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Statsradet Ernst Wigforss inledde aftonens diskussion om

Arets statsverksproposition
med folj ande an£orande:
Det ar inte alltid latt att veta, hur man skall inleda denna arliga
debatt om statsverkspropositionen. Den mynnar inte sa saBan ut i en
diskussion om hela det ekonomiska Higet, men denna diskussion om vart
lands ekonomisl(a utveckling efter kriget, om vad som Inenas med saII1hallsekonomisk balans, hur langt vi ar ifran den och hur vi sl(a kunna
na den, har varit sa intensiv under senare tid, att jag tror det kan vara
lika gott att vi inte tar upp den i kvall utom da den direkt beror sjalva
statsverkspropositionen, d. v. s. berakningarna oeh forslagen till statens
inkomster och utgifter oeh - nagot sam man inte kal1 undga att na.mnll.
pa tal'om det ekonomiska la.get - overbalanseringen av statsbudgeten,
hllfuvida det ar nodvandigt med en sadan eller am den majligen kan
hallas' inom trangre granser an vad sam foreslagits i statsverkspropositionen.
Jag skall saledes inte ga in pa det allmanna ekonomiska Higet i annan
man an genom att konstatera, att bakgrunden, sadan regeringen uppfattat den, till arets statsverksproposition ar att vi fortfarande, trots
vissa teck:en till forbattringar i vad som kallas for balansen, i framsta
rummet maste se till att de inilationsdrivand·e l{rafterna inte far for stort
utrymme.
Nar regeringen under hastens lapp drag upp linjerna for budgete11,
gick man l{anske naivt ut ifran ait det ra.dde enighet om att statens
utgifter maste hallas sa laga och dess inkomster sa hoga sam det overhuvudtaget ar mojligt under nuvarande farhallanden, for att overskottet
skulle bli sa stort sam mojligt. Den diskussion som forts under den
senaste manaden tyder pa att upp£attningarna kanske inte ar lika enhiilliga langre - jag skal1 senare komma tillbaka till detta. Jag resonerar
inte om varf.ar vi kommit i det nuvarande laget - det har till den
1 -
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allmanna diskussionen - oeh vilka meningar man an har 'om vilken
politik som borde ha forts far vi finna oss i att vi har det la.ge vi hare
Uppfattningarna om va.d som borde 11a, gjorts eller icl\:e gjorts under
de forflutna aren varierar mellan tva vitt skilda standpunkter. Somliga
anser att det stora felet egentligen ar att vi strax efter krigets slut greps
av en alltfor star optimism oeh trodde det vara mojligt oeh riktigt att
avveekla de under kriget genomforda ko;ntrollerna. Om vi gatt forsiktigare fram, am vi inte minst bibehallit importregleringen, Hitit bli att
siinka rantan oeh att appreciera kronan, om vi haBit statsutgifterna
v'asentligt lagre oeh pa nagot satt kunnat hejda inkomstutveeklingen,
skulle vi, menar man, ha haft ett betydligt gynnsammare Hige an vi nu
har.. Den andra standpunkten ar den, att om vi sHippt los det fria naringsIivets kraiter myeket snabbare an vi gjort, skulle vi genom den inre
mekanismen hos detta naringsliv ha kommit i ett vasentligt battre lage.
Det finns emellan dessa bada uppfattningar hela rader av kombinationer,
diiribland avenden kombination, som praglat regeringens politik, oeh
man kan naturligtvis ha olika meningar am huruvida vi valt de basta
hitarna eller de samsta.
Vi har emellerid det forflutna bakom oss, oeh den viktigaste fragan ar
nu: Vilken ar under dessa givna forhallanden den basta politiken? Regeringen hade att ga ut ifran de stora statsutgifterna, som redan var
beslutade, vilken mening man an kunde ha om dem. Det gallde framst
social- oeh forsvarsutgifterna, men aven ovriga utgifter var av sadant
slag, att ,det knappast kunde rada delade meningar om dem. De utgifter
80m star pa jordbrukets huvudtitel har delvis andra uppgifter an att
skydda jordbruket. En del av dessa ar visserligen subventioner, sasom
produeentbidragen, oeh det ar soeialpolitik i vanlig betydelse, men
subventionspolitiken syftar aven till att halIa nere priserna for konsumenterna. Danned ar vi framme vid en annan faktor som vi inte kunde
komma ifran, namligen forsoket att stabilisera inkomsterna, i framsta
rnmmet lontagarnas inkomster, vilket aterigen inte kunde ha lyckats
om man inte bibehallit de nu utgaende subventionerna.
Under sadana forhallanden ar fragan denna: Vilka inkomster kan vi
rakna med vid oforandrade skatter, och vilka utgifter maste vi rakna
med? Det visade sig aven pa inkomstsidan tecken till att den inflatoriska
utvecklingen inte har samma styrka som tidigare. Den starka okningen
av statsinkomsterna under de senast f.orflutna aren har delvis berott pa
inkomsthojningen for de enskilda medborgarna oeh har darfor i viss
ntstraekning ieke motsvarats av nagon okning av ·de reala tillgangarna.
En preliminar berakning av statsinkomsterna, med undantag for dem
som harror fran inkomstskatten, for det nu lopande budgetaret har
givit till resultat ett belopp, 80m ligger inte myeket men i alIa fall kanske
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100 miljoner kronor hogre an vad som beraknats i riksstaten. Nar berakningarna for det ko~mande budgetaret gjordes upp, visade det sig
emellertid att dessa 100 miljoner praktiskt taget fallit bort.
'
Det visade sig aven, alt inte heller inkomstskatten kommer att ge
sa mycket som man beralrnat. Detta beror dock i stor utstrackning pa
att man inte ansett det mojligt att driva in all kvarstaende sk-att under
varen 19'49, alltsa under det nu lopande budgetaret, och inkomstskatten
kommer darfor att under budgetaret 1948/49 icke ge 2.100 miljoner
som man beralmat i staten, utan i stallet 1.900 miljoner. Det skulle i sa
fall bli forsta gangen efter kriget som staten far mindre inkomster an
som beraknats i budgeten.
For nasta budgetar kunde man rakna med en okning av inkomsterna.
Som de vet, som har studerat forslaget, har man ocksii for nasta budgetar
tagit upp en siffra pa 2.200 miljoner, vilken ar 100 miljoner Ia,gre an den
si££ra riksrakenskapsverket kommit till, 2.300 miljoner. Denna sankning
ax en ful komp~omiss: den ar inte riktig at nagotdera hallet, om man
skall se sanningen riktigt i ogonen. Det borde inflyta 2.300 sasom riksrakenskapsverket beraknat, om man vagar sig pa att driva in all da
kvarstaende skatt ~nder forsta halvaret 1950. Om man i stallet utgar
ifraI1 att klag~malen over svarigheterna att betala dessa skatter blir
lika stora som i ar, aven om beloppet kanske inte blir aIls lika stort, och
man da.rfor viII raIrna med att ett uppskov kommer att beslutas 1950
pa samma satt som i ar, da kan man inte satta upp inkomstskatten till
mer an 2.200 eller kanske egentligen inte mer an 2.000 miljoner kronor.
Om man raknar pa budgetar och inte pa kalenderar, vilket man jU'lika
gama skulle kunna gara, finner man att inkomstsiffran far nasta budgetar egentligen inte i forhallande till den tidigare utvecklingen har stegrats.
