan, som skulle v·ara lett resultat av
frihandeln, om en sadan varit mojlig.
I nuvaran'de lage var en sa·dan garanti nodvandig ur svenska synpunkter. Om vi tanker oss fern ar framat i tiden, sa kan jag myeket
val forestalIa mig, atthandeln mellan Sverige oeh Sovjetunionen da
med hjalp -av denn'a plan oeh efter manga gjorda erfaren.heter i den
grad funnit sina naturliga banor, att vi svenskar i~ke langre behover
insistera pa en dylik plan for att vinna garanti for att handieln med
Sovjetunionen ieke skall rubba jamvikten i var ekonomi. Men det ar
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ocksa mojligt att aven i fortsattningen det blir praktiskt att lagga
upp en Iiknande handelsplan.
Jag har har genom ett praktiskt exempel velat peka pa att ett bilateralt arrangemang mycket val kan vara behovligt just i syfte att fa
den fordelning av det internationella utbudet och efterfragan eiter de
naturliga kommersiella forutsattningarna, som i sista hand ar det syfte
man viII na genom frihandeln. Och jag har velat understryka, att det
val ar mojligt, att den ekonomiska organisation, som manga stater har
S'arskilt i ostra Europa, gor dIet naturligt, onskligt och for oss kanske
nodvandigt att aven u·n:der mera normala Iorhal1anden vissa hilaterala planer Iaggs upp for handeln med dessa stater. Saken ar mahand'a
icke av storre vikt for ett m~Tcket stort land, men for ett Iitet land
som ar b'estamt inriktat pa att bevara sin ekonomiska sjalvstandighet
ar det ytterst betydelsefullt.
Jag villlamna det problemet oppet att slutligt besvaras pa ett pragmatiskt satt pa grundval av framdeles vunnen erfarenhet och med
beaktande av d'e da ra:dande faktiska forhallan·dena. Avgorande vid
detta senare standpunktstagande bor vara vad 80m bast gagnar ett
vidgande 'av den internationella han·deln .enligt dess naturliga kommersiella forutsattningar. Det ar emellertid pa forhand givet att ett
land med Sveriges geografiska lage och med Sveriges ambitioner att
lla en stor handel ej blott i vaster utan aven i oster icke skulile kunna
tanka sigatt ansluta sig till ett internationellt harrdelssystem som
diskriminerade emot var handel med Sovjetunionen eller andra lander
med en statligt dirigerad utrikeshandel.
Det ar till slut blott annu en fraga jag kort skall berora innan jag
slutar min oversikt over olika problem, som aktualiserats genom det
amerikanska forslaget till en varldshandelsorganisation. I detta forslag
liksom i hela diskussionen und,er kriget och efterkrigstiden av handeIsoch konjunkturproblemen har stor uppmarksamhet agnats at organisationen av ·d'e internation'ella marknaderna for sarskilda varor.
Det har foreslagits internationella »commodity arrangements» i
syfte att stabilisera priserna pa vissa jordbruksravaror. Fastan Sverige
ifraga om dessa varor vasentligen star pa koparsidan, ax varldens gemensamma intresse i att hoja levnadsstandarden och forhindra kriser
i de ravaruproducerande· regionerna sa stort att vi enligt min mening
icke bor undandra oss att i var man stodja dessa forsok.
D'et ar emellertid S'vart att undga att gora den re£lexionen att det
ratt en viss logisk dissonans mellan a ena sidan forslagen att skapa
internationella karteller for att reglera produktionen, avsattningen
och priserna pa en del stora agrikulturala stapelvaror och a andra
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sidan den myeket avvisan'de installnin'g som man sarskilt pa amerikanskt hall ofta intagit till sammanslutningar i syfte att genomfora
likartade internationella regleringar for industriella halv- oeh helfabrikat. Aven ifraga om sadana varor saknas ieke behovet av internationella atgarder for att stabilisera marknadsforhallandena oeh overvinna hinder for handelsforbindelserna.
l\1an maste visserligen strava efter att marknadsregleringarna ieke
utnyttjas for att i produeenternas intresse exploatera koparna-konsumenterna. Det ar oeksa sant att regleringarna pa industrins omrade
for narvaran·de huvudsakligen sker genom sammanslutningar av enskilda foretag oeh foretagsorganisationer i olika lander. Xr man emellertid da ieke beredd att dra den konsekvensen att man viII helt ersatta dessa sammanslutningar med mellanstatliga organisationer varvid parallellen till »eommodity arrangements» ifraga om jordbruksprodukter skulle bli fullstandig - maste val slutsatsen bli att visserligen dessa sammanslutningar ·bor unid·erka:stas statlig oeh internationell kontroll men att denna kontroll skall vara positiv oeh blott
inrikta'd pa att forebygga skadliga v·erkningar men ieke deras nyttiga
verksamhet.
Genom en vid arets riksdag antagen lag beslutade riksdagen en
monopolkontroll i Sverige som vase'ntligen' avviker fran det valkanda
amerikanska monstret. Vi i Sverige utgar ieke a priori fran att en
marknadsreglering ar skadlig. Vad galler botemed'eI mot skadlig monopolbildning, utgar vi vidare fran att i en effektiv demokrati full
publieitet ar det forsta oeh ofta enda behovliga medlet. Endast om
detta medel ieke hjalper, blir man tvungen att overvaga andra botemedel, vilka da far valjas fran fall till fall. Att bara soka »upplosa»
sammanslutningen ar ieke det enda. medlet oeh vanligen icke heller
det effektivaste medlet.
Den sv·enska lagen ilr grundad pa ingaende studier dar vi bI. a.
sakt lara av de amerikanska erfarenh'eterna under tva generationer. Nar vi sa nyligen tagit standpunkt till monopolproblemet, ilr
det tamligen givet, att vi for var del nappeligen ar benagna att tillampa
andra principer pa det internationella omrad·et an clem vi arna tilllampa inom landet.
:Harefter yttrad.e:
Ord,forand'en professor Erik Lundberg: Statsradet 1\{yrdal har g·ett oss
'en osedvanligt rik orientering betraffande de handelspolitiska problemen,
och det intresse, 80m en:kann'erligen foreningens medlemmar hysa for statsradet Myrdals fo,redrag, belyses ju b.iist av att ha·n SjBJV knappt far plats
att sitta i foreningens lokal.
Statsradet Myrdal h'ar en sallsynt fQrmaga att fanga intresset. Sasom
J
,
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gammal elev till honom, har jag Hirt mig, att hans formaga i detta avseende
ar nagot av en ehoekverkan. Man bringas ur sina vanliga tankebanor just
genom att han vanl~gen lagger upp problemen pa ett nytt, forvanande oeh
friskt satt, sam man inte direkt hade tankt p8,. Men choekverkan ar ibland
oeksa av motsatt slag. Det hander, har jag hort, att folk ibland bli chockerade just av upptaekten att de· ha samma synpunkter oeh tanka pa precis
samma slitt sam statsradet Myrdal. Oeksa detta kan ibland medfora en
chockverkan. Jag ar i varje fall saker pa att det inte ar statsradet Myrdals
feI, om det inte blir en livlig diskussion i kvall.
Jag ber att pa foreningens vagnar fa framfora ett hjartligt tack till statsradet Myrdal for det foredrag vi fatt horae
Ordet ar fritt.
Prof.essor Eli F. Heckscher: Jag blev nagot forvanad.,. nar jag under foredragets tidigare d'el fann den arade inledarens anspraksloshet sa star, att han
over huvud taget inte tillmatte det nagon vikt, att han just hade fatt igenom
ett handelsavtal, sam innefattar en kredit pa en miljard kronor under 5 plus
15 are Sa smaningom befanns det ju, att det inte forholl sig sa, utan d'et
ryska avtalet Utg kanske bakom en mycket stor del av framstallningen. Oeh
till sist kom ju inledaren oeksa fram till sjalva avtalet.
Pa den punkten fick jag ocksa, det vill jag inte forneka, en del myeket
irrUiriga tankar. Jag kan inte paminna mig nagot tidigare exempel fran
Nationalekonomiska f6reningen - sam ju anda nu ar 65 ar gammal, om jag
inte minns fel- pa att vi har ha diskuterat fragar, 'sedan de blivit avgj'Orda.
Vi ha vanligen foljt den regeln, som dock ligger ratt nara till hands, att vi
tagit upp diskussionen fore avgorandet. Vi ha kanske rent av haft den
naiva forestiillningen, att en diskussion infor ett sadant har opolitiskt forum
skulle vara av ett visst yarde for dem, som ha att traffa avgorandet.
Situationen i detta fall paminner mig litet for mycket om en episod i
Alice i sagolandet. I detta sagoland var det namligen sa, att forst kom
straffet, sedan rattegangen och sist brottet. Man skulle, synes det mig, kunna
saga ett och annat till forman for den motsatta ordningen, sam ocksa ar
den ·vanliga.
For mig ar ·det sa till vida litet 'svart att taga standpunkt till statsradet
Myrdals foredrag, att atminstone jag hade stora svarigheter att halla ih6p
hans uttalanden pa olika punkter. Lat mig forst saga nagra ord om denna
frihandeI, som han talade om. Det forefoll mig vara en frihandeI i samma
betydelse som Sovjetunionen ar en demokrati, Jag kan ju inte bestamt
bestrida att ordet demokrati ar tillampligt harvidlag, men det har i sa fall
fatt en tillampning som i sa hog grad skiljer sig fran vad man vanligen
inlagger i detta ord, att inte mycket 'ar vunnet darmed. Jag tror att det
yore battre att inte kalla det for frihandel, som inledaren talade om, utan
i stallet saga, att vi inte kunna ha DagOn fribandel oeh att det nu inte finns
naturl~ga forutsattningar for vad man hittills kallat frihandel. Vad inledaren
talade om var en frihandel, 80m skall vara dirigerad; frihandeln skall folja
de ba.nor, som man genom ett strangt internationellt regleriIigssystem har
utstakat for handeln. Detta ar faktiskt en frihandel, som ar kolossalt lik en
internationell diktatur.
Sedan hade jag som sagt mycket svart att halla ihop en del olika partier
i statsradet Myrdals framsllillning. Forst talades det utforligtom att den
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multilaterala handeln var det enda onskvarda oeh att det var under en
overgangstid, som man fick finna sig i att tillampa. bilaterala avtal. DA
fragade jag mig naturligtvis, om overgangstiden skulle vara 5 plus 15 ar,
vilket ar den yttre gransen for kreditavtalet med Sovjetunionen. R'att
myeket langre fram i foredraget fiek man ·emellertid veta, attbilaterala
avtal aro nagonting som man maste omhulda for att iI~.te raka ut for annu
varre saker. Det multilateralakom har tydligen att ligga i hog grad bakom
hornet, sa att vi egentligen aldrig fingo nagon klarhet i, nar ett multilateralt
system egentligen skulle komma att tillampas; det forefoll mig ovisst, huruvida det over buvud taget skulle kunna tankas intraffa under den nu vuxna
generationens livstid.
Pa samma siitt var det, nar inledaren kom in pa fragan om den nuvarande
bristen pa balans i var utrikeshandel, som kunde gora det nodvandigt att
tillgripa kraftiga medel for att hindra importen att bli alIt for sOOr oeh
hindra den att tara pa var valutareserv., Statsradet Myrdal avradde i det
sammanhanget fran att har diskutera fragan om det inhemska pris- oeh
betalningssystemet. Nu bar jag under en god del av ett manniskoliv sysslat
med utrikeshandelns teori, oeb jag maste saga att det for mig ter sig ratt
svart att tala om en betalningsb'alans utan att pa samma gang tala om de
olika Hindernas pris- oeh betalningssystem. Det rader namligen det allra
starkaste samband mellan dessa bagge foreteelser. Det forefoll sam om
inledaren menade, att vart inhemska pris- oeh betalningssystem i detta
sammanhang ar nagonting ganska likgiltigt oeh att vi helt enkelt fa ta det
som ett faktum, att det ser ut som det for na;rvarande gor, d. v. ·s. som ett
valdsamt inflationssystem, som nog i vissa hanseenden overtraffar det mesta
som vi ha upplevat och som vi inte skulle kunna gora nagot at.
Langre fram under foredraget fingo vi emellertid hora, att den reglering
som behovdes skulle vara en reglering just mot inflationen. Varfor inledaren
da underUit att koordinera dessa bada fragor -- alltsa en inflationsbekampande politik oeh -en politik i syfte att utjamna var betalningsbalans - det
forstod inte jag. Det ar myeket mojligt, att koordinationen fanns dar, men
jag kunde inte upptaeka den. Den forsta tankegangen tedde sig for mig som
ett satt att skjuta undan vad som val 'ar den for narvarande mest brannande
fragan, namligen att bekampa' inflationen, men i det sist berorda samman~
hanget fingo vi veta, att det framfor alIt var detta. sam behovdes oeh att
r,elet i resonemangen pa Londonkonferensen och i Keynes' bok o. s. v. var,
att man inte tankt pa att bekampa inflationen, nagot som jag pa det
,livligaste instammer i och har framhallit i senaste numret av Ekonomisk
tidskrift med anledning av Keynes' bok.
Jag kan alltsa inte saga, att det var latt for mig att folja tankegangen
i statsradet MyrdaIs anforande.
Statsradet Myrdal kom till sist narmare in pa det ryska avtalet och sade,
att lander med statsmonopol maste inordnas i systemet. Det kunde inte bli
n~gon losning utan dessa lander, menade han, oeh det ligger det kanske
nagot i. Men hur statsradet Myrdal tankte komma fram till en losning,
medger jag att jag inte forstod. Han antyd,de att losningen skulle ligga i
att de olika Hinderna forbundo sig att inte lata sina politiska intressen bli
bestammande for utrikeshandeln; de skulle i stallet lata de kommersiella
intressena bli radande. Men nagot avtal som skulle innefatta sa egendomliga
villkor har jag aldrig hort talas om. Jag vet inte hur det skulle se ut. Jag
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kanner inte nagot exempel pa att en stat har utfast sig att underordna sina
politiska intressen under nagra andra intressen. Att en diktatur skulle gora
det forefaller mig vara en sa fantastisk oeh halsbrytande tanke, att man
inte gama kan rakna med den lllojligheten, alldeles fransett att kriteriet pa
vad som skulle vara kommersiella oeh politiska intressen val ar alldeles
obefintligt.
Dessutom far jag kanske i all vordsamhet papeka, att det inte star nagot
sadant i vart avtal med Sovjetryssland. (Munterhet.)
Sa vitt jag kan forsm, bor man inte operera' pa tva linjer. Antingen diskuterar man principer, oeh da binder man dem inte vid sarskilda atgarder,
eIler ocksa diskuterar man atgarderna sa som de faktiskt se ute
Statsradet Myrdal ifragasatte, om den ryska handelsoverenskommeIsen
over huvud taget var ett bilateralt avtaI. Det kan ju handa att det inte
finns nagra bilaterala avtal aIls - det vet jag inte - men annars ar det
val en ganska god definition pa ett bilateralt avtal, att det innehaller listor
pa varor som skola bytas, alltsa pa varor som skola ga fran det ena landet
till det andra. HeIa den svenska industrien blir ju genom detta avtal inriktad
pa att framstaJla just sadana varor sam inga i avtalet med Sovjetryssland.
Det blir med andra ord ieke fraga om att produeera for varldsmarknaden
eIler for de lander, dar man kan finna den gynnsammaste avsattningen for
sina varor, utan de skola i stallet levereras till ett bestiimt land, med vilket
man har slutit ett bindande, bilateralt avtal.
Det vore intressant att hora, hur ett bilateralt avtaI ser ut, om inte just
detta ar definitionen pa ett bilateralt avtal. (Munterhet.)
Statsradet Myrdal fann det helt naturligt, att Sverige har ett exportoverskott i forhallande till Ryssland, oeh detta ar, menade han, detsamma som
kredit. Ja, men detar inte detsamma som att gora en utfastelse om krediter
pa tillsammans tusen miljoner kronor. Krediten bor tvart om varieras med
hansyn till vaxlingen i handelsforbindelserna. Import fran ett land maste
kunna utbytas mot import fran ett annat land. Att man har ett normalt
exporWverskott till ett land betyder inte detsamma som att man utfaster
sig till en kredit under fern ar pa tusen miljoner kronor. En sadan uppfattning maste val innebara, att man staller sakerna pa huvudet. Sverige har
atminstone sedan borjan av 1600-talet haft ett exporwverskott i handeIsforbindelserna med England, men sa vitt jag vet har det icke forekommit
nagon kreditgivning i denna form at det hallet.
Jag medger naturligtvis att det kanske vittnar om otillracklig respekt for
en medlem av Kungl. Maj:ts regering, men jag maste i alIa fall saga, att
jag har kolossalt svart att folja de tankegangar, som framlades av statsradet
MyrdaI. A andra sidan erkanner jag naturligtvis, att det ar en stor kunskapsrikedom 80m praglar hans tankegangar, oeh jag medger mycket garna
att de pa en hel del punkter innehalla traffande iakttagelser oeh reflexioner.
Jag far kanske nu mera direkt oeh mindre i sammanhang med inledningsforedraget anlagga nagra synpunkter pa avtalet med Sovjetryssland, ehuru
det som sagt inte ar mojligt att numera fa nagon andring till stand, eftersom
avtalet redan ar godkant oeh ratifieerat av alia parter. Den forsta prineipfragan som uppstaller sig ar, vad som kan vinnas for ateruppbyggnaden av
den internationella handeln genom eit avtal av denna typo For min del tror
jag, att om varldshandeln skall kunna byggas upp, sa maste det forst ske
mellan lander, som ieke aro diktaturer och som darfor icke ha en monopoliI
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serad utrikeshandel. Diktaturer aro pa grund av sjalva sin natur autarkiska.
Det ar uteslutet att en diktatur kan se med tillfredsstiiIlelse pa utrikeshandeln. Under vissa forhallanden kan den naturligtvis ta emot varor fran
utlandet oeh betala dem med export, men att den skulle ha intresse for
varldshandelns ateruppbyggande forefaller mig myeket osannolikt" Diktaturen innebar namligen till sin ide, att den skall beharska varje del av manniskornas existens. Diktaturen ar totalitar till hela sin inneoord, oeh varje
farbindelse med lander, ~om ieke lyda under samma makt, maste skapa en
belastning elier en svarighetfor diktaturen. Det ar oilinkbart att en diktatur
skall villigt sHippa in i sitt system ,nagot, som den inte ar herre over, nar
den i ovrigt ar herre over allting.
Detta ar den forsta omstandighet som synes mig innebara, att man inte
genom handelsoverenskommelser med en diktaturstat kan komma nagot
langre styeke pa vagen nar det galler att ateruppratta varldshandein.
En annan omstandighet som pekar i samma riktning ar, att man saknar
mojligheter att farutse hur en diktaturstat kommer att lagga sin utrikeshandel. Vad man vanligen kallar folkets behov kommer inom diktaturstaten
att tagas i betraktande pa 'ett fullkomligt, oforutsebart satt. For folken i
diktaturlanderna galler faktiskt vad som star i Gluntarna: »For sadana som
oss ges inga resoner, blott vederborandes pr~destinationer». Det ar bara
den predestination, som den envaldiga makten foljer, som har nagon betydelse. Om den envaldiga makten av den ena elIer andra anledningen finner
sig bora satta ett visst intl'esse fore ett annat, sa ar det for folket bara att
finna sig i detta; oeh den andra part, som har en handelsuppgarelse med
ett sadant land, maste helt enkelt aeeeptera faktum, savida man iute genom
ett psykologiskt studium av diktatorn i ett sadant land kan lista ut vilka
faktorer som i det allmanna laget komma att bli avgorande for hans handlingssatt.
Detta gor det naturligtvis ytterst osannolikt, att vi skulle kunna bygga
upp en varaktig handel med Sovjetunionen pa denna grundval. Det rader
intet tvivel om att Sovjetunionen kommer att lojalt fullfolja sin del av det
ingangna avtalet, men det ar ju inte detta saken galler, utan huruvida vi
kunna lagga grunden for en stor framtida handel med Sovjetunionen, oeh
det forefaller vara nagot av det mer osannolika. Som nasta moment tillkommer namligen, att de politiska faktorerna i diktaturer alltid aro starkare
an de ·ekonomiska. I rak motsats till vad den materialistiska historieuppfattningen gor gallande, ar omkastningen i betydelse av dessa bada faktorer
mycket starkare i diktaturerna an i de s. k. kapitalistiska Hinderna. Darfor
blir det i forsta hand de politiska faktorerna som komma att vara avgorande
for den Sovjetryska utrikeshandeln. Sovjetunionens utrikeshandel hittills
foreter valdsamma omkastningar fran ar till ar oeh sarskiltmellan olika
grupper av are Detta visar, att det avgorande ar vilka politiska linjer som
for tillfallet foljas.
Denna papekning innebar ingen kritik av politiken, utan endast en kritik
mot att binda sig vid en sa beskaffad politik. Det 'ar det oforutsebara soin
gor, att statsradet Myrdals tankegang forefaller synnerligen'langsOkt. Harald
Hjarne, som kande det gamla Ryssland ganska bra, sade en gang, att det
iute fanns nagonting oforanderligt i Ryssland utom tsarens makt oeh vilja
att f·arandra alIt; oeh, jag tror att detta fOTtfaran,de har sin giltighet. Det
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ena var en diktatur, oeh det andra ar en diktatur, fastiin en 80m bade inat
och utat ar· vida starkare an sina foregangare; att det finns beroringspunkter
ar nog ganska notoriskt.
Jag tror alltsa att denna vag ar felaktig. Ha vi skapat en verkligt sta.rk
internationell handelsorganisation mellan ovriga Hinder, ar det naturligtvis
mojligt att man i den skall kunna infoga diktaturstaterna, men att bOrja
med diktaturstaterna forefaller vara en ganska forvand ordning.
Vad jag nu har sagt betraffande inordnandet av detta handelsavtal i en
intemationell politik for:latar sig pa satt oeh vis alldeles sarskilt, nar man
kommer till det argument, som ur svensk synpunkt kanske ha~ varit det
taeksammaste av dem, 80m statsradet Myrdal fort i elden, namligen den
konjunkturutjamnande verkan, som avtalet skulle medfora. Det ar att
marka, att den forsta verkan av detta handelsavtal maste bli pa ena eller
andra sattet konjunkturskarpande. Och det ar ett faktum, sam inte heller
bestrides av statsradet· Myrdal, att det just nu maste vara for oss i hogsta
grad ovalkommet att behova pataga oss denna belastning, nar aHa vara
resurser aro spiincla till yttersta gransen; vad det har galler ar dock nya
prestationer fran var sida utan nagon motsvarande prestation fran andra
sidan.
Statsradet Myrdal sade, att det under de narmaste aren ar myeket sma
prestationer som skola fullgoras, oeh detta ar utan tvivel riktigt. I oeh for
sig ar det givetvis ett lyekligt forhallande, men fragan ar verkligen inte
avgjord darmed. Det blir namligen ofrankomligt att redan nu lagga grunden
till de kolossala prestationerna under de foljande aren. Man maste vidtaga
en hel del atgarder i forvag. En starkt okad investering maste ske just for
att mojliggora de varuleveranser, sam enligt avtalet skola fullgoras under
de senare aren. Oeh denna starkt okade investering ar val en kraftigt inflationsbeframjande atgard. Statsmakterna ha genomfort en investeringskontroll for naringslivet, inen samtidigt pressas investeringarna pA vissa omraden
i hojden. Den varderade kollega, som sitter i finansdepartementet som investeringskontrollant, Iar inte fa tillfalle att gora nagot at de investeringar,
som skola ske has sadana foretag sam ha att fullgora leveranser till Sovietunionen under de foljande aren. Oeh dessa investeringar torde, pa grund
av den politik som fores, komma att mangdubbelt overstiga de investeringar,
som pa andra omraden kunna komma i fraga. Det framstar darfor 80m
ganska patagligt, .att handelsavtalet med Sovjetunionen omedelbart far en
stark inflation8skiirpande verkan.
Nar det galler utveeklingen i framtiden, har sarskilt statsradet Myrdal
med stor kraft gjort gallande, att vi komma att fa stora fordelar av detta
avtal pa sa satt, att vi kunna exportera aven under en lagkonjunktur. Nu
formodar jag att alla medge, att en huvudsvarighet med all konjunkturbekampande politik ar, att man inte vet nar omslaget kommer. Och for
narvarande Hir ingen kunna saga, nar nasta omslag kommer. Skall man
vidtaga konjunkturbekampande atgarder, maste de alltsa vara sa b~skaffade,
att man kan satta in dem i det ratta ogonblieket. En konjunkturbekampande
atgard maste komma, nar den ur konjunkturpolitikens synpunkt oor komma.
O·m man nn ,uppfattardet foreliggand·e avtalet 80m 'en· konjunkturbekampande atgard, ha vi alltsa gjort sa, att vi h·a ov'ermmnat at ett annat land
att besta,IDma, n'ar ,de atgii.ooer skol,a vidtag,as som skiulle v,erka konjunktur-
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bekampande, fastan utan att pa Dagot satt fran detta land erhalla utfastelser
om att atgarderna skolasattas in vid den tidpunkt, da vi behova dem. Det
vore en annan sak - antaget att vi kande, nar konjunkturomslaget skulle
komma - om var motpart hade lovat att kopa varor i sa oeh sa stor
omfattning vid den eller den bestamda tidpunkten. Det har han naturligtvis
inte gjort, utan han har lovat att kopa inom ramen for en viss kontingentering. Han har ingen som heIst skyldighet att kopa, om det i ett visst givet
llige icke passar honom. Det ar darfor sa vitt jag forstar nagonting fullkomligt oforutsebart, om denna motpart kommer att verkstalla sina uppkop
just vid de tillfallen, da vi ha svarigheter att salja och alltsa behova honom
som kopare.
Som stOd for tankegangen har emellertid sagts, att Ryssland icke ar konjunkturkansligt. Ryssland skulle aHtsa kunna tankas komma att fortsatta
sina uppkop·aven nar andra lander inte langre vilja elIer kunna kopa, darlor
att de ha lagkonjunktur. Nu skulle jag vilja satta ett frageteckenvid detta
tal om franvaron av .konjunkturkanslighet nar det galler Ryssland, men
jag skall inte narmare ga in pa den saken. Jag tror, att forestallningen delvis
ar en chimar, nagonting som syns men som inte finns.
Men lat oss antaga, att det ar pa detta satt. Lat ass forutsatta, att vi am
tre eller fyraar, eIler vad man viII, komma i en situation, dar lagkonjunkturen i vart la.nd blir ett faktum och dar vi inte kunna finna avsattning for
vara varor pa andra marknader. Om detta omslag i konjunkturen icke ar
specifikt svenskt - nagot som det ganska sakert inte ar - utan internationeIIt, d. v. s. omfattar heIa den varld sam ligger utanfor diktaturomradet,
sa far man som alldeles sakert forutsatta, att Sovjetryssland kommer att fa
anbud pa varor fran praktiskt taget hela varlden. I det laget ar Sovjetryssland inte pa nagot satt bundet att ta sina varor just fran oss, utan har sin
fullkomliga frlliet att kopa varorna overallt dar de finnas. Om Sovjetunionen
da av ·vaJvilja mot oss tar ·emot svenska varor, Hir det komma att ske pa
villkor, som inte aro sarskilt f·ormanliga. Och nagon sarskild anledning for