Vad har man da haft far utgangspunkt i fraga am utgifterna? Man
skulle naturligtvis over huvud taget forsoka halla utgifterna nere, men
ma.n kan halla utgifterna nere i hogre eller Higre grad, och man kan syfta
till ett overskott som ar storre eller mindre. Rela fragan om overskottet
fir en omdomesfraga. Pa samma satt som vid en jamnt balanserad budget
maste man ha ett kritstreck. Man kan fraga varfor budgeten just skall
vara jamnt balanserad - hundra miljoner mer eller mindre spelar ju
~gen roll - men nar man talar med dem som ska ga med. pa utgifterna
eller pa minskningar avutgifterna, maste man ha nagot hitstreck. I
detta agonblick kUI!de vi inte saga nagonting annat an alt det yore rimligt
om regeringen sokte astadkomma ett sa stort.overskott, att det tackte
kapitalbudgetens utguter. VarIor man skall tacka alla utgifterna och inte
4/5 eller 3/4· ar aterigen en fraga sam jag skall kommatillbaka till senare.
Det ar att marka, men det kanske inte alIa har uppmarksammat, att
nar man sager att det nuvarande overskottet pa 700 miljoner ta.cker
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kapitalbudgeten, far man komma ihag att denna kapitalbudget ar en
blandad budget. Vi har dar en del poster som ar direkt beroende av
statens egen verksalnhet, t. ·ex. de affarsdrivande verken, oeh vidare
t. ex. byggnadslan, oeh de far val sagas sta i en sarstallning. Om man
betraktar staten sam ett ekonomiskt subjekt som for sina egna affarer
oeh om man anser det rimligt att de kapitalutHigg staten gor ska tackas
av dess inkomster, alltsa av overskottet, och att staten saledes inte skall
behova lana pengar i marknaden, da bor man halla sig till denna aff~irs
drivande sida. Staten driver emellertid aven annan verksamhet, framforalIt betraffande bostadsbyggandet. Den tillhandahaJler en inte oviisentlig
del av det kapital, sam behovs for det enskilda bostadsbyggandet. Man
kan naturligtvis ha olika meningar om den verksamheten, men om
staten overlamnade den till den allmanna kapitalmarknaden, skulle
ungefar 300 miljoner av statsutgifterna kunna strykas, oeh det skulle
raeka med en overbalansering pa 400 miljoner for att statens kapitalutgifter skulle vara taekta.
Nar vi nu stallt upp det millet, att alIa utgifter ska tackas av verkliga
inkomster, har det naturligtvis blivit sa att vi fatt vara ,rad man brukar
kalla sYllnerligen aterhallsamma med utgifter, oeh praktiskt taget inga
nya utgifter har fatt komma med. Visserligen har en del utgifter st.igit,
men det beror pa att vi fatt ta konsekvenserna av beslut som tidigare
fattats av regering oeh riksdag. Detta galler vasentligen de sociala utgifterna: anslaget till folkpensioner har mast hojas dels pa grund av
forandringarna i aldersfordelningen oeh dels emedan folk mera mangrant
anmaler sig, oeh vidare har anslaget till barnbidrag mast hojas pa grund
av okningen av antalet barn. Dessutom har man inte kunnat undga att
hoja en del utgifter pa inrikesdepartementets. huvudtitel.
Den kanske allra basta forestallningen am budgeten far man genom
att studera sista haftet av Sunt Fornuft, dar det finns ett utmarkt
diagram ov·er alla statsutgifterna. Det framgar dar, att ·om vi kunde
eliminera forsvars-, undervisnings-, eeklesiastik-, soeial- oeh jordbruksutgifterna for att inte tala am o'verbalanseringen oeh rantorna pa statsskulden, skulle budgeten inte om£atta mer an 500 miljoner kronor. Detta
ar alldeles riktigt, oeh det vittnar om att forvaltningsutgifterna, bortsett
fran forsvarets, inte aro anmarkningsvart hoga. Det ar uppenbart att
myeket pengar Inaste anvandas till forvaltningsutgifter inom bade soeiaIvasendets, undervisningsvasendets oeh jordbrukets omraden, men de
stora beloppen kommer anda de andamal till gada, for vilka de ar
avsedda.
Aterhallsamheten i fraga am statsutgifterna gor oeksa att det finns
en del trangande behov otillfredsstallda, men vi far ha klart for oss att
dessa trangande behov spelar en relativt underordnad roll inoln de fIesta
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huvudtitlar. Aven om de farr eller senare tas med i statsbudgeten, kommer de darfar inte att ta upp nagra myeket stora summor, men nar
regeringen nu farsaker halla nere alIa utgifter, ar det inte majligt att
gara undantag far vissa huvudtitlar, oeh darlor har de mast behandlas
hart allesammans.
Forsta oeh andra huvudtitlarna har knappast nagon annan betydelse
an prineipiell oeh psykologisk oeh samma sak galler den tredje, utrikesdepartementets huvudtitel, aven om dell vuxit ratt starkt. Fjarde huvud- .
titeln ar farsvarsdepartementets, oeh jag skall strax komma tillbaka till
den. Femte huvudtiteln ar soeialdepartementets, oeh den sjatte, kommunikationsdepartementets, hor numera oeksa till de stora huvudtitlarna
pa grund av inkomsterna - utgifterna ha inte vuxit sarskilt starkt,
beroende pa att vi hallit nere utgifterna for vagunderhallet. Finansdepal'tementets huvudtitel, den sjunde, omfattar mest ovenoringar av
pengar till kommuner oeh liknande, forutom tullvasendets inkomster
och utgifter oeh naturligtvis anslaget till taxering oeh indrivning av
skatt, vilket anses alldeles for lagt av dem som sysslar med dessa saker.
Attonde huvudtiteln, undervisningsvasendets, hor till de stora utgiftstitlarna., oeh likasa nionde, jordbrukets. Handelsdepartementets huvudtitel ar liten, men den elfte, inrikesdepartementets, ar ju en av de stora
huvudtitlarna, oeh det blir sakerligen omojligt att halla den nere i
fortsattningen. D'en omfattar sjukvarden oeh inte minst sinnessjukv,arden, som enligt sakkunnigas uppfattning befinner sig i ett sa fruktansvart katastrofHige, att det inte ar forsvarligt att halla emote Sa
sager man naturligtvis p,a alla omraden, men jag har ett intryek av att
det sages m·ed storre overtygelse dar an pa de fIesta andra hall. Till slut
har vi en huvudtitel, som bara omfattar pensionsvasendet.
AlIa huvudtitlar har i ar fatt hallas nere oeh inga poster har fatt
stiga annat an pa grund av redan fattade beslut. Socialdepartementets
huvudtitel har, som jag sade, stigit inte sa litet, och den samlade utgiftssumman skulle darfor ha varit ratt myeket storre, om vi inte atminstone
tills vidare kunnat rakna. med ett ganska stort utgiftsbortfall pa jordbrukets huvudtitel pa grund av de besparingar vi kan gora pa spannmaJsbolaget och subventioner~a.
Resultatet har blivit att driftsbudgeten t. o. m. ar nagot HigTe an
under innevarande budgemr. Detta har emellertid kunnat ske endast
genom en beskarning - som enligt min mening ar berattigad m·en som
man naturligtvis ocksa kunde ha underlatit att gora - av utgifterna
till a.morteringar, s3.rskilt till tackning av oreglerade kapitalmedelsforluster. Det innebar ju i grund oeh botten avbetalning av statsskulden,
och det kan man ta upp till vilket belopp man viII. Dessa utgifter har
siinkts med nagra tiotal miljoner, och Kven andra amorteringar har

6

NATIONALEKONOMIBKA. FORENINGEN DEN 26 J.A.NUARI 1949

sankts. Under de foregaende aren har man namligen raknat med en viss
amortering. av statliga Ian till bostadsbyggande, vilken skulIe tacka
statens eventuella forluster, men det har man kunnat underlata i ar,
emedan man tagit i bruk medel som redan ar beviljade. Detta hor
emellertid oeksa till de tekniska detaljer, som kanske inte spelar sa stor
roll i detta sammanhang. AlIa de som fortfarande skulle vilja att de
varje ar finge nagra av sina onskemali fraga om statens utgifter tillfredsstallda, har saledes blivit besvikna, oeh detta har oeksa tagit sig
uttryck i bade motioner oeh yttranden i riksdagen. Trots att inkomsterna
inte stigit har resultatet av att man hallit tillbaka utgifterna blivit det,
att budgeten blir overbalanserad med 700 miljoner, vilken summa skall
taeka kapitalutlaggen.