Sovjetunionen att i ett sadant lage gynna oss har jag mycket svart att see
Det sannolika ar val att Sovjetunionen, pa grund av den predominans 80m
de politiska motiven ha i ett sadant land, kommer att gynna sina politiska
drabantstater och kopa varor darifran i den man man over huvud taget
kommer att kopa. Handelsutbyt'et lar nog bli en bricka i det politiska speIet.
Jag tillater mig tro att ett vapen i konjunkturbekampandets arsenal, som
ser ut pa detta satt, inte kommer att bli mycket anvant i framtiden. Det
ar helt andra sla.gs ver.ktyg 80m behovas for att man skaIl kunna med hopp
am framgang bekampa en lagkonjunktur. Det mesta av vad statsradet Myrdal i sitt anforande sade, synes mig ocksa visa att det ar helt andra mede!
sam behovas.
.
Jag har ju alltid statt utanfor politiken, och jag tror mig kunna saga att
jag har ·forsOkt genomtranga de argument, som anforts till forman for det
ryska avtalet, men jag maste medge att jag har haft oerhort svart att finna
nagot enda argument, som verkligen haller streck infor till och med en
ganska ansprakslos kritik. Detta har lett mig till den reflexionen, att de
verkliga motiven for detta avtal ha varit andra an de, som ha meddelats
offentligt. Vilka dessa andra motiv ha varit vet jag ingenting om" Men det
ar kanske lika bra att inte diskutera avtalet nar man, som jag tror, inte far
tillfalle att lara kanna vad som i verkligheten har foranlett det.
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Hand:elsradet T. Vinell: Jag ,ber att fa an'knyta till blott ett par av de
tankegangar som statsradet Myrdal har har framfort - professor Heekscher
har ju redan berorl ett flertal.
Sasom ,f,oretradare for exporten gladde det mig naturligtvis att hora, att
statsradet Myrdal sa starkt framholl att det inte ar exporten 80m har vallat
den varuknapphet, vilken vi nu ha kan.ning av i vart land. Att detta nttalande ar riktigt torde vara nastan sjalvklart, fastan sakforhallandet inte ar
aUmant insett. Visserligen exportera vi delvis direkt av vara knappa forrad,
oeh, dar knapphet ej foreligger, vallas nog en viss indirekt stOrning eftersom
pa botten av den allmanna varuknappheten i Sverige ligger en akut brist
pa arbetskraft. Men exporten ar ju ett led i vart utbyte av varor med
utlandet oeh som sadan i oeh for sig ofrankomlig.
Statsradet Myrdal namnde oeksa en sak sam inte var sa gladjande, namligen att vi nu ha kommit darhan att vi bli nodsakade att overvaga en
begransning av importen. Man blir onekligen forskrackt, nar man hor ett
sadant uttalande fran auktoritativt hall. Vi ha i vart land varit lyckliga
nog att i modern tid inte ha behovt begransa importen for att spara valutor.
I varje fall har den synpunkten i stort sett inte varit ledstjarnan vid handhavandet av vara importregleringar -Deh, sa vitt jag vet, har den ieke spelat
nagon rqIl annat an kanske i en 'eller annan detalj. Under kriget har det for
ass narmast gallt att skaffa sa 'myeket varor som mojligt och att genom
importregleringen tillse, att dessa varor skulle komma i de kanaler, dar de
bast behovdes. Men nu sta vi alltsa infor eventualiteten att fa en importreglering, baserad pa en tilltagande knapphet av utUindska valutor.
Man kan ju inte narmare bedoma, hur passakut bristen pa utlandska
valutor are Riksbanken ger namligen for narvarande inte tillraekligt tydliga
oeh klara uppgifter om sitt innehav av utlandska valutor. Man far inte veta
i vilken utstrackning detta innehav bestar av fria respektive bundna valutor.
Man har emellertid anledning att fraga sig, hur detta lage har uppstatt.
Till dels har det naturligtvis uppkommit genom de stora krediter, som vart
land har beviljat frammande lander. Den kredit, som professor Heekseher
hal' talade om, har ju annu inte bOrjat verka, fastan den givetvis maste
utOva sitt inflytande nar man pTanerar for framtiden. Men vart land har,
sam vi alIa veta, infor och efter krigsslutet Iamnat stora krediter till flera
andra stater till ett belopp, som torde uppga till 2 it 2.5 miljarder kronor.
Hittills torde omkring 2 miljarder kronor effektivt ha utlamnats. Det finns
kanske anledning att stalla den fragan, om vi inte ha varit nagot for generosa
och am vi inte i sjaJva verket ha forlyft ass pit Val' kreditpolitik. Enligt
min mening har man i det sammanhanget ingen anledning att peka speciellt
pa den ena eller andra krediten, utan man bOT forst oeh framst fraga sig:
ha vi inte over huvud taget gatt langre an vi haft rad till?
Nu ar det sant, att det f,or vart land var en nodvandighet att bevilja
krediter fore oeh efter krigsslutet. Vi ha inte gjort detta bara av altruism,
utan vi ha varit tvungna att medverka till ateruppbyggnaden i varlden, sa
gott vi kunnat, for att fa fram importvaroI', sasom ravarar, bransle oeh annat,
Vara krediter torde oeksa ha varit nodvandiga for att over huvud taget skapa
den ratta stamningen, sa att de ledande landerna blevo beredda att sHippa
fram varor till oss.
Vi hade naturligtvis ocksa., sasom statsradet Myrdal myeket riktigt
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understrukit, intresse av att sa snarl som mojligt komma i gang med en
export i gamla kanaler oeh aterknyta forbindelserna med gamla kunder. Vi
ha mom exportindustrien all anledning att vara statsmakterna taeksamma
for den hjalp, som darvidlag har Uimnats. Emellertid var man nog pa
exporWrhall inte alltid sa fortjust over statskrediterna, och man har fran
atskilliga hall inte underlatit att pa ett tidigt stadium varna -for dessa statliga
ingripand·en. M~n hade, i varje fall i v,iss rutstrackninlg, foredragit en enskild
kreditgivning, stodd av statens exportkreditnamnd, sam man betraktar sasom
en sorts omsesidigt forsakringsbolag for ·exportindustrien, dar premierna hittills ha tackt aIIa forluster. B'ortsett fran ett, man far val saga, politiskt,
engagemang, namligen de pekanta skattkammarvaxlarna pa Finland, har
namn-dens verksamhet namligen gatt ihop. Vid enskild kreditgivning, stadd
av exportkreditnamnden, vinnes den fordelen att vi slippa ge kredit vid
export av my·eket eftersokta varor medan vi ge kredit nar det galler varor,
som vi aro mycket angelagnaatt salja men som man i utlandet inOO ar lika
angelagen att kopa. Vid enskild kreditgivning far man alltsa ett ekonomiskt
viktigare urval av kreditobjekten.
Nu var det emellertid som sagt nadvandigt att i bOrjan Himna stora statskrediter, men jag tror i alla fall att man kan fraga sig, om vi inte moiligen
ha i vis·s man forlyft oss.
Nar man da star i ett sadant Hige, att en importreglering i valutabesparande syfte forefaller att bli nodvandig, bor man val forst och framst fraga
sig, om det inte finns nagra andra utvagar. Ty en importreglering ar in en
mycket vansklig sak, oeh man vet inte vilka konsekvenser den kan leda till.
Om vi over huvud taget skola ha en fri handel eller ha utsikt att komma
tillbaka till en sadan, maste vi enligt min mening haria med importen. Vi
maste kopa importvarorna pa denmarknad, dar de aro billigast. Vara olika
regeringar under oeh efter kriget ha oeksa haft Idart for sig att man maste
halla pa detta. Den saken har tydligt framgatt vid vara diskussioner om
efterkrigstidens problem. Men da man tvingas att pa grund av valutaknapphet tillgripa en importreglering, loper man sa vitt jag kan forsta risk att
fastna i ett system med hilaterala avtal. Man riskerar med andra ord att
fa kopa dyrare varor i ett land, vars valuta man forfogar over i tillracklig
mangd, darfor att man inte har de erforderliga valutorna for att kopa
varorna pa de marknader, dar de aro billigare. Man kan naturligtvis 'saga,
att vi ha mojligheter att inrikta exporten pa sadana Hinder som ha fri valuta,
alltsa Forentastaterna 'Deh Sehweiz. Men de Hinderna vilja framfor alIt ha
skogsprodukter - i synnerhet galler detta Forenta staterna - oeh darvidlag aro som bekant vara. m·ojligheter i dag mycket begransade.
M'en kan man inte finna andra utvagar? Ja, det synes mig att man
inte far gIomma det faktum', att .exportindustrien liksom vissa andra delar
av vart naringsliv i dag ar mycket underbemannad med arbetskraft. For
ogonblieket fjnnas mom var exportindustri stora foretag, som inte kunna
producera till mer an tva tredjedelar av sin kapaeitet till folj.d aV bristen
pa arbetskraft. Procentsatsen for den arbetsstyrka somfattas. varierar
givetvis for olika foretag, men foreteeIsen som sadan ar generell. Inom verkstadsindustrien oeh liven inom jarn- oeh sta1industrien skulle vi kunna fa
till stand en betydligt utokad produktion f.or export, om inte bristen pa
arbetskraft lade hinder i vagen. Detsamma galler skogsindustrierna. Dar
11 -
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har man for narvarande inte tillraekligt med folk for att bade hugga .den
ved, som behovs sasom ersattning for den otillraekliga kolimporten oeh for
att fa fram sagtimmer oeh massaved i tillraekliga mangder. Om vi hade
battre tillgang pel folk, skulle vi inte behova vara' sa aterhallsamma nar det
galler exporten av skogsprodukter oeh vi skulle da kunna farbattra var
situation i fraga om utlandska v'alutor.
Innan man skrider lill nagra radikala importbegransande atgarder, synes
det mig darfor vara skal att gora en verkligt allvarlig anstrangning f.or att .
fa in arbetskraft fran utlandet. Pa sistone har det talats oeh skrivits en hel
del om planerna pa import av utlandsk arbetskraft, men alla teeken :forefalIa att peka i den riktningen, att det inte kommer att bli nagra namnvarda
praktiska resultat av d,essa planer. Annu ar det kanske for tidigt att falla ett
definitivt omdome harvidlag, men hittills har man som sagt inte fatt· det
intrycket, att nagonting stort kominer att ske. Laget i Europa ar dock
sadant, att det pa manga hall. finns flillt med arbetslosa. Exempelvis i
ltalien har man for narvarandemed sakerhet en eIler annan miljon arbetslosa, oeh den italienska arbetskraften ar bra. Jag har alltsa velat erinra 'om
dennamojlighet, oeh jag' tyeker att man skall ta sig en funderare pa' saken.
En importreglering ~r ju oeksa ytterligt svar att hand~a.' Man vet inte
hur det verkar, nar man stoppar en import for att spara valutor. Genom
importreglerin'gen g,or man det kanske majligt att i Sverige halla i gang en
tillverkning, som har upptagits und'er kriget oeh sam saknar ekonomiska
forutsattningar under fredsforhallanden. Oeh denna tillverkning staller kanske stora krav pa vara tilIgangar i fraga om arbetskraft. SHipper vi in import
fran utlandet, blir denna arbetskraft fristalld oeh saker sig over till en produktion, dar forutsattningarna inom vart land am battre. Man kan med
andra ord genom en importreglering mycket latt komma att permanenta
kristidsforhallandena i 'landet oeh' jamval' ge upphov till ny oekonomisk
produktion.
Man bar val oeksa, innan man ger sig in paen importreglering, undersoka
niajIigheterna att lana' pengar i utlandet. Nar man pa sin tid diskuterade
fragan om en politikmed 'stora ateruppbyggnadskrediter, sade man'sig att
en sadan politik skulle kunnaleda till att vi sjalva finge ont om valutor och
kailske skulle tvingas temporart upptaga ett dollarlan far att klara oss igenom
utlaningstiden. Om man skulle kunna sakra sig ,ett dollarlan att anvandas vid
behov, kunde.· man givetvis liittare ta risken av att nu gara, sig av med' de
valutor vi forfoga over oeh aven en del av guldkassan. Jag viII inte utan vidare
advoeera, ·en sadan politik, men igangsattandet av en importreglering for att
spara valutor. synes mig vara en atgard av sa' allvarlig innebord, att man forst
behover fa 'ordentligt utrett omdet inte finns nagra andra utvagar, som
skulle kunna hjalpa oss ifran en sadan kalamitet. Om en importreglering skall
bli effektiv, synes -det mig namligen vara nodvandigt att oeksa reglera
hemmamarknaden, sa att man inte tillater nagon tillverkning inom landet,
som 'j onodan drar folk fran exportindustrien, vars produktion skulle kunna
skaffa oss valutor for att importera ytterligare tinge Det r'or sig har om en
kretsgang, sam man inte far forsumma att uppmarksamma.
Jag har endast velat anfara dessa synpunkter. Det finns ju atskilligt annat
att saga' med anledning av statsradet Myrdals intressanta foredrag, men jag
skal'l inte vidare upptaga tiden.
.
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Envoyen Dag Hammarskjold: Eftersom jag inlte tii.nkte ta upp nagon
punkt, som berorts av statsradet Myrdal, utan anknyta direkt till vad h.andelsradet Vinell har talat om oeh darvid kommer att ga vidare pa ett sidospar, skall jag forsoka fatta mig kort. Handelsradet Vinell diskuterade emellertid ett par fragor av start prineipiellt oeh allmant intJ!esse, som jag tror
det finns skal att nagot narmare belysa.
Den forsta fragan handelsradet Vinell stallde var, om vi inte hade sa att
saga forlyft oss i var kreditgivning. Personligen maste jag saga, att jag inte
kan 'se annat an att fragan ar fel stalld. Ty vilket sammanhang har denna
kreditgivning med dagens valutalage?