Man kan nu fraga sig, om det ar mojligt att Kven i iortsattningen halla
tillbaka utgifterna sasom har skett i are Om det inte ax mojligt, hur
skall det da ga med skatterna'? Ja.g iir har framme vid den omta1igaste
av' alIa fragorna. Jag vagar inte ha nagon egen bestamd mening ens
privat, ty jag anser liksom manga andra att vara statsutgifter har natt
en sadan llojd, att vi under en viss framtid ieke bor oka dem. Det ar inte
'nagon ny uppfattning fran min sida. Nar finansieringsplanen for de stora
soeiala reformerna gjordes upp, maste det ha statt klart for var oeh en
som narmare granskat siffrorna, att om regering oeh riksdag antoge de
forelagda forslagen, maste alIa andra utgi£tsandamal sattas pa svaltkost,
som de skulle saga, som ha intresse av att staten gor andra utgifter.
Vi anvande det inkomsttillskott, sam vi skaffat oss under kriget, till
att finansiera de soeiala reformerna, men i och med detsamma avhande
vi oss naturligtvis mojligheten att vidta en hel del onskvarda atgarder
pa andra omraden. Nu skall jag garna erkfuma, att detta inte fran
borjan stod klart· for alIa, oeh jag fritar inte mitt eget parti fran den
saken. Alla partier ha ett stort intresse att tala om for manniskorna
vad de ska fa, men de har inte samma intresse att tala om vad det kostar.
(Munterhet.) De fIesta mfumiskor torde val ha £orstatt att det skulle
kosta pengar, men att det skulle bli utomordentligt svart att fa pengar
till andra andamal, har val inte alIa insett.
Jag kanske bor tillagga, att nar dessa stora utgifter beslots, hade man
en viss forhoppning, som var sa stark, att den tog sig uttryck aven i
regeringens uttalande, att de militara utgifterna skulle kunna, om inte
radikalt begransas, sa i alIa handelser inte stiga, oeh de militara utgifterna
tacker vid sidan om de soeiala storre delen av statsutgifterna.
Jag gjorde ett kanske litet besynnerligt forsok i ett radioanforande
om budgeten att £ordela utgifterna pa olika slag av inkonister. Det ar
en ren lek med siffror, men den kan ge folk en forestallning om vart
'pengarna tar vagen. Man kail saga att inkomsterna av statens produk-
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tiva fonder ar ungefar sa stora., att de motsvarar rantorna pa statsskulden. Vi har vidare en overbalansering pa 700 rnilj. kr., vilken till
betydande del harrar fran den valdsamt stegrade bensinskatten. Jag
kan rakna med att bensinskatten och bilskatten ge mellan 400 och 450
miljaner, oeh inte mer an 200 miljoner eller litet mer gar till vagarna.
och hela sjatte huvudtiteln tar upp ytterligare kanske 50 miljoner. DA
finns det narmare 200 miljoner kvar, som kunna anvandas till overbalansering av budgeten sasom meningen yare Tar man ·dessutom de
andra nya konsumtionsskatterna jamte nagra spridda inko~stposter far
man '700 miljoner, som kan anvandas for overbalansering. Konsumtionsskatterna ger sammanlagt nngefar 1.600 miljoner, och drar man nrau
500 miljoner, som ingar i averbalanseringen, aterstar 1.100 miljonex.
De direkta skatterna ger 2.400 miljoner, och sedan tillkommer 300
miljoner i sarskilda inkomster. Det ar saledes 3.800 miljoner som skola
fordelas pa ovriga poster.
Till forsvaret, de soeiala ntgifterna oeh sjukvarden gar det at na,rmare
2.400 miljaner, alltsa ungefar lika mycket som hela den direkta skatten
ger. Till undervisning oeh jordbruk gar 500 respektive 400 miljoner, och
sa har vi kvar de 500 miljoner, som Sunt Fornuft fordelar pa alIa andra
poster. Vi ser alltsa, oeh det finns ingen anledning att inte klart saga
ut det, att om vi hade kunnat haIIa nere Iarsvarsutgifterna oeh latit hli
de stora sociala reformerna, hade vi haft ctt helt annat skattelage
an det vi nu hare Jag tror inte det skulle ha varit lampligt att ta bort
hela inkomstsl{atten, vilket nastan kunde vara mojligt, eftersom man
hade kunnat stryka bort 1.600 miljoner, men aven om man fordelat
sankningen pa inkomstskatten oeh pa konsumtionsskatterna, skulle ju
laget ha varit vasentligt annorlunda.
Det lonar sig val inte att i denna. farsamling, som inte ar politisk utan.
som man far hoppas vetenskaplig oeh saklig, ta upp en politisk diskussion
om huruvida dessa statsutgifter ar motiverade eller inte, men jag vill
papeka, attde sociala utgifterna ar fastlasta. Det finns ingen mojIighet
att ta steget tillbaka, utan man kan bara farsoka vaxa i utgifterna sa
smaningom. AlIa ar overens om att man pa lang sikt vaxer i utgifterna
och lattar skattetryeket genom att produktionen okar. Med en produktionsokning foljer namligen vid oforan drat penningvarde en okning av
skattennderlaget, oeh darigenom okas aven statsinkomsterna utan nagon
hajning av skattesatserna. Detta ar den langa vii.gen. Om man daremot
- vilket jag tror man far gara - maste rakna med att inkomsterna
farblir oforandrade un·der den nfumaste framtiden oeh att vi tvingas olea
vissa ut.gifter, har vi intet annat att gora an att undersolra pa vilka
punkter de nuvarande utgnterna kan redueeras. Var oeh en som nagot
sysslat med dessa ting vet hur svart det ar att reducera utgifterna och
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framfor allt hur svart det ar att vinna enighet om en reduktion. Det a,r
inte nagon'mening med alt en enskild uttalar sin mening om pa vilka
punkter redul{tionen skall ske, ty dar ko~mer manga stora krafter att
gora sig gallande.
Det ar ganska optimistiskt att rakna med att inkomsterna ska bli
oforandrade under den narmaste tiden. Det finns emellertid manniskor
- oeh nu kommer jag fram till nagonting som hanger san1man med
hela det ekonomiska. laget - som sager att vi har utrymme bade for
utgiftsokningar oeh skattesankningar, emedan vi har en overbalansering,
som de anser onodig eller i alla handelser onodigt stor. Det finns naturligtvis inte nagot satt att avgora precis hur stor en overbalansering skall
vara. Det finns t. o. m. en del som anser det vara alldeles onodigt med
en overbalansering, men jag tror de inte ar sa manga. Den allmanna
uppfattningen i varlden torde val vara den, att man bor soka skapa
ett budgetoverskott under en hogkonjunktur. Detta kanske inte ar lika
allmant accepterat som den satsen numera torde vara, att budgeten
bor vara underbalanserad vid stagnation eller kris, men jag tror de bada
sal{erna hanger ihop.