Jag tror inte att handelsradet Vinell eller nagon exportor i detta land ar
beredd att endossera den meningen att vi exporterat over var formaga.
I sjalva verket ar var export alltjamt sa lag att det torde bereda vara
exportindustrier bekymmer. Fragan blir da, am exporten utan kreditgivning
skulle kunnat ge oss vasentligt mycket mera valutor. Ja, teoretiskt sett
skulle' detta varit mojligt - under forutsattning att vi icke exporterat till
Norge, ieke till Danmark, ieke till Holland, icke till Belgien, ieke till Frankrike,-icke till Italien, icke till England och icke till nagon av dominions. Man
bor komma. ihag vilka vara gamla handelskanaler aro och med vilka lander
Sverige har ett djupt grundat ekonomiskt samarbete. Oeh dA visar det sig,
att denna sfar ar precis densamma sam den, vilken vi borde ha upphort att
exportera varor till for att fa valutor. Alldeles bortsett fran ateruppbyggnadsmotivet ar detta uppell;barligen en politik, som icke hade kunnat foras.
Det hade helt enkelt varit en dalig handelspolitik, 80m pA lang. sikt mycket
allvarligt skulle ha skadat de svenska handelsintressena. Det ar klart att
gradskillnader kunnat foreligga. Sjalv-fallet kunde man ha exporterat relativt
mera massa till 'Sydamerika eller relativt mera tra till nagon annan marknad,
men det ar fragan om sadana skillnader som inte skulle andrat nagonting
fundamentalt i den bild vi ha.
All right, kan man nu saga, men vi skulle ju ha kunnat minska valutabelastningen for att tacka vara olika importbehov genom att sa att saga
pressa bytesvardet pa vara exportvaror hardare an som skett. Da galler det
alltsa inte att vi skulle skaffat valutor, utan att vi skulle handlat till oss
mera i stallet for att ge krediter. Vi stiillas har aterigen infor fragan: vilka
voro vara motparter under den tid krediterna gavos? Vad hade de att
exportera tin oss? Fragan besvarar sig sjalv, om vi titta pa kartan.
Jag skulle darfor vaga pasta, att en strangt realistisk bedomning i dag
ger till resultat att vi icke skulle kunnat gestalta vara forbindelser med
utlandet sa att vi nu skulle statt i ett valutamassigt gynnsammare liige och
att salunda den kreditgivning, som har agt rum, ieke haft nagon namnvard
betydelse for dagens valutasittiation.
I sjalva verket var Sveriges stallning i valutahanseende i varas battre an
den nagonsin i var historia varit. Valutastallningen var fran nagon gang pa
hosten 1945 stabil anda fram till slutet av maj 1946, detta trots kreditgivningen och trots de i bOrjan av detta ar starkt stigande importmojligheterna.
Vad hande sedan? Jo, vara valutareserver stego med 500 miljoner kronor.
Detta var ·delvis en spekulativ historia ~ det aro vi fullt medvetna am men det ar ingalunda nagot indicium pa att vi ha fOfsuttit nagra chanser
att forbattra vara valutareserver.
Hela fragan am varfor man i dagens onekligen ganska besvarliga Uige
11*
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maste overvaga en importreglering far nog darfor silillas pa ett annat satt
an handelsradet Vinell gjorde. Jag vet inte, om nagon har har brytt sig om
att sa myeket studera handelsstatistikens utveekling pa sistone. Den ar pa
denna punkt myeket upplysande.
Sverige har ju liksom manga andra Hinder varit avstiingt fran en stor del
av sin norm.ala handel. Lageravvecklingen har varit stark. Vi ha overhuvud
tart pa vart realkapital; detta ar delvis en orsak till att vi, som jag sade,
efter kriget hade det starkaste valutalage vi nagonsin haft. Vi hade helt
enkelt inte haft mojlighet att importera. I den man den nu pagaende forbrukningen av valutareserverna innebar, att vi reinvestera vara besparingar
av valutor i inhemska lager av sadana varor, av vilka vi bOra haHa reserver,
sa aro vi val aIla overens om att det varken ar nagonting alt beklaga eller
nagonting som bOr motverkas genom importreglerande atgarder. Vi ha ocksa
fatt in en hel del varor for omedelbar f.orbrukning, som varit mycket nyttiga
och kanske rent av nodvandiga.
Men darutover ar det nagonting annat som har hant. Om man benar upp
importen pa olika ravaror, kapitalvaror och konsumtionsvaror, oeh delar
upp dessa varor i grupper efter angeHigenhetsgrad, sa visar det sig att
konsumtionsvarukvoten ar stadd i stigande, detta trots de myeket starka
motiv for en okning av kapitalvaruimporten, som foreligga. Och gar man
vidare i analysen av materialet, finner man att lyxkvoten inom denna konsumtionsvaruimport ocksa ar stadd i stigande. Vi hAlla pa att fa en snoovridning i sjalva var importstruktur. Bakgrunden till detta behova vi heller
inte grubbla over. Under kriget ha vi varit avstangda fran mojligheten att
kopa en hel del varOf, oeh nu har man fatt for sig att vi aro inne i den
gyllene efterkrigstiden, da man kan fa alIt man viII, fran nylonstrumpor tin
ananas - oeh man tar sin chans. I sjalva verket ar det ju inte konsumenten
som tar sin chans, utan importOren. Och importorerna veta i dag, att de
kunna importera nastan vad som heIst som ar nytt oeh 'rakna med avsattning for varorna. I sjalva strukturen hos efterfragan av i dag finns med
andra ord en mycket stark stimulans for onodig import. Denna onodiga
import - jag tror alt alIa aro overens om att kaIIa den sa - synes mig
f. o. vara ett inflationssymtom sa gott som nagot. Jag skulle gissa, att
professor Heekseher hade velat utfora sitt resonemang i just den riktningen,
och jag skulle tro att inledarens uppfattning ar densamma.
Professor Heckseher tog ju upp inledarens synpunkt, att det monetara
probleniet oeh fragan om importreglering aro tva skilda ting, oeh menade
att det ieke, sasom inledaren gjorde, gar att halla de bada fragorna isar.
Tolkade jag inledaren ratt, ville han emellertid inte saga nagonting annat
an att det monetara problemet ar sa stort oeh ligger sa vid sidan om handelspolitiken, att han maste ga forbi det. Jag skulle vilja tillata mig att karakterisera fragelaget pa foljande satt. Om imporWrerna resonera efter de linjer
jag nyss angav och om detta leder till en import, som medfor en forbrukning
for alldeles onodiga andamal av vara kapitalreserver, sa ar bakgrunden
naturligtvis att vi ha ett starkt uppdrivet internt inkomstlage. Att vi har
maste aterstalla balansen kunna vi. alIa vara ense om, men problemet ar
hur man skall uppna balans i den nu radande situationen. Denna fraga ar
ur flera synpunkter ytterst vansklig, darlor att allas vara intressen aro
involverade. Det ar nodvandigt att gemensamt undersoka problemets olika
sidor innan man handlar. Auditoriet forstar emellertid antagligen om
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atminstone de, som sitta pa riksbankssidan, tycka att det ar litet trakigt am
vart guld i vantan pa losningen av detta stora problem skall forvandlas i
nylonstrumpor och dylikt. Trots alla invandningar inte minst av den art,
som handelsradet Vinell har har qragit upp, kan man fraga sig om det ieke
- oavsett hur det monetara problemet behandlas - maste vara sund
ekonomi att stoppa en ren lyxfortaring av valutareserver, som vi mycket vaJ
kunna komma att behova.
Sedan aro vi sakert, alla de som pa olika. hall blivit tvungna att arbeta
med dessa sp6rsmal, fullstandigt ense med handelsradet Vinell om, att en
importreglering ur alIa synpunkter ar en sa trist och otrevlig sak, att man
bade bor se sig mycket noga for innan man beslutar en sadan reglering och
mycket noga bor betiinka, pa vilket satt man skall genomfora den. Det ar
ingen trost, men det ar i alla fall ett faktum som man kan peka pa, att med
undantag av Forenta staterna och ovriga stater pa de amerikanska kontinenterna del sa vitt jag vet for narvarande inte finns nagot land, som inte
redan har en importreglering. I det avseendet befinna vi oss alltsa visserligen inte i ett alltid riktigt gott sallskap, men dock i sallskap med stOrre
delen av varlden.
Vad betraJfar handelsradet Vinells farslag, att vi skulle undersOka majligheterna att upptaga lan, maste jag saga att om man reagerar mot att vi
fortara vara reserver pa onodiga saker, sa reagerar man naturligtvis annu
starkare mot att vi lana for att aka var konsumtion.
Kom!merseradet Axel F. Enstrom: Jrug skall inte salga nla·got om ha.ntdelsavtalet med Ryssland, ehuru jag sasom ledamot av Aseas styrelse kanske
har en del tankar pa lager i den punkten. Jag skulle i sllillet vilja foga en
liten erinran till huvudtemat i aftonens diskussion.
Grundtonen i statsradet Myrdals briljanta forelasning kan rent for..
mellt foras tillbaka pa den gamla brittiska nationalekonomi,ens uppfattning, att den internationella handeln ar en oberoende variabel, av vilken
den ekonomiska utvecklingen i ovrigt ar starkt avhangig. Det ar som om
den internationella handeln enligt denna uppfattning i oeh for sig yore nagot
slags trollmedel. Med den syn, som vi nu i mitten av detta sekel ha fatt
forsorjningssvarigheterna, kunna vi saga -att ratta forhallandet snarare ar
det motsatta. Den internationella handeln ar en funktion av andra variabler,
av vilka de tva viktigaste aro dels forhandenvaron av de forsorjningsmedel,
80m behovas for livsmedels- nch ravaruforsorjningen, oeh dels forefintligheten
av de valutor, som behovas for att forvarva demo Hela utvecklingen av
amnet fran statsradet Myrdals sida har for ovrigt visat, att det faktiskt ar
sa att svarigheterna ligga djupare. Nar svarigheterna i forsOrjningshanseende
kunnat ove.rvinnas, uppsta forutsattningarna for denna internationella handel, som ar sa onskvard.
Jag har redan ·for ett par ar sedan infor detta forum tillatit mig att peka
pa en av de grundlaggande svarigheterna for en internationell handel.
I anslutning till ett foredrag av davarande professor Myrdal framholl jag
namligen den grundvasentliga svarigheten i varldsekonomien, att Europa
ar overbefolkat och icke forfogar over de forsorjning.smedel sam behovas. A
andra sidan finnas dessa forsorjningsmedel i landerna pa den amerikanska
kontinenten. Detta lii.ge ar icke en foljd av kriget, utan samma forhallande
radde redan under mellankrigstiden. I sjalva verket borjade denna utvecki
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ling i seklets begynnelse, da amerikanarna stiingde porten for iminigrationen.
Fran den tiden har Europa uppvisat en oerhord befolkningsOkning. Nar
man under mellankrigstiden reste pa kontinenten, markte man mycket va]
att lolk visserligen hade brodet for dagen, men att de inte hade vad vi
kalla sovIet att lagga pa brodet. Detta f6rhallande, som enligt min mening
sakert har bidragit till uppkomsten av det sista, vansinniga kriget, har naturligtvis genom forstorelsen under kriget aggraverats i aIlra hogsta grad. Jag
ar overtygad om att det kommer att droja oerhort Hinge, innan forhaJlandena
hunnit bli sa pass tillrattalagda, att det aterigen finns farutsattningar for en
internationell handel av en volym nagot sa nar motsvarande den, som vi
ha varit vana vid pa ett tidigare stadium.
Jag kan inte se nagon m6jlighet till en mera genomgripande andring av
forhaJlandena pa annat satt an att i framsta rummet .Forenta staterna
antingen fortsatta att leverera forsorjningsmedel hit aver utan att fa nagot
vederlag for det elIer ocksa medverka till att atminstQne hundra miljoner,
kanske mera, av Europas befolkning forflyttas harifran. Jag ser ingen
tredje vag.
I denna overbefolkning av Europa ligger roten oeh upphovet till den
tragiska varIdssituation·en. Oeh med den varaktighet i detta missforhallande,
80m man maste f6rutsatta komnia vara reserver att mycket hastigt smalta
tillsam:rnans. Om vi fortsatta att g·e ut a.v vara resurser pa samma. satt som
hittills, sa raka vi mycket snart i den situationen - 'aven om vi for dagen
inte ha kommit darhan - att vi far att skydda vara valutaresurser fa loy
att sla in pa den vag, som statsradet Myrdal har har antytt. Jag ar alldeles
avertygad om att den vagen maste betradas, oeh jag gar sa langt i min
pessimistiska installning till varldslaget, att jag pastar att noden ar sa stor,
att ock'sa Forenta staterna, om d'e fortsatta att ge ut lav sina reS'urser, en
vaeker dag bli tvingade att infora restriktioner.
Lagetar djupt tragiskt, oeh jag skulle tro att vi ieke kunna undga att
den laga levnadsstandard, som nu karakteriserar en mycket stor del av
manskligheten, kommer att sprida sig till oss andra, som annu aro sa pass
lyekliga att vi ha nagonting kvar av den forna levnadsstandarden. I den
man trafiken ov'er gr~nserna med varor oeh valutor fortgar, kan det inte
undgas att en utjamning ager rum. Bade Sverige och Forenta staterna ga
i
fall emot en samre Ievnadsstandard. Under dessa omstandigheter tror
jag att det kommer att droja myeket lange, innan vi kunna se fram emot
en verklig internationeIl handel av nagot sa nar normal omfattning, trots
alia anstrangningar med avtalsfarhandlingar oeh internationella overenskommeIser sadana som Bretton Woods-fordraget o. s. v.
Jag ar salunda pa det hela taget djupt pessimistisk betraffande utveeklingen, och jag tror att man far vara beredd pa att det inte ar glada dagar
vi ga emot.
.