Nar man skall bedoma, vilken storleksordning overbalanseringen bor
. ha, kommer man till de utomordentligt vanskliga berakningarna over
balansen i samhaIlet, nationalbudgetberakningarna.. Nu kan ju var oeh en
forsta, att nagra hundra miljoner ar ett litet belopp harvidlag. Det gar
darfor inte att p,a objektiva grunder fora ett resonemang mot en sadan
uppfattning som t. ex. den, att averskottet skall vara 500 eller 400
milj. kr. i stallet for 700 miljoner, eller den, att vi ska aka utgifterna
med 100 miljoner och sanka skatterna med 200 miljoner, sa att overb-alanseringen blir 300 miljoner mindre. Harvidlag speIar namligen
sadana faktorer in, som inte kan vagas mot varandra. Man l(an naturligtvis inte vaga vardet av att ansla ytterligare 100 Iniljoner tin forsvaret mot vardet av att ha d·enna summa i budgetoverskottet. Om
nagon sager, att en sankning av inkomstskatten med 200 miIjoner skulle
ha en sa gynnsam inverkan pa naringslivet, att denna gynnsamma inverkan viiI skulle uppvaga skadan av att overbalanseringen yore Iagre,
ax det ocksa ofantligt svart att pa objektiva grunder bemota detta
resonemang.
Det var ,detta jag syftade pa nar jag i borjan av mitt amorande sade,
att regeringen trott det vara en allman uppfattning, att vart lands lage
fortfarande ax besvarligt. Vi kan inte saga till folk, att de kan latta pa
anstrangningarna, danor att det varsta ax over. Vi trodde att det under
1949 oeh inte bara da skulIe vara nodvandigt att saga till folk, att de,
aven om de inte skulle behova sanka sin konsumtion, inte kan rakna
med att haja den. Detta har ocksa varit en £orutsattning vid forhand-
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lingarna med lontagarna. Det skulle inte garna ha varit mojIigt att fa
lontagarna att prolongera avtalen, varigenom de avstar fran att begara
okade inkomster, am vi samtidigt hade sagt, att Higet synes ha lattat
sa mycket, att de kan konsumera mer an tidigare. Om det finns utrymme for en forbrukningsokning i samhallet, bor nog den okningen inte
falla pa konsumtionen, utan i stallet pa bostadsbyggandet och de andra
investeringarna. 80m bekant har alIa anstrangningar gatt ut pa att halla
nere investeringsverksamheten sa mycket sam mojligt. Detta galler inte .
forsvarsutgifterna - de ar ju snarastkonsumtion fastan inte i vanlig
betydelse - men det ar naturligtvis svart att gora en avvagning, om
man t. ex. skall ansla 100 miljoner kronor till militara utgifter i stallet
for till investeringar.
Det kommer emellertid fram ett annat problem, sam alltid upptrader
nar man talar om en omedelbar skattesankning. Jag sager delta emedan
det vackts forslag inte bara om att man skall tindersoka, huruvida man
i framtiden oeh sa snart sam mojligt kan komma fram tilllagre skatter,
utan ocksa om att man omedelbart skall anvanda en del av de miljoner,
som ingar i overbalanseringen, till en skattesankning for alla inkomsttagare. En sadan sankning kan, ske pa olika satt. De konsumtionsskatter,
sam infordes forra aret, ar i stort sett av sadan natur, att de drabbar
alIa inkomstagare. Jag formadar emellertid att det inte ar de skatterna
sam avses, aven om ett par av dem maste avskaffas fore alIa andra
skatter, nar vi pa allvar kan ta upp fragan om en minslrning av statsutgifterna. Sarskilt den valdsamma hojningen av bensinskatten och
inforandet av pappersskatten vackte ju start motstand, o·ch det ar
knappast mojligt att lata de skatterna finnas kvar och i sta,llet sanka
andra skatter. Det ar naturligtvis en annan sak med sprit-, tobaks-, oeh
bioskatten, aven am naturligtvis alIa intressenter kommer att krava
deras avskaffande. Vidare fick vi en ganska kraftig hojning av sotsaksskatten, vilken naturligtvis ur vissa synpunkter ar ganska tilltalande,
om den kan halla konsumtionen nere.
Om man pa allvar skall ta upp fragan am att sanka beskattningen
maste naturIigtvis alIa synpunkter beaktas. De skatter sam astadkolnmit overbalanseringen har inforts under forklaring, att de ar rent extraordinara, och de maste diinor avskaffas fore alIa andra. Visserligen
kanske folk anser att den hogre spritskatten kan behallas, oeh sarskilt
om hela lagstiftningen pa omradet skall laggas om, sa att spriten blir
fri, kanske d·et ar oHimpligt att sanka slratten, men man maste i alIa
handelser overvaga fragan grundligt.
Jag tror att det under bade sommaren oeh hosten var en gemensam
uppfattning inom hela det svenska samhallet, att den stranga och harda
politiken maste fortsattas. Om jag far tala sam regeringsledamot viII
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jag saga, att mycket av kritiken mot regeringen tyektes ga ut pa att
regeringen sag la.get alltfar ljust oeh darfor inte ville eller kunde tala am
for svenska folket, hur farligt det i sjalva verket var, oeh inte ville krava
de uppoffringar av foIket, som va! nodvandiga. Om detta var riktigt
pa sommaren oeh pa hosten maste det enligt min mening vara riktigt
oeksa nu, ty jag kan far min del inte efter att ha last konjunkturinstitutets nya berakning av nationalbalansen komma till den slutsatsen, att
Iaget ar helt farandrat, aven om det onekligen ser battre ut an vi hade
va.ntat. De gamla berakningarna, som var sa intressanta, om det stora
inflationsgapet o. s. v. ar inte riktiga. Vi har import-erat mer a.n vi
vantat, hlt vara mot ytterligare £orlust av valutor, produktionen har
okat, oeh det forefaller t. o. m. sam om sparandet skulle ha okat oeh
tappt till inflationsgapet, som omIattade 1.000 miljoner kronor.
Den sam inte varit bokstavstroende pa denna punkt tidigare har inte
anledning att vara det nn heller, nar det pekar mot ljusare tider, oeh
jag anser darfor att man inte i ett ogonblicks optimism infor dessa nya
siffror plotsligt skall sla in pa en helt ny linje. I sa fall skulle vi gora oss
skyldiga till ett misstag som vi enligt mangas mening har gjort oss
skyldiga till efter krigets slut, da vi trodde att Higet standigt skulle bli
battre oeh darlor inte bara ansag oss kunna hoja statsutgifterna sa starkt
sam vi gjorde, utan oeksa ta bort skatter, som vi sedan pa andra vagar
mast aterinfara. Jag horde till dem sam foreslog, att omsattningsskatten
skulle avska£fas, oeh jag ar fortfarande inte angerfull, ty jag anser de
nya konsumtionsskatterna vara att foredra, men jag farstar clem sam har
en a.nnan Inening. Det maste namligen ha inneburit ett erkannande att
skattesankningen var forhastad, nar man tog bart en konsumtionsskatt
for att kort darefter aterinfora den pa andra vagar. D'et yore egendomligt
om man skulle behova upprepa det felet nu, nar vi se nationalbalansens
si££ror, genom att i en hastig vandning ta bart en del av de gamla
skatterna och tro att det inte ar nodva,ndigt med en sa star overbalansering. Det ar har lampligt att ga fram med den forsiktighet erfarenheten
bjuder oss att anvanda., oeh eftersom vi inte har val i ar, har jag forhoppning om att riksdagen·. skall kunna sta fa.st.
·Ordforanden, disponent Throne-Holst: Jag bel' att pa foreningens vagnar
t.aeka fin:ans:ministern· for hans intreSSia!nta foredrag.