sa

Statsra·det G. Myrdal: Min avslutn1in·gsreplik kan tack yare en'voyen
Hammarskjolds anforande bli kortare an eljest skuIle ha varit faIlet. Han
upptog till diskussion vissa av de synpunkter, som handelsradet Vinell framforde, och gay de svar som jag skulle vilja ge, fastan jag kanske inte hade formatt gora det lika bra 80m han.
Till min gamle van oeh tratobroder och Iarare professor Heekseher skulle
jag vilja saga - nu ar jag alltsa mycket uppriktig (Professor Heekseher:
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Det var jag ocksa!) - att de svarigheter, som han hade att halla ihop synpunkterna i mitt anforande, nog ha sitt samband med, att viktigare mOdor
och studier inte gjort det mojligt for honom att folja den internationella
diskussion i dessa fragor, som har forts anda sedan mitten av det andra
varldskriget. Jag viII inte uppmana professor Heekseher - ty jag vet att
han ar upptagen av myeket betydeisefulla ting - men jag hoppas att kanske nagra andra av de narvarande, som primart ha sammaoroade kansla
80m professor Heekseher av att de inte begripa yare sig. ut elIer in, nar de
hora talas om denna »organiserade frihandel», att de ville satta sig ned oeh
fundera over hur det egeritligen skall ga till att i det varldsHige, som rader
efter det andra varldskrigets slut, vinna detta som ar frihandelns reala syfte.
Jag gissar att professor Heekseher oeh jag aro alIdeles overens am vad vi
mena detta syfte vara: vi mena en stor, internationell handel, som i alIa
riktningar gar till gransen av de kommersiella forutsattningarna, oeh som
alltsa stammer med badas var gamle Hirare Ricardos teori om de komparativa kostnaderna. Jag viII be dessa herrar att studera, hur det skall ga
till att vinna ·detta syfte i den varU vi nu leva i, elIer - far att ta en mera
ansprakslos problemsmlIning - hur vi skola kunna leda utvecklingen av
den varld, vari vi befinna ass, i den riktningen.
Vi·bOra da gora klart. for oss, att en forutsattning for att man skall na
detta syftemal ar tillkomsten av ett internationellt penningvasen. Oeh aven
ganska ytliga studier av den nuvarande situationen leda fram till d·en slutsatsen, att ett sadant intemationellt penningvasen ieke kan astadkommas
gen'om att man ingenting gore Det kommer inte heller att kunna fungera
automatiskt.
Man kan naturligtvis ha kritiska synpunkter pa Bretton Woods-planen.
Jag har sjalv manga sadana kritiska synpunkter. Men den relativa enstammigheten bland varldens alIa experter om huvudlinjerna i denna plan, som
ju representerar en myeket inveeklad form av internationell planhushallning,
har sin orsak i att man mera allmant har kommit till insikt am att ett internationellt penningsystem maste konstrueras fram och att det, sedan det
en gang byggts upp, ieke kommer att kunna fungera automatiskt.
Det behavs vidare en internationell konjunkturstabilisering. Och vi forstar
vilka svarigheter en sadan stabilisering maste mota, nar vi tanka pa varlden
sadan den nu ar, med den bristande jamvikt. mellan oeh inom landerna,
som kommerseradet Enstrom' myeket riktigt har karakteriserat. Vi maste
astadkomma denna stabilisering samtidigt 80m vi losa de internationella handelsproblemen, darfor att det ena ar en forutsattning for det andra. Utan
en stor handel, som trots alla begransningar nagorlunda anpassas efter de
rent kommersiella forutsattningarna, kommer intet vaxelkurssystem att halla.
Vi maste dessutom fa till stand internationella kapitalrOrelser, vilka sasom
forutsattning bland annat ha ett myeket stOrre internationellt fortroende an
det nuvarande. Dtan kapitalrorelser kommer inte heller nagot vaxelkurssystem att hilla. Men utan att valutorna bli utbytbara, komma a andra
sidan mera normala kapitalrarelser till stand. SAdana tillfalliga kreditmojligheter, som Sverige oeh Forenta staterna ha kunnat stiilla till forfogande,
komma i Iangden icke att raeka till for att forhindra en autarkisk stelkramp.
Det ar myeket latt att saga: »Det finns ingen averensstiimmelse menan
det ideal, som du uppstiiIler, oeh de metoder, som du raknar med far att na
detta ideal». Men den fraga, som ni aro tvungna att besvara, om ni stalla
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er pa detta satt avvisan'de oeh kritiska till den jattelika interIiationella planhushaJlning, som jag antytt, ar: hur skall det annal'S ga till?
Det 'ar myeket Hitt att med pl'o~essor Heeksehel' saga - oeh det ar kanske
sarskilt latt, om man som han sysslar med andra oeh viktigare ting - att
detta system for organiserad frihandel, som jag hal' hal' malat upp, ter sig
mera som en »internationell diktatur». Professor Heekseher kan saga detta
oeh sedan stanga darren till sin studiekammare oeh syssla med andra ting.
Men saken ligger annorlunda till for de experter, som satt sig den uppgiften
fore att soka den praktiska losningen till dessa. stora problem.
Det ar kanske illa 'att jag sa har kritiserar min gamle van professor Heekscher for att inte halla reda pa fragestallningarna. Men jag vill for att nagot
litet exemplifiera detta peka pa att han bland annat forebradde mig - oeh
fann det vara nagonting fantastiskt lojligt - att jag hade tiinkt mig, att
man skulle kunna inpassa de totalitara staterna i ett internationellt handelssystem. Jag refererade darvid hI. a. den uppfattningen, att 'dessa lander borde
forbinda sig att lagga en rent kommersiell syn pa sina handelsforbindelser
oeh att ieke i sina internationella relationer lata sig paverkas av politiska
moment. Professor Heekseher lyssnade ,kanske inte-sa noga pa vad jag sade.
Det ar for ,ovrigt ganska svart att folja med, eftersom det har galler ytterst
inveeklade ting. Men hade han haft tillfalle att i forvag nagot narmare
studera dessa spOrsmal, sa skulle han veta, att experterna pa dessa fragor
ha ana varit eniga om att man skulle strava efter att infoga aven dessa
lander i det internationella handelssystemet. Det rader aven stor enighet
om att man darvid skulle uppstalla den nyssnamnda farutsattningen for att
over huvud taget finna losningen pa detta problem, som ju maste losas, om
vi skala kunna forverkliga den organisation, den utvidgning oeh den frigorelse av varldshandeln, som bade professor Heekseher oeh jag aro intresserade aVe
Jag refererade i mitt foredrag denna valkanda expertopinion oeh stiillde
fragan: ar detta tillraekligt? Nej, svarade jag, det kommer att behovas mera
for att fa i gang en sadan internationell handel. Ifall man nu har samma
uppfattning som professor Heekseher, att det ar en omojlighet att tanka
sig en sadan installning fran de totalitara Hindernas sida, som darvid farutsatts, kan man naturligtvis stanga sin studiedorr oeh syssla med Svel'iges
aldre histol'ia. Men ieke harman genom ett sadant standpunktstagande lost
prohlemet eller ens hidragit till en djupare forstaelse for problemets innebard yare sig inom .experternas grupp eller bland allmanheten.
Professor Heekseher klagade flera ganger - forlat att jag ar litet vidlyftig, men vi traffas sa sallan, att vi kanske kunna diskutera litet grand,
nar vi nu ha rakats - over att jag inte hade talat sa myeket om handelsavtalet med Ryssland. Kanske aven detta val' en av orsakerna till att han
inte riktigt kunde finna sammanhanget nal' han lyssnade. Det ar tydligen
detta avtal, 80m har besatt professor Heekseher, ty det val' endast om
detta han ville tala. Jag uppeholl mig inte sa myeket vid detta handelsavtal,
darfor att det var ett myeket allmannare problem jag hade satt som min
uppgift att soka belysa.
Jag skall inte till bemotande upptaga alIt vad professor Heekseher sade
. am detta avtal, utan skall bara tillala mig att pa nytt saga, att ifall jag
inte visste, att professor Heckseher har sa myeket viktigare ting att syssla
med, sa skulle jag vilja forebra honom en del mindre valbetankta uttalanden.
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Bland annat fallde han ett sadant yttrande som att det blir fraga om·vaidiga
investeringar, samtidigt som han erkande att avtalet under den forsta tiden
kommer att stalla relativt sma ansprak pa direkta leveranser oeh direkt
produktion. Han preeiserade till oeh med sitt pastaende darhan, att investeringarna for detta andamaJ mangdubbelt skulle overstiga de .investeringar,
80m komma att goras for andra andamal. Om professor Heekseher ringt Deh
fragat nagon person som har att gora med dessa fragor, sa skulle detta ha
besparat honom att saga nagot sa tokigt. Bland de synpunkter, som ha varit
bestiimmande for industriens oeh myndigheternas installning till detta handelsavtal, har naurIigvis en ieke ringa roll spelats just av onskemalet, att
avtalet ieke skulle foranleda nagra avsevarda nyinvesteringar.
Men detta ar detaijer. Det viktigaste av vad professor Heekseher sade om
handelsavtalet med Ryssland - Deh det som har betydelse for det stora
internationella sammanhanget - ar den ytterligt pessimistiska uppfattning
han gay uttryek at, namligen att det pa grund av vissa filosofiska skal alltsa hans uppfattning om diktaturstatens vasen - skulle vara omojligt
att over huvud taget uppbygga en varaktig oeh nagorlunda stabil handel
med Sovjetunionen. Dr dessa synpunkter hade han inte 'storre forstaelse
for den stravan, som har kommit till uttryek fran statsmakternas 'sida oeh
som ligger i linje med en, jag vagar tro, myeket enhallig uppfattning bland
industriens representanter, da vi ha arbetat fran den utgangspunkten, att
del. skall vara mojligt att astadkomma en sadan handel.
Meningsskiljaktigheten pa denna punkt har relevans nar det galler ett
vida storre problem an detta handelsavtal mellan Sverige oeh Sovjetunionen.
Vad professor Heekseher gay uttryek at var ju 'en aUman misstro mot mojligheten att over huvud taget bygga upp enreguljar handel med stater,
80m ha en monopoliserad utrikeshandel. Den anvisning han gay varlden
var att forst gora ett handelssystem for de Hinder, som ieke ha en sadan
monopoliserad utrikeshandel, och att darefter angripa det andra problemet,
80m emellertid enligt hans mening var olosligt.
Jag skulle till detta bara vilja saga, att det inte endast har varit en den
svenska regeringens mening, som sa vitt jag vet stodjes av storre delen av
den vederhaftiga opinionen inom vart land, att det ar ett myeket viktigt
onskemal att fa till stand handel aven mellan Sovjetunionen oeh Sverige.
Det ar aven en sa vitt bekant enhlillig opinion inom den stora krets av
experter i heIa varlden - som sedan manga ar sysslat med problemet om
hur man skall kunna uppbygga en vidgad internationell handel, som friare
foljer de kommersiella forutsattningarna - att hela detta forsak kommer
att misslyekas, bland annat av politiska orsaker, savida man inte Iyekas
losa problemet att i det internationella handelssystemet infoga aven stater
med en ekonomisk organisation sadan som den ryska. Professor Heekseher
kan draga sig tillbaka i sin studiekammare och saga, att problemet ar
olosligt. Men det finns overalIt i varlden experter, som ieke kunna elIer
vilja intaga samma defaitistiska standpunkt till detta stora problem.
Jag har garna velat saga detta med anledning av professor Heeksehers
·anforande.
Professo,r E. Heckscher: Jag viII verkligen tacka min gamle van for att
han svarade mig sa alskvart. Han svarade ju mera alskvart an jag hade
angripit. Men vi skola har inte sysselsatta oss med vara personliga mellan-
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havanden. Jag vill for min del fasta uppmarksamheten endast vid' nagra