Finansministern hal' ju en bestiekande formaga att fa ahorarna att
atminstone for ett kort ogonbliek tro sig kunna overblieka budgeten battre
an tidigare oeh fa dem att tro, att sammanhangen aro enklare an'de vid
narmare eftertanke visa sig vara. Riksstatens summor ha ju okats starkt
under senare ar, oeh det har aven kommit till en del nyheter sasom konjunkturoversikt oeh nationalbudget, allt kanhanda som en naturlig foljd
av de starkt vidgade uppgifter budgeten fatt oeh anses bora ha for hela
var ekonomiska verksamhet. Man kommer emellertid inte ifran att det
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vidlyftiga material, som pa detta satt framlagges, gar det svarare for ieke
speeialister att tranga in i detta stora amne oeh forsvarar diskussion bland
dem som aro lekman pa omradel. Man hal" da det paradoxala forhaJlandet,
att ju storre betydelse budgeten far, desto svarare blir det att fa en
sakkunnig diskussion om den.
Finansministern var aven inne pa fragan om budgetens stallning till den
allmanna ekonomien. Jag skall inte pa nagot satt foregripa diskussionen,
men jag viII anda saga, att det enligt min mening finns flera teeken 80m
tyda pa att statens verksamhet snart nog maste bli att stimulera produktionen i en period av vikande konjunktul". De merlel sam staten da tillgriper komma troligtvis att bli avgorande for val" utveekling under lang
tid framat, inte bara med hansyn till takten i det ekonomiska frama,iskridandet, utan aven med hansyn till andra ting, sam ligga utanfor det
rent ekonomiska omradet. Alla aro vaJ eniga om att det ar en betydelsefull
uppgift for staten, kanhanda dess aUra storsta, att styra de ekonomiska
konjunkturerna, men det star fortfarande strid om vilka medel den bor
anvanda harfor. Dr saklig synpunkt kan sakerligen myeket vinnas pa en
ingaende oeh sakkunnig diskussion om de problemstallningar som hal"
framkomma.
Jag viII taeka finansministern for hans stora valvilja att stalla sig till
forfogande for dessa diskussioner. I denna forening kanna vi - aven de
som hal" olika uppfattningar i sakfragan - en djup taeksamhet for de
ffianga ganger vi haft formanen att fa hora hans intressanta oeh personligt
fargade kommentarer till de brannande fragorna.
Professor Arthur Montgomery: Det ar angenamt for mig att till en
borjan kunna konstatera, att jag ar enig med finansministern pa en hel
del punkter. Det kommer kanske langre fram att visa sig, att det oeksa
finns en del meningsskiljaktigheter, men jag skall borja med att betona
nagra av overensstammelserna.
Finansministern giek inte narmare in pa den historiska bakgrunden till
vart nuvarande lage, oeh jag skall folja hans exempel darvidlag, men han
gay i alIa fall en enligt min mening mycket traffande karakteristik av
orsakerna till att 'livi befinna oss i vart nuvarande lage. Jag vet inte am
det val" ,att fatta som en beskrivning av det historiska forflutna, men i
alIa fall tyeker jag anmarkningen val" myeket traffande. Jnneborden var
ungefar den, att det ar myeket angenamt for en politiker, vilket parti han
an tillhor, att kunna saga till valmannen, att de skola fa det eller det, men
myeket otrevligt att tala om, att det kommer att kosta sa oeh sa myeket.
Detta aI", forefaller det mig, i fa ord forklaringen till att vi befinna oss i
vart nuvarande lage. I ana partier hal" man varit alltfor villig att ge
loften oeh alltfor obenagen att upplysa valmannen am de ekonomiska
mojligheterna att infria loftena. Jag ar ju inte politiker, oeh sam finansministern papekar ar ju detta en forsamling, dar vi inte tala politik, men
jag hoppas det ursaktas mig om jag anda gar ett litet inlagg av politisk
karaktar. Jag ar en varm van av' den fria konkurrensen inom det ekonomiska livet liksom pa andra omraden, men jag undrar om det inte i
sadana exeeptionella tider sam dem vi nu genomlevt under nagra ar
kunde vara Himpligt att begransa den fria konkurrensen mellan de politiska
partierna. (Munterhet.) Detta skulle man enligt mitt lekmannamassiga
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farmenande ha kunnat astadkomma genom att saka bibehalla en samlingsregering med en viss lojalitet melIan partierna inbardes och en viss forbindelse att icke driva kampen om valmannen pa ett satt som vaJlade
statskassan, och darmed oeksa fin.an'sministern, svara bekymmer.
Min enighet med finansministern stracker sig langre an till vad jag
nu sagt, den stracker sig aven till fragan om averbalanseringen av budgeten. Jag blev glad att fa hora, att finansministern hyser en utpraglad
skepsis mot det mycket omdebatterade begreppet inflationsgapet. Jag
hyser namligen ocksa stor skepsis mot detta famosa begrepp, och jag
har aldrig lyckats fa nagon riktigt haJlbar definition pa vad det innebar.
Jag anser liksom finansministern att vi inte nu bora hemfalla at nagon
optimism darfor att detta gap, statistiskt satt, forefaller mindre skrammande an forut. Som finansministern sjalv vid nagot tillfalle papekat
forsvinner ju detta inflationsgap nar man avslutar rakningen. Rakningen
gar alltid jamnt ihop, antingen det sker genom prisstegringar eller pa annat
satt. O'm de krafter som producera detta underliga inflationsgap· fortsatta
att existera, kommer inflationsgapet emellertid standigt tillbaka igen.
Det kan naturligtvis diskuteras, om inte den penningpolitiska situationen i alla fall ar sa pass forbattrad, att man skuIle kunna vaga sig pa
en overbalansering av nagot mera blygsamma matt an vad som foreslagits
i statsverkspropositionen. Naturligtvis ar det dock iute aIls sakert att
overbalanseringen kommer attvara lika imponerande nar riksdagen skiljs
at pa varen, ty riksdagen har ju vissa majligheter att gora slut pa en
s-adan overba1ansering.
Men aven om vi anta, att riksdagen inte utnyttjar dessa mojligheter
utan ar mycket aterhaJlsam, lutar jag nog mot samma mening som herr
Wigforss, namligen att vi tillsvidare bora vara forsiktiga med att minska
overbalanseringen. Jag tror visserligen inte, och det gor sakerligen inte
heller finansministern, att den overbalansering som framtrader i budgetforslaget verkligen innebar en mots'varande okning av nettosparandet.
Det beror alIdeles pa hur de skatter verka, genom vilka overbalanseringen
kommit till stand, men det ar en invecklad fraga, som jag inte skall ga
narmare in pa hare Jag antar emellertid att overbala~eringen i alIa fall
innebar ett visst tillskott till nettosparandet. O'ch jag skulle vara bojd for
att rekommendera, att man vantar med att reducera overskottet till dess
konjunkturutsikterna kunna bedomas sakrare an nu.
Jag viII for ovrigt papeka att det knappast torde ga att na enighet om
hUTuvida konjunkturlaget ar sadant att vi utan risk kunna borja sHippa
efter, forr'iin det 'ar fullt klart, vilket yttre varde pa d·en svenska kronan
man s,kall inrikta sig pa. Jag tror den· fragan farr eller senare ma-ste bli
aktu:ell, men for ,egen; del ar jag obenagen ,att medverka till ·en storre sankning av 'krona.ns v'arde an snm ar strikt nodvandigt, ty vara tidigare
erfa,renheter av en un,dervardering av kron-an aro inte sar,s:kilt uppm.untrande.
Om saJedes redan det allmanna ekonomiska laget ger oss anleclning att
iaktta en viss forsiktighet, forefaller det som om aven andra omstandigheter peka i samma riktning. I nuvarande situation ar det enligt min
uppfattning motiverat att reservera medel for oforutsedda utgifter pa
forsvarets omrade, ty vi veta ju icke vad 80m kan komma att behovas
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claro Jag tycker saJunda det for narvarande ar klokast att vara forsiktig
med dispositionen av overskottet.
Det. kommer annu en punkt, dar jag kan instamma med den arade
inledaren - auditoriet barjar val tycka, att detta a1" en underlig opposition - namligen i fraga om anvandningen av overskottet, am man trots
alIt skulle besluta sig for att disponera medlen. Jag tycker oeksa att det i
sa fall yore rimligare att disponera dem for investeringsandamaJ an for
konsumtionsandamal.
Na1" jag kommer langre in pa problemen, barjar det emellertid bli allt
Evarare att bibehalla enigheten. Finansministern framhaller i statsverkspropositionen, att vi nu ha den samhallsekonomiska balansen inom rackhall. Men han tilHigger att det ar en balans som astadkommits genom
kraftiga restriktioner, genom en hard beskattning, genom en importreglering, som vallar betydande svarigheter for naringslivet, genom en investeringskontroll, som ocksa medfor olagenheter, o. s. v. Finansministern
antyder att vad vi narmast ha att gora ar att ga vidare och soka na en
samhallsekonomisk balans, dar atminstone en del av dessa regleringar bli
onodiga. Enlellertid speeifieeras inte i budgeten vad finansministern egentligen tanker sig i fraga am regleringarnas framtid, am han tanker sig att
nagra av dem trots alIt skola fortbesta elIer om det skall bli en allman
overgang till ett friare system. Dr den synpunkten val' finansministerns
inlagg i remissdebatten, vilket sedermera har publicerats i Morgontidningen, av stort intresse. Genom detta inlagg ha vi nu fa.tt en auktoritativ
kommentar till uttalandet i statsverkspropositionen.
Har tycker jag det knappast gar for mig att bevara enigheten langre.
Herr Wigforss' uttalande i Morgontidningen sonderfaller i tva delar, och
det ar narmast vid den forsta delen, som ar mera teoretisk oeh principiell,
sam jag skall uppehaJla mig. Det a1" typiskt att finansministern hela tiden
resonerar sam om vi skulle kunna skota var ekonomi alldeles oberoende
av forhallandena i andra lander. Det talas om att vi under det fria
n,aringslivets tid fore kriget hade stiindiga konjunkturvaxlingar. Vi hade
tider av svar arbetsloshet, oeh inte ens under hogkonjunkturerna hade vi
full sysselsattning i samma mening sam under de senaste aren. I detta
sammanhang skulle jag dock viIja betona, att arbetsI6shetsstatistiken fran
mellankrigstiden och annu mer dessforinnan ar ,sa ofullkomIig, att det ar
svart att yttra sig bestamt om vilken grad av arbetslashet som kvarstod
aven under de goda aren. Och jag misstanker starkt, att den arbetsloshet
vi hade under ett toppar som 1937 eller 1938 i ratt hog grad gaJIde sadana
personer, som voro sysselsatta inom produktionsgrenar som befann sig i
stagnation och inte kunde konkurrera effektivt pa marknaden. Alldeles
oavsett hur det forholl sig med delta ar det emellertid uppenbart att
mellankrigstiden innefattade perioder av svar arbetsloshet. Jag forstar att
finansministern, Iiksom de fIesta som voro med under den tiden och daribland aven jag, har tagit starkt intryck av de erfarenheterna, sarskilt av
depressionen i borjan av 1930-talet, och anser det som en huvuduppgift
for den ekonomiska politiken att forhindra att det ater uppstar en sadan
arbetsloshetskris.
Jag forstar fullt ut denna instiillning, men det forefaller mig dock som om
man inte hal" kan utratta sardeles mycket utan internationellt samarbete.
Om vi se efter, hur konjunkturomslagen ha kommit till vart land, skola vi
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finna att de, fransett bara nagot enstaka undantagsfall, kommit till oss via
utrikeshandeln. Skola vi kunna skapa ett konjunkturfritt system inom
landet, forutsatter det saledes att vi fa till stand ett verkligt effektivt
internationellt samarbete. Men ett samarbete av den arten ar iute latt
att organisera. Jag forestaller mig att det forsta villkoret maste vara att
vi i huvudsak tillam.pa endast sadana regleringsmetoder, som ha en internationell karaktar.
Finansministern talar om investeringsbegransningen sasom den form av
sanlhallelig kontroll, som skulle kvarsta sedan andra kontroller fallit bart.
Om jag fattade herr Wigforss ratt menade han, att man sa smaningom
skulle kunna avskaffa t. ex. valutakontrollen oeh importregleringen, atminstone nar vi kommit darhan, att den allmanna dollarkrisen ar overvunnen. Vi skulle saledes ater overga till en fri handel. I sa fall bli vi
emellertid faktiskt bundna av rantepolitiken i utlandet, oeh jag har svart
att forsta hur man skulle kunna undvika detta utan att pa nytt infora
valutakontroll oeh importreglering. Om vi t. ex. halla en ranteniva, som
ar for lag i forhaJlande till de Iedande landernas niva, skulle resultatet
bli en tendens till kapitalutvandring, som skulle skapa stora svarigheter
for oss. Om man, i en sa·dan situation saker reda sig med ·en,dast in!veste~
"ringskontroll, kommer det snart att visa sig, att den vagen ar oframkomlig.
Man maste oeksa tillgripa internationellt verksamma metoder, oeh ma~
drivs da in pa rantepolitik oeh penningpolitik over huvud taget. Gora vi
inte det, kommer hela det regleringssystem som vi hade varit med om att
riva ned att ater vaxa upp infor vara bliekar. Ha vi namligen en gang
aterinfort valutakontrollen, som ar roten till allt ont i regleringshanseende,
da kommer allt annat som ett brev pa posten.
Vissa yttranden som finansministern gjort pa senare tid tyda pa att
han ieke viII alldeles utesluta mojligheten av en rantepolitik oeh penningpolitik i gammal mening, oeh om han verkligen ar villig att slappa efter
pa den punkten, kanske vi kunna komma darhan, att investeringskontrollen blir ofarlig oeh att andra regleringar kunna undvaras. Artikeln i
Morgontidningen ar emellertid inte alldeles klar pa den punkten.
Uttalandet slutar med nagonting som jag kanske inte borde ta upp har,
eftersom vi ju som sagt inte driva politik i denna forsamling. I senare
delen av artikeln diskuterar inte finansministern vilka konsekvenser den
ena eller andra atgarden skulle fa, utan han fragar vad valmannen vilja.
Jag tror inte finansministern oeh det parti han tillhor aro ensamma om att
se saken pa det sattet, .men det kan latt bli en farlig vag. Jag viII sluta
med att undra, om det ar all'deles omojligt att soka upplysa valmannen
oeh paverka demo Vad skall man gora, om man sjalv anser en linje vara
att foredra, medan valmannen av nagon anledning foredra en annan oeh
kanske krava uppfyllandet av de oforsiktiga loften, som givits dem? Skall
man da saga, att man visserligen icke kan uppfylla loftena, men i alla fall
skall gora sa gott man kan, oeh att det alltid blir nagon rad langre
fram, atminstone sa lange alla dessa kontroller finnas, som ju dolja det
faktiska Higet pa manga punkter? Antingen gar man sa eUer oeksa saker
man upplysa valmannen. ,Skulle det inte vara onskvart att man verkligen
brote den dar eirkeln och forsokte fa valjarna att inse, vilka konsekvenser
olika handlingssatt haP
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Bankdirektaren Jacob Walle'nberg: Jag ar narmast frestad att barja
ungefar pa samma satt som professor Montgomery med att saga, att det
finns flera punkter dar jag skulle vilja instamma med finansministern.