fa saker.
Forst viII jag sag~, att talet om vad experterna ha menat o. s. v. kanske
inte gOr nagot starkare intryck pa den, som har - delvis i overensstammeIse
med inledaren - genomlevat Nationernas forbunds epok, ty under den
tiden var· det ju alIa mojliga konvenanser man maste respektera: alla hade
sagt, att det oeh det var det ratta, men det naturliga forstandet sade, att
det inte aUs var nagon mening i det, och d'et visade sig mycket ofta, att det
i sjalva verket inte heller var nagon mening i det. Det forefaller mig, som
om vi fortfarande borde ha ratt att pa samma satt som da vagra att bOja
oss for vad den ena elIer andra experten eIler gruppen av experter har sagt
och sager.
I detta fall ha vi ock~a en ratt Iangvarig erfarenhet att bygga pa. Sovjetregeringen har nu existerat i nastan 30 ar och har hunnit i garning visa hur
den ar beskaffad. Jag menar naturligtvis inte aIls att vi, som en del manniskor onska, skola avsta fran att gora affarer med Sovjetunionen, darfor
att vi inte giIla dess politik - den saken bar jag kanske sarskilt understryka,
ehuru jag faktiskt inte hade trott att det skulle behovas. Min mening ar i
staUet, att nar man opererar med en motpart, vars handlingssatt ar till den
grad svart att forutse, sa bor man haJla sig till avtal pa kort sikt i stiillet
for pa -lAng sikt. Da ·kan man laga efter lagligheten. Man bOr se efter vad
man i ett visst ogonblick kan uppna genom ett avtal for en tid av ett ar
eUer nagot sAdant. Det skall man ta, och nar denna begransade overenskommelse ar avveeklad, far man se om man kan fortsatta.
Det forhaller sig .inte sa - det vet statsradet Myrdal till oeh med battre
an jag - atl det skulle vara en over hela varlden vedertagen mening, att
m·an maste traffa avtal av just den beskaffenhet, 'Som det svenskryska handelsavtalet representerar. Detta framgar tydligt av att varken England eIler
Forenta staterna, 80m dock aro atskilligt stOrre an Sverige, ha velat inlata
sig pA att sluta sadana avtal. Sverige torde i forhallande till sin storlek sm
tiimligen ensamt i fraga om ett avtal av denna typ oeh har alltsa, om man
sa viII kalla det, brutit en ny vag. Fragan ar bara, om den vagen var den
lyekligaste elIer om den var yard att folja. Jag medger att jag har kolossalt
svart att se, att det kan finnas nagra haIlbara skal for 'att folja den vagen.
Erfarenheten kommer sjalvfallet att visa, vem som i langden far ratt.
Jag for min del tror, att man kanske i viss man har overdrivit olagenheterna
av detta avtal. Dess verkningar komma mahanda inte att bli sa katastrofala
som man pa en del hall har' antagit. -Men att det skulle bli nagonting bra
av detta avtal har jag valdigt 'Svart att tanka mig.
Sedan viII jag ge statsradet Myrdal fullkomligt ratt i att han vet atskilligt
mer om dessa forhallanden an jag. Har har pagatt en internationell diskus..
sian, som jag med en viss svarighet har foljt, darfor att det onekligen. mast
ske helt oeh hallet vid sidan av mina egentliga arbetsuppgifter. Men jag
undrar, om detta har nagon betydelse nar det galler att bedoma sjalva saken.
Fragan ar ju inte vad olika experter ha menat, utan hur det i verkligheten
hanger ihop. Och for min del tror jag, att det ar ett mycket farligt jonglerande med begreppen som har kommer i fraga.
J~g viII ytterligal'e tilUigga att jag tycker att det i och for sig ar berattigat,
niir statsradet Myrdal sager, att det ar latt att kritisera, men att nagonting
i alla fall maste goras. Det ger jag honom fullkomligt ratt i. Meningsskilj- -
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aktigheten ligger kanske ocksa ibland mera pa det planet, att jag och andra
onska, att saker och ting skola kallas vid deras ratta namn. Vi skola inte
fingera nagonting som later vackert och sedan gora nagot annat, som inte
later vackert nar vi tala am vad det verkligen ar. Vi komma sakerligen att
fa finna oss i mycket, som vi inte skulle onska. Nu tror jag att tendensen
till internationell handelsdiktatur - ocksa dar ga vara meningar starkt
isar - inte konimer att bana vag for frihandel i nagon form, utan i stallet
torde oppna mojligheter for aUt starkare politiska inflytelser pa handeln.
Tanken att man skulle kunna, om jag sa far saga, klyva staten i tva delar,
en politisk stat och en ekonomisk stat, ar ·en ren chimar och kanske en storre
chimar nu an nagonsin tidigare. Men den soorsta chimaren ar denna tanke
givetvis n:ar diet galler en diktaturstat, ty dar finns i princip ingen 80m heIst
skiUnad mellan ekonomi och politik. Dar har varje ekonomisk atgard, hur
obetydlig den an rna vara, en politisk inneoord. Det ar alldeles omojIigt att
forestalla sig, att en 'sadan stat som Sovjetunionen skall kunna avsvara
politiska avsikter i sitt ekonomiska handlande. AlIt som over huvud taget
sker i det ryska samhallet ar politik. Det ar statsmaktens organ, som
ensamma bestamma. Och den saken tycker jag att statsradet Myrdal som
gammal socialfilosof, om jag far anvanda den termen, skulle kunna ha ett
visst sinne for. Jag tror inte, att nagra experter i varlden skola kunna overtyga en sjalvsllindig manniska om att detta ar ett misstag.
Herr ordforanden: Jag tackar d·em som deltagit i d'iskussione.n och forklarar sammantraldet avslutat.
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BERGLOF, N., direktor.
BERGMAN, D., advokat.
BERGQVIST, K. 1., banktjAnsteman,
Uppsala.
BERGSTEN, K., f. d. generalkonsul.
BERGVALL, J., direktor.
BERTHOLD, H'., direktor.
BEXELIUS, E., generaldirektor.
BEXELIUS, H., bankdirektor.
BJORCK, I., direktor.
BJORKMAN, G., bankdirektor.
BJORKMAN, TH., professor.
BJORKMAN, V., direktor.
BJORLING, G. A., kamrer.
BJORNBERG, A., fil. doktor, Storangen.
BJORNSSON,J. E., lektor,bankofullmaktig.
BLANCK, I., advokat.
BL01rIQUIST, R., direktor.
BLOMQUIST, S. 0., direktor.
BODEN, H., sekreterare, Saltsjo-Duvnlts.
BOLINDER, E., direktor.
BONNIER, K., bokforHiggare.
BONNIER, T., bokforlaggare.
BORGSTROM, G., direktor.
BoslEus, E., civilingenjor, Hedemora.
BosEus, R., revisor.
BRATT, L., direktor.
BROBERG, R., byrachef.
BRODEN) E., civilingenjor.
BRoMs,' E., jure doktor.
BROWALDH, E., bankdirektor, fore-

ningens vice ordforande.
BROWALDH, T., jure kandidat.
BRUNIUS, T., redaktionssekreterare.
BRUNKMAN, G., bankdirektor.
BRUNNER, H., disponent, Stocksund.
BRUNNF.ALT, G., docent, Uppsala.
BRUSEWITZ, S., direktor.
BYTTNER, A., redaktor.
BOOK, K., vice riksbankschef.
BOOK, S., jure kandidat, sekreterare,
Lidingo~