Forst och framst instammer jag i finansministerns skepsis mot att de
siffror, som aro publicerade i budgeten, verkligen visa att inflationsgapet
ar borta och att salunda den ekonomiska balansen ar aterstaJld. Jag tror
att det yore ett farhastat antagande, och annu sa lange gar man nog
klokt i att rakna med att vi inte aro i balans. Naturligtvis kan det ju
fortare an vi ana komma ett konjunkturomslag i Amerika, sam val skulle
fa en inverkan pa investeringslusten har i Sverige och aterstaJla balansen,
men det ar kanske annu for tidigt att rakna med en sadan utveckling. Jag
tror ocksa i likhet med finansministern att det ar rilttigt att overbalansera
budgeten. Vi ha bakom oss atskilliga ar med stark underbalansering, och
man kan inte driva en politik med underbalansering i kristider, om man
inte gar till en overbalansering under de goda aren. Man skulle annars
fa en ganska stark formogenhetsinflation. Vi ta ju upp statsobligationer
som form6genhet, aven om det inte liggeT nagonting bakom dem och
pengarna anvants for lopande utgifter. Overbalanseringen gor dock den
nyttan, att vi i dag fa en motsvarande formagenhetsdeflation.
Nu har, som jag forstar, overbalanseringen aven ett annat syfte. Den ar
ett led i astadkommandet av en samhallsekonomisk balans. Det ar val
knappast sa, att man genom overbalansering' av budgeten far nagon
totalminskning av konsumtion och investeringar, forsavitt icke de overbalanserade pengarna skulle anvandas for att avbetala statsskuld i riksbanken, vilket emellertid endast gjorts overgaende. Det ar val snarare sa,
att man hoppas att genom overbalanseringen fa fram ett tvangssparande
genom en minskning av konsumtionsutgifterna. Under 1948 blev detta
knappast faIlet. Inkomsterna okade mer an de nya konsumtionsskatterna.
Under 1949 komma dessa att verka fullt, och da kan det handa att det blir
atminstone en utjamning eller kanske en minskning i konsumtionen. Men
om man nu vidtar dessa atgarder for att oka sparandet och anvander
skattepolitiken for detta andamal, sa skall man ju inte helt glomma att
det finns andra skatter, 80m kanske·motverka sparandet och att det liven
finns skatter, som kanske i viss man motverka produktionen.
Den andra atgard, som man har vidtagit for att astadkomma en stabilisering - jag kommer nu in pa de mera allmanna ekonomiska fragorna -,
ar ju investeringsrestriktionerna. Man har visserligen fatt mera pengar
lediga far investering, men man fruktar att de inte skola racka till anda,
och man tillgriper darfor investeringsrestriktioner.
For min del ar jag radd far att bada dessa atgarder inte facka for
att fa till stand den balans som behovs, och bland de medel som borde
anvandas saknar jag darfor de penningpolitiska atgarderna. I propositionen sages endast, att regeringen icke viII tillgripa en rantehojning. Jag
formodar att darmed menas praktiskt taget att man inte viII lata penningpolitiken spela nagon roll och att man hoppas att de andra atgarderna
skola racka. Men det ar val anda sa, att nar man, vilket jag farmodar att
finansministern syftar han emot, soker uppna en ekonomisk balans, sa
utgar man fran att penningpolitiken skall vara neutral. Jag tycker far min
del att den ,bor hjalpa till i stabiliseringsstravandena, men man kan val inte
forneka att penningpolitiken har motverkat desamma under de gangna
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aren. Jag menar inte att riksbanken bor driva en stel politik·. Det ar ju
klart att om foI/ks betalningsvanor andras, om varuomsattningen okas, om
kravet pa naringslivet pa grund av ekonomiska eller politiska kriser stegras, sa kan det finnas skaJ far riksbanken att ge ut mer eller mindre pengar,
men nog har jag den uppfattningen, att riksbanken har givit marknaden
pengar inte bara for dessa andamal, utan helt eukeit for att halla rantan
nere. Detta har okat inkomsterna, som i sin tur ha okat kopkraften, oeh
vi ha fatt hela denna cirkel, som Ieder till inflation oeh som jag farmodar
ar kand.
Man far alltid det svaret, att vi inte kunna rora rantan och att riksbanken darfor maste kopa obligationer eller lana staten pengar, ty om vi
haja rantan sa stiga hyrorna oeh darmed levnadskostnaderna. Men om vi
nu' se pa siffrorna i nationalbudgeten., forefaller detta resonemang inte
sarskilt hallbart. Jag viII minnas att bostadskostnaderna aro nagonting pa
en och en halv miljard. En stramare penningpolitik skulle medfora en viss
rantestegring. Denna behover inte vara sa stor, ifall vi fortsatta med regleringar i viss utstrackning, vilket jag tror ar riktigt tills vi ha natt en viss
grad av stabilisering. Jag har sjalv aldrig varit anhangare av hoga rantor,
nlen jag ogillar att staten skall skapa ny kapkraft genom att skapa pengar,
och jag tror att man f. n. m.ycket val skulle kunna skata p·enningpolitiken
med en min·dre rantehojning an 1 procent. En hel de.l av riintorna aro
bundna, sa jag tror att hyresstegringen inte skulle bli storre an· kanske
50 eller 100 miljoner. Med en sadan stegring bor man jamfora de betydligt
storre stegringar pa andra delar av levnadskostnaderna, 80m agt rum och
som till stor del sakerligen bero pa riksbankens penningpolitik. Jag tror
att livsmedlen forra aret stego med nagot sadant som en haiv miIjard eller
daromkring. Hyresstegringen skulle man sannolikt fa igen flera ganger om
genom att stegringen pa andra levnadskostnadsutgifter holIes tillbaka.
Vi ha en annan verkan av den penningpolitik, som har forts. E·n foljd
av den ar, att var valutareserv till stor del har gatt forlorad. Detta forh&llande medfor i dag att vi far loy att ha synnerligen stranga importrestriktioner. Vi bli avkopplade fran prisutvecklinrgen i utlandet, oeh
stora delar av vara konsumtionsvaror ha ett prislage i Sverige, som ar
betydligt hogre an utlandets. Om vi hade haft litet b·attre valutastallning,
skulle vi ha kunnat importera, men jag tror inte att importen hade blivit
mycket storre, darfar att hotet om okad import skulle ha tvin,gat vara
producenter att sanka priserna. Jag tror darfor ove.r huvud tag:et att de
fel, sam ha begatts pa penningpolitikens omrade, ha bidragit till att levnadsomkostnaderna hojts med fIera ganger det belopp, varmed hyrorna
skulle ha stigit vid en eventuell rantehojning. Jag tror dessutom det ar
nodvandigt att fa baIans - balans med sa litet restriktioner som mojligt for att fa upp produktionen och pa sa satt latta skattetrycket.
Jag formodar att det ar finansministerns uppfattning att vi inte bora
ha nagon inflation i landet. Visserli1gen har jag last nagonstans att finansIninistern sager att vi maste ga nara kanten -av inflation for att sakra full
sysselsattning. Jag far ju loy att saga efter de senaste arens. - kanske de
sista tio arens - erfarenheter, att man kommit over kanten. Det ar ju
penningspararna, SOIn bli lidande -av inflationen. De stora kapitalisterna
aro i regel realsparare. Det ar smaspararna, som spara pengar och ha
sparbanksbocker, livforsakringar och pensionsforsakring'ar, som bli lidande
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Det kan val inte vara bra att lnan t. ex. till kopare av
statsobligationer gor uttalanden om penningvardets stabilitet, som sedan
inte kunna hallas.