Boos, G., kommerserad.
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C.A.LISSENDORFF, R., bankdirekt6r.
CARBELL, E., sektionscbef.
CARELL, A. H., direkt6r, Skebokvarn.
C.A.RLBORG, H., ~ommerserad.
CARLESON, Bo, bruksdisponent,
Degerforso
CARLESON, C., f. d. kammarrattsrad,
Torsvalla.
CARLESTAM, T., prokurist.
CARLGREN, Mo, jagmastare.
CARLSON, Bo, direktor.
CARLSON, M., direktl>r.
CARLSON, S., professor.
CARLSON, T. B., kamrer.
CASSEL, I. E., revisor.
CASSEL, K., advokat, Djursbolm.
CAVALLIN, S., bankdirekt6r.
CEDERSCHIOLD, 0., avdelningschef.
CEDERWALL, N., civilingenjor.
CELSING, F. VON, bankdirektor.
CERVIN, T., bankir.
CRAFOORD, H., direktor J Lund.
CRAMER, C. R., bankdirektor.
CnONEBORG, A., legationsrad.
CRONER, F., doktor.
DAHLBERG, K., f. d. haradshovding.
DAHLERUS, J., kamrer, Lidingo.
DAHLGREN, E., fiI. licentiat, aktuarie.
DAHLIN, A., bankdirektor, Karlstad.
DAHMEN, E., fiI. licentiato
DEGERSTEDT, HJ., direkt6r.
DEHLGBEN, So, f. d. chefredaktor.
de LAVAL, G., kammarrattsrad.
DELIN, T., direktor.
de MARE, E., bankombudsman.
DETTER, N., advokat.
DICKMAN, K., f. d. byrachef, Goteborg.
DICKSON, H., fil. licentiat, Stocksundo
DIDNER, G., bankdirektt>r, Jonkoping.
DOMo, J.. F., godsagare, f. d. statsrad.
DRACHENFELS, C. VON, baron, direktl>r.
Du RIETZ, G., direktor.
DURLING, H., ft)rsakringsdirektor.
EBE, Eo, direktor.
EDHOLM, J., kamrer, Stocksund.
EDSMAN, 0., bankdir~ktor, Goteborg.
EDSTROM, B., direktor.
EDSTROM, 0., kanslirad.
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EGNELL, H., revisor.
EHRNBERG, G., direktor, Simrishamn.
EKDAHL, G., fi1. licentiat, aktuarie.
EKDAL, A., direktor, Djursbolm.
EKEBERG, L. B., riksmarskalk.
EKENBERG, 0., kammarrattsrad.
EKENGREN, HJo, bankdirekto~.
EKLUND, R., f. d. justitierad.
EKLUND, S., civilingenjor.
EKLUNDH, G., direktor.
EKMAN, C., bankdirektor.
EKMAN, J. L., direkt6r.
EKMAN, S., advokat, Enkoping.
EKWALL, N. J., forsakringsdirektor.
ELLIOTH, K., haradsh6vding, Sundsvall.
ELLIOT, F., disponent, Goteborg.
EMTELL, H., ingenj6r, Tureberg.
ENEBORG, H., forste aktuarie, Lidingo.
ENGFORS, G., bankdirekt6r.
ENGLUND, F., banktjansteman.
ENGSTROM, H., direktor.
ENGSTROM, M., forate byrA~ekreterare.
ENGVALL, R., disponent.
ENSTROM, A. F., kommerserAd.
ERICSON, H., direktor, Saltajo-Duvnas.
ERICSSON, Go, fiL kandidat.
ERICSSON, Y., byrachef.
ERIKSSON, B., fond chef.
ERIKSSON, H., envoye, Washington.
ERIKSSON, J. B., f. d. landshovding.
ERIKSSON, K., forsakringsdirektor.
ERLANDER, T., statsminister.
ERNMARK, G., direkt6r.
ESSEN, G. VON, fiL magister.
ETZLER, G., studierektor.
EWERLOF, K., direktor, f. d. statarad.
EWERS, E., direktor.

F AGERLUND, A.., direktor, Djursholm.
FALCK, B., fors~kringsdirektor, Goteborg.
F ALK, A., civilingenj or.
FALK, S., revisor.
FALKMAN, 0., ingenjor.
FASTMAN, B., revisor.
FINNEY, F. 0., sekreterare, Stocksund.
FISCHERSTROM, H., avdelningscbef.
FISCHERSTROM, S., direkt6r.
FITGER, E., redaktor.
FITGER, P., fil. doktor.
FLEETWOOD, ERIN, friberrinna.
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FLODIN, T., advokat.
FORS, J., direktor.
FORSGREN, B., direktor.
FORSHELL, R., direktor.
FORSSMAN, E., forsakringBdirektor.
FRANCKE, N., ryttmastare.
FREDELIUS, HJ., forste aktuarie.
FREDEN, K., direkUir.
FREDRIKSON, V., fOTsakringsdirektor.
FREDRIKSSON, HJ., redaktor.
FRICK, B. R., direktor.
FRICK, E., direktor.
FRIES, C., bankdirektor.
FRODING, L., lojtnant.
F ..iHR~US, 0., fil. kandidat.

GABRIELSSON, A., direktor, Goteborg.
GEIJER, E., bankdirektor.
GENTEIJE, G., advokat.
GENTELE, G., revisor.
GERDEN, 0., apotekare.
GERENTZ, S., sekreterare.
GERHARD, I., fil. licentiate
GERNANDT, S" disponent.
GIBSON, J., revisor.
GILLBERG, K. E., direktor.
GJORES, .A., statsrad.
GRAF, W., bankdirektor.
GRAHL, HJ., direktor, Alingsas.
GRANQVIST, B., fil. magister.
GRENHOLl\{, 1., fil. doktor.
GRUNDSTROM,H. ,forsakringstj ansteman.
GRONDAL, E., bankdirektor.
GUINCHARD, P., fil. licentiate
GUSTAFSSON, G., kamrer, Mexico.
GUSTAVSSON, J., Viggbyholm.
GYLLENRAM, B. R., direktor, Linkoping.
GARDIN, S. A., civilingenjor.

RABBE, T., revisor.
HAGMAN, R., direktor.
HAGSTRCEM, K.-G., fil. doktor, Saltsjobaden.
HAGSTROM, S., revisor.
HAHN, B., bankdirektor, Djursholm.
HALL, A., civilingenjor, Djursholm.
HALLSTROM, ~., direktor.
HAMILTON, A., greve, advokat.
HAMMARSKIOLD, L., bankokommissarie.

HAMMARSKIOLD, S., revisionssekreterare.
HAMMARSKJOLD, B., landshovding,
Nykoping.
HAMMARSKJOLD, D., envoye.
HANSEN, F., revisor.
HANSON, L., direktor, Djursholm.
HANSSON, J., bokforlaggare.
HANSTROM, T., forate byrainspektor.
HEDBERG, A., direktor.
HEDELIN, G., disponent, Boras.
HEDIN, G., fil. licentiate
HEIMBURGER, H., byrachef.
HELGER, B., forate aktuarie.
HELLBERG, A. T., direktor, Malmo.
HELLBERG, S., kamrer.
HELLMAN, G., direktor, Helaingfors.
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.
HERLIN, C., direktor.
HERLITZ, N., professor.
HERNELIUS, A., direktor.
HERNOD, T., direktor.
HESSLER, A., sekreterare.
HESSLER, T., forste byrasekreterare.
HEYMAN, G., direktor.
HEYMAN, INGRID, fru.
HEYMAN, R., direktor.
HILDEBRAND, K., fil. doktor.
HINTZE, H., direktor.
HIRSCH, A., direkt(jr.
HJARPE, K., pol. magister.
HOFSTEN, E. VON, aktuarie.
HOLGERSSON, S. E., disponent, Hyltebruk.
HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOLMSTEDT, G., f(jrste aktuarie.
HORN, K. VON, byrlchef.
HULTEN, B., bankkamrer.
HULTHEN, MARGARETA, froken.
HULTMAN, G., direkt(jr.
HULTMAN, P. j.~. T., jur. kandidat.
Huss, E., direktllr.
Huss, E., fil. doktor.
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HYDEN, S., sekreterare.
HAKANSSON, G., vice auditor.
HAGER, B., civilingenjor.
HAGERSTEDT, S., bankkamrer.
HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare,
Djursholm.
HAGGLUND, M., direktor.
HAVERMARK, G. J:SON, forate aktuarie.
HOGBOM, I., professor.
HOGFELDT, M., direktor.
HOGLUND, H., bankdirektor.
HOGLUND, K. J., kopman.
HOJER, K., generaldirektor, Stocksund.
HOLKEN, G., direktCir.
HORLIN, H., revisor.
IGGLUND, S., amanuens.
IHRE, H., disponent, Djursholm.
IHRE, N., generalkonsul, London.
IHRE, T., direktor.
ISAKSON, T., revisor.
IVEROTH, A., redakt6r.
JACOBSON, G., fondmaklare.
JAKOBSON, N., direktor.
JAKOBSSON, G., bokforare.
JANSSON, E. T., fiI. doktor, f. d. byrachef.
JANSSON, M., fit doktor, f. d. kommerserad.
JELF, 0., revisor.
JERNEMAN, T., fil. doktor, t. f. byrachef,
Stockaund.
JOHANSSON, A., fil. doktor, e. o. byrachef,
Stocksund.
JOHNSSON, B. E., statskommissarie.
JOHNSSON, W., f. d. bruksdisponent,
Djursholm.
JONSSON, A. V., stadsmaklare.
JOSEPHSON, M.,' banktjli~steman.
JOSEPHSON, P., fondkommissionlir.
JOSEPHSON, W., direktor.
J OSEPHSSON, 0., fit licentiate
JOSEPHSSON, R., redaktor.
JOSEPHY, B., doktor.
JUHLIN·DANNFELT, C. G., direktor.
JUNGNER, 0., civilin~enjt>r.
KALDEREN, G., direktor, Saltsjo-Duvnlls.
KALLERMAN, N., kapten.
KARLEBY, 0., sektioDschef.'
KEMPE, S., bruksagare.
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KJELLBERG, E., bankdirektor.
KJELJ~GREN, N., bankdirektor.
KJELLSTROM, W., advokat.
KLEMAN, C., civilingenjor.
KOCH, 0., forste byrasekreterare.
KRAGH, B., fil. licentiate
KnUSENSTJERNA, F. VON, f. d. bankinspektor.
KUGELBERG, B., direktor.
KULL, I., direktor, Oxelosund.
KULLING, E., direktor.
KUYLENSTIERNA, C. W. U., jure doktor,
regeringsrad.
KALLQVIST, 0., bankdirektor, Malmo.
KALLSTROM, V., forate aktuarie.
KARNEKULL, 0., overingenjor.
KARRLANDER, N., direktCir.
KORDEL, E., direktor.
LAGERBJELKE, E., greve, e. O. hovrattsnotarie, .A.lvsjo.
LAGERCRANTZ, C., bankdirektor.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor,
Djursholm.
LAGERGREN, H., aktuarie.
LAGERGREN, S., revisor.
LAMBERTH, C., direktor.
LAMM, 0., generalkonsul.
LANGE, G., fil. licentiat, statssekreterare.
LANGENSKIOLD, C.-G., friherre, direktor.
LARSSON, G., fiI. kandidat.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, T., direktor.
LAURIN, I., direktor.
LAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LEFFLER, 0., direktor.
LEFFLER, S. H., revisor.
LEIJONHUFVUD, C. G., friherre, aktuarie.
LEMNE, A., riksbankstjansteman.
LEMNE, L.,. fil. doktor.
LEMNE, M., fOrate kanslisekreterare.
LIDSTROM, S., kamrer.
LIEDSTBAND, E., aktuarie, Saltsjobaden.
LIJ.,IENBERG, A., fil. doktor, kornmerserad.
LILJA, C. B., generalkonsul, Djursholm.
LILJENROTH, F. G., ingenjor.
LINCK, W., grosshandlare,- Djursholm.
LIND, A., redaktOr.
LIND, B., redaktor.
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LINDAHL, A., advokat, Djursholm.
LINDAHL, C., bankdirektor.
LINDAHL, E., professor, Uppsala.
J.JINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, K.· A., ordforande i Landsorgani~ationen,

ledamot av styrelsen.

LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBERGER, L., fil. licentiat.
LINDEBERG, E., landshovding, Karlskrona.
LINDGREN, G., fil. licentiat, Uppsala.
LINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, T., kamrer.
LINDH, S., fiI. licentiate
LINDMARK, B., disponent, arebro.
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDSKOG, B., kommerserad.
LtNDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA, fiI. kandidat.
LINDSTROM, O. WI' direktorl
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LJUNGDAHL, C., major, Stocksund.
LJUNGGREN, HI, direktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
LJUNGSTROM, G. P., civilingenjor.
LOOSTROM, B" kanslisekreterare.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDBERG, E., professor, foreningenB

ordforande.
LUNDBERG, F., :fil. doktor, direktor,
Saltsj0baden.
LUNDBERG, S., direktor, Yaldemarsvik.
LUNDBERG, S. B., civilekonom, Stocksunde
LUNDBERG, T., major, Djursholm.
LUNDELL, T., civilingenjor, Walton on
Thames, Surrey.
LUNDEN, Y., direktor.
LUNDGREN, TH" konsuI.
LYBERG, E., f. d. rAdman.
LOFBERG, T. H., direktor.
LOFGREN, G., advokat.
LOFSTROM, B., direktor.
LOWEGREN, G." Bocialrad.
MAGNUSSON, lI., bankdirektor.
MALM, EI, kamrer.
MALMBERG, S., bankkamrer.
MALMFORS, N., statssekreterare.
MALMFORS, S., f. d. kraftverksdirekt<5r,
Falun.

MALMKVIST, E. Y., byrachef.
MALMSTROM, G., bankkamrer.
MALMSTROM, H., jur. o. fil. kandidat.
MARCUS, M., fiI. doktor.
MARKLAND, W., bankdirektor.
MARMOLIN, F., kamrer.
MATTON-SJOBERG, N., advokat, TaUberg.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor,
Borlange.
MEIJLING, J., civilingenjor.
MELIN, H., bankdirektor, Djursholm.
MELIN, H., cfvilingenjor.
METELIUS, BI, fiI. licentiate
MODIG, E., envoye, Bryssel.
MOLANDER, C. A., disponent, Alingsas.
MOLANDER, S., bankrevisor.
MOLIN, R., direktor.
MONTGOMERY, A., professor.
MURRAY, C., byrachef.
MURRAY, UI, direktor, Djursholm.
MYRDAL, G., statsrad.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, E., kamrer.
MOLLER, H., direktor.
MOLLER, K., direktor.
MORNER, K . .L~. G., greve, f. d. lands..
hijvding~

NACHMANSON, H., bankdirektor.
NANNESON, L., professor, Uppsalal
NERELL, A., direktor.
NILSSON, K. G., forate aktuarie.
NORBECK, 0., bankdirekU>r, Djursholm.
NORBERG, P. G., redaktor.
NORDENSON, H., fil. doktor, direkt~r,

ledamot av styrelsen.
NORDIN, J., generaldirektor.
NORDMARK, HI, advokat, Djursholm.
NORDMARK, S., ombuds.man.
NORDSTROM, A., ingenjo.r.
N ORDWALL, B., f. d. :finanssekreterare.
NOREN, A., ekonomidirektor.
N ORMAN, A., direktor.
NYBERG, J., lektor.
NYSTROM, B., fiI. doktor, byrachef.
NYSTROM, H., civilingenjor.
N ASGARD, B., f. d. statssekreterare.
OBERGER, F., advokat.
ODHE, T., chefredaktor.
ODHOLM, AI, direktorsassistent.
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B., professor, f. d. statsra.d,
ledamot av styt·elsen.
OHLIN, H., direktor.
OHLSON, O. E., bankdirektor.
OHLSSON} I., fil. licentiate
OLMERS, G., bankir.
OLSON, K., e. O. forste kanslisekreterare,
Stocksund.
OLSSON, A., direktor, Norrktlping.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E., direktor.
OLSSON, H., byrachef, Ektorp.
OLSSON, N., revisor.
OTTEN, H., bankkamrer.
OTTERSTROM, N., kamrer.

OHLIN,

K., professor, Saltsjobaden.
E., disponent, Falun,
ROHTLIEB, C., jure doktor, kanslirad,
Djursholm.
RONGE, E., jagmastare, Djursholm.
RooTH, I., riksbankschef.
ROSENBERG, G., forlagsdirekt<>r.
RUBEN, 0., konsul.
RUDENSTAM, G., direktor.
RUNEMARK, Margareta, fru, Djursholm.
RUNEMARK, P. S., generaldirekt6r,
Djursholm.
RYDBECK, 0., f. d. baIikdirektor, Djursholm.

RODHE,

RODLING,

J., f. d. generalkonsul.
R., direktor.
SACHS, T., redaktor.
SAHLIN, G., direktor.
SAHLIN, 0., direktor.
SAHLIN, S., envoye.
SALMONSON, S., advokat.
SANDBERG, F., riksgiildsdirektor.
SANDEBORG, G., kammarritttsrad.
SANDLER, R., landshovding, Gavle.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHELE, S., direktor.
SCHENKE, N., f. d. undervisningsrad.
SCHNEIDLER, E., kapten.
SCHULTZ, G.; direktor.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SELMER, H., direktor.
SETTERGREN, G., direktor.
SETTERWALL, C., direktor.
SETTERWALL, E., civilingenjor.
SEVERIN, F., chefredaktor.
SIDENVALL, K., kommerserAd, Djuraholm.
SIEGBAHN, M., professor.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. professor.
SIl\fONSSON, K. G., bankokommissarie.
SIVERT, E., t. d. kammarrltttarad.
SJOBERG, A., forate aktuarie.
SJOGREN, E., direktor, ledamoi av
,tyrelsen.
.
SJOGREN, G. W., byrachef.
SJOGREN, I., forsakringsdirektor.
SJOGREN, 1. W., jure doktor, professor,
Lund.

SACHS,

P ALANDER, T., professor, Goteborg.
P ALME,

froken.
byrachef, Stocksund.
PAUES, E. W., direktor.
P AUES, W., jur. kandidat.
PAUL, B., doktor.
PEHRSSON-BRAMSTORP, A., f.d. statsrAd.
PEHRZON, V., direkttlr.
PERSSON, E., direktor.
PETTERSON, H., professor.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PONSBACH, E., fondmaklare.
PONTIN, M., direktor.
PORAT, T. VON, forsakringsdirekt6r.
PRAWITZ, H., byrachef.
PRYDZ, P., direktor.
INGEGERD,

PALMI, S.,

RAAB,

S.} friherre, bankdirektor, Gote-

borg.
B., revisor.
G., bankdirektor.
RAMEI.J, E., friherre, jur. doktor.
RAMSTEDT, H., direktor.
RAUSING, R., direkt6r, Lund.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirekt6r,
Ulriksdal.
REHN, G., sekreterare.
REHNBY, H., direkt6r.
REI1rIER, T., tjansteman.
RICHERT, S., bankdirektor, .Jakobsberg.
RIPA, K., byrainspektor.
RISB~RG, W., disponent, HasselforB.
RISING, C. G., direktor.
RITZLER, A., civilingenjor.

RAASCHOU,
RABE,
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SJOGREN, P. A., ingenjor.
SKIOLD, 1., advokat.
SKOGR, S., byrachef.
SKOGLUND, A., bankdirektor, Skovde.
SKOOG, H., bankdirektor.
SOHLMAN, R., f. d. kommerserAd.
SOHLMAN, R., envoye.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,
advokat.
STEN, H., f. d. bankdirektor.
STENBECK, H., advokat.
STENBERG, T., bankdirektor.
STENDAHL, G., amanuens.
STENSGARD, A. H., direktor.
STER~BERG, S., direktor.
STERNER, B., kapten.
STERNER, R., fil. doktor, statssekreterare.
STIERNSTEDT, W. G., friberre, direktor.
STOCKMAN, S. K. forste aktuarie,
Stocksund.
STORNE, B., direktor.
STREYFFERT, TH., professor, Djursholm.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STROM, C., avdelningscbef.
STROM, T., disponent.
STROM, 1., direktor.
STROMBERG, K., advokat.
STYRMAN, G. A., direkt6r.
SUNDBLOM, R., direktor.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDEN, R., direktor, Saltsj6baden.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN) 0., banktjansteman.
SUNDSTROM, E., avdelningscbef.
SUNDSTROM, H., bankdirektor.
SUNDVIK, R., bankdirekt6r.
SVANTESSON, N., fil. doktor, overlantmAtare, Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
SWARTLING, E., redakt6r.
SWARTLING, J., f. d. bankdirektor.
SVENNBERG, T., civilingenj6r.
SVENNILSON, I., docent.
SVENSSON, HJ., ombudsman.
SVENSSON, N., direkt6r.
SVENSSON, S., revisor.
SWERUP, S." civilingenjor, StorAngen.
SVl.RD"STROM, K. F., agronom.
SYDOW, CRR. VON, direkt6r, Norrk6ping.
t

SYDOW, F. VON, advokat, Goteborg.
SALLFORS, To) generaldirektor.
SODERBERG, E., direktor, Uppsala.
SODERBERG, K., direktor.
SODERBERG, K. G., til. doktor, Dalaro.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, G., bankdirektor.
SODERQUIST, R., iiI. doktor, direktor,
Kvarnsveden.
SODERQUIST, T., major.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., bankdirektor.
TEGNER, G., pol. magister.
TENGBERG, J., direktorsassistent, Goteborg.
THAM, K., kamrer.
THEDIN, N., redakt6r, Djursbolm.
THIEL, A., bankdirektor, Djursholm.
THOMSON, A., landsbovding, Malmo.
THORNANDER, T., direktor.
THORSSON, S., socialrad.
THRONE-HoLST, H., disponent, Djurs·
bolm, ledamot av styrelsen.
THULIN, C. A.
. THUNBORG, F., direktor..
THUNE, R., ingenjor.
THUNHOLM, L.-E., pol. magister.
THURDIN, 0., direktor.
TONDEN, A., bankinspektor.
TORNBERG, E. A. G., kamrer,
Stocksund.
TRANCHELL, C. F., ingenjor, MalmO.
TRYGGER, C., direktor.
TUNHAMMAR, E., direktljr.
TORNQVIST, G., professor.
UGGLA, A., overste.
ULLMAN, S., banktjii.nsteman.
ULMGREN, P., f6rsii.kringsdirektOr.
URELL, T., kontorschef, Uppsala.
URVARN, H., direktor.

WADSTEIN, G., riksgii.ldskommissarie.
W&RN, F., direktor, Djursholm.
WAHLBERG, G., direktor.
WAHLUND, C." direktOr, Lidingo.
WAHREN, E., disponent,. Saltsjobaden.
WALDENSTR01tI, E., civilingenjor.
W ALDENSTROM, L., notarie.
WALDE~STRO:M, M., direktor.

LEDAMOTSFORTECKNING
WALL, S., f. d. professor, Sigtuna.
WALLANDER, S., arkitekt.
W ALLBERG, F., bankdirektor.
WALLENBERG, B., direktor.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
W ALLENBORG, E., bankdirektor.
WELINDER, C., jure doktor, docent, Lund.
WENNERGREN, T., bankdirektor, Goteborg.
WERNER, CR., direktor, Djursholm.
WESSMAN, K., bankokommisaarie.
WESTBERG, H., jure kandidat, Iggesund.
WESTERBERG, S., civilingenjor.
WESTERLIND, E., pol. magister.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTLUND, T., direktor, SundsvalI.
WIBERG, O. A., ~veringenjor, Borggard.
WIBORGH, H. C., ingenjor.
WICKMAN, 0., advokat, Malmo.
WICK!t!AN, A., ryttmastare.
WIDEMAR, S., jure kandidat.
WIDI~UND, S., byrachef.
WIEDESHEIM-PAUL, G., byrachef.
WIGFORSS, E., statsrad.
WI.JKANDER, R., disponent, Smedjebacken.
WIJKANDER, T., direktor, Goteborg.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILLIA.M-OLSSON, W., professor.
WILLNERS, H., disponent, Trollhattan.
WIMAN, H., jure kandidat, ombudsman.
VINELL, T., handelsrad.
WISTRAND, K.; f. d. direktt>r.
WOLD, H., professor, Uppaala.
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WREDE, F., greve.
WULFF, K., byrachef.
W AHLIN, P., bankdirektor.
VANJE, A., direktor.
WARN, T., direktor.
W ASTFELT, A., direktor.
YTTERBORN, G., overdirektor.
ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirektor.
ABERG, K., sekreterare.
AHLUND, N., disponent, Goteborg.
.lKERLINDH, G., direktor.
.AKERLUND, H., fiI. licentiat, Lidingo.
AKERMAN, G. R. J., generallojtnant.
AKERMAN, J. G., professor, Goteborg.
AKERMAN, J. H., professor, Lund.
AKESSON, O. A., fil. doktor, overdirektor.
AL.ANDEB, M., kamrer.
.lMARK, R., fil. doktor, kanslichef.
AQVIST, T., direktor, Orebro.
ASTRAND, I., IimneaHirare.
.A.STROM, A. M., bankombudsman, Saltajobaden.
OBERG, A., bankkamrer.
OBERG" C., forate aktuarie, SaltsjoDuvnas.
ODMARK, S., bankdirektor, Saltsjobaden.
ORNE, A., generaldirektor.
OSTERBERG, S. E., kommerserAd.
OSTRAND, D., generaldirektor, Stocksunde