Jag skulle ocksa vilja berara uttalan,detav finansministern om full
sysselsattning. Full sysselsattning ar gjvetvis onskvard. Men det kommer
val mera an pa att uppna hogsta mojliga produktionsresultat an att ha
full sysselsattning. Om man kan na ett storre produktionsresultat och
friare mojligheter for naringslivet att anpassa sig efter publikens behov
utan inflation vid en nagot lagre sysselsattning, som medfor min-dre rorlighet och okad arbetsintensitet, sa skulle jag for min del anse det ekonomiskt
riktigt -att strava efter ett sadant mal.
Sekreteraren Hampus Boden: Jag lnaste harja med att bekanna, att
jag ar· en lidelsefull alskare av att lagga pussel.· Jag brukar ibland agna mig
at .denna sysselsattning i min verksamhet, ochdet ar verkligen ganska
roande och givande. Jag tror, 'att am man viII forsoka fa 'en klarupp.fattniilg om deri ekonomiska politik, som socialdemakratien viII ha genomford,
sa arnog en av de mera ,praktiska vagarna" =itt fa en'sadan overbliek just
att m.an lagger ett litet pussel. Manplockar en bit ,har och en bit dar, oeh
sa far man ihop det hela.
'
Jag har faktiskt ro,at mig med att till i kvall Higga- ett litet -pussel, men
tyvarr ar j.ag lnte riktigt saker pa var jag skall ta d-en sista biten i· pusslet,
och· det hade jag tiinkt iatt statsradet Wig.forss skulle kunna hjalpa mig
med. Jag tanker nu inte sa mycket pa den aktuella ,statsverksproposit.ion-en, som ju egentligen ar anledningen till denna diskussion. Jag viII
istlillet forsoka inrikta -mig lit,et mera framat oeh se va:d 80m skall komm-a.
I arets statsverksproposition ha vi fatt en overbalansering, den storsta
som hittills har forekommit. Men jag fragar -mig: vad kommer efter detta-P
Hur kommer nasta oeh den darefter faljandestatsverkspropositionen att
se-ut, just i fraga om ov·erbalanseringen? Oek nu kommer jag till karnan i
vad jag tanker saga. Jag sk.all for ahorarna plocka frammina p.usselbitar
i stort sett i kronologisk ordning. Det gor det hela lattare att folja och
aven lattare for statsradet Wigfo:vss att hjalpa mig med sista biten. '
Jag barjar da med finansministerns uttalande vid den socialdemokra.tis~a
partikongressen forra aret, som pa foljande satt har refererats i Morgontidning·en. Dar forklarade statsradet b1. a., att om vi -skulle kunna fortsatta
med d-en utja'mningspolitik, som vi bedrivit, sa ma,ste vi samtidigt tala om
for manniskorna, att de maste bidraga till den kapitalbildning, som forut i
storre utstraekning kunnat anfortros at de mera valbargade.Oeh sa fort'satte han: »Mankan framstiilla detta sam en nodvandig foljd av hela den
omdaning i demokratisk riktning, 80m vi efterstravade. Om soeialdemokratien viII genomfora en d;emokratiseringsprocess i det ekonomiska livet,
som leder till att inflytandet oeh makten flyttas over fran de mindre
grupperna till den stora massan av medborgare, sa maste dessa medborgarrna-ssor oeksa averta de skyldigheter, som man kan sag'a tidigare avilat de
ledande klasserna, skyldigheten att skaffa fram de nodvandiga sparmedlen.,>
Jag skall sluta dar, ty detta uttalande innehaller precis vad jag asyftar.
Strax efterat skrev denna forenings varderade sekreterare, licentiat
e·ederwalI, i en artikel i den soeialdemokratiska tidskriften Tiden foljande,
sam· ar min andra pusselbit:. »Om emellertid det privata storsparandet
minskas genom skattereformen oeh foretagssparandet 1. varje fall begransas
2 -
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genom priskontrollen, medan det enskilda smasparandet inte racker till,
maste det demokratiska samhaJlet sjaJvt overta g·arantien for att tillraekligt
utrymme for onskvard investering skapas. Ett medel harvidlag ar uppenbarligen en b·eskattning som minskar konsumtionen och skapar budgetoverskott.» Sa fortsatter Iicentiat Cederwall Ined foljande: »Det ar den
vag som regeringen i ar -- d. v. s. det v·ar forra aret - har slagit in pa,
da den genom skarpta skatter pa umbarlig konsumtion vill minska denna
oeh astadkomma en betydande overbalansering.» Oeh sedan kommer kanske det viktigaste: »Tendenserna i den aktuella ekonomisk-a utvecklingen
kunna mycket val leda till att det blir en permanent -metod att finansiera
investeringar.»
Nu har vi saledes hamnat i det Higet att, som lieentiat Ce,d:erwall oeksa
var inne pa - det enskilda storsparandet inte har tillrackligt utrymme,
kanske framst pa grund av den skattereform, som senast genomfordes.
Det enskild.a foretagssparandet kan inte h'eller helt finansiera foretagens
tillvaxt oeh nys.kapandet avo .foretag. Vidare ar ju trots 1947 ars skattereform utrymmet for sparan'd.et ifran de enskilda, som h'a Higre inkomster,
myeket litet eller i det ttarmaste obefintligt. Det tror jag finansministern
sjaJv ar en av de forsta att erkanna.
Men hur skall det da gaP Varifran skola de nod'vandiga sparmedlen kunna
framskapas for att bereda tillrackligt utrym'me for investeringarna i hela
samhallet? Ja, licentiat Cederwall har ju redan antytt vagen i sitt uttalande
i den har artikeln.
Jag viII ytterligare understryka det satt, pa vilket jag hade tankt mig
att man skulle kunna plocka fram den sista biten i pusslet, genom att ta
upp ett litet uttalande till av finansminister Wigforss. I remissdebatten i
hostas forklarade han, att »laget ar det, :att vi inte kunna okamangden
av sparmedel». Jag formodar och forutsatter, ·att finansministern m-ed ordet
sparmedel aVlsag d'et frivilliga sparandet, for tvangssparand,et har han val
inte nagra storre svarigheter att oka eller minsk.a efter behag.
Laget ar saledes nu sadant, och hur skalldet bli i fortsattningen? Kommer den ekonomiska politik, som regeringen har gatt in for, att leda till att,
som det ofta brukar kallas, »den overvaldigande delen av svenska folket»
i fortsattningen maste genom konsumtionsskatter och tvangssparande sjalv
skapa erforderligt utrymme for samhallets alla in'vesteringar? Det ar den
frag.a, som jag anser det mycket viktigt att fa ett svar pa, ()eh jag skulle
tro att fin'ansministern kan hjalpa mig med den sista pusselbiten.
Statsradet Ernst Wigforss: Detar kanske inte sa myeket jag behover
ta ·upp, da ju de bada for-sta talarna till min tillfredsstallelse instiimde med
mig pa vasentliga punkter. Jag har verkligen unider den sista tiden blivit
nagot betanksam, nar jag har sett hur hastigt uppfattningarna har svangt
fran en myeket djup pessimism till en, som jag tycker, litet val stark
optimism. Det var gUidjande att hora vad ba,de professor Montgomery oeh
b·ankdirektor Wallenberg sade i fraga om overbalanseringen for ogonblicket.
Jag !formodar, att da de bada talarna gillade clenna overbalansering, ansag
de sig inte tvungnaatt dra samma slutsatser som sekreterare Boden att
om man vin ha ett ieke obetydligt matt av vad som kan kallas kollektivt
sparande, sa maste man darfor avskriva det enskilda sparandet. Jag skall
komma tillbaka till det.
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Bade professor Montgom'ery och bankdirektor Wallenberg talade ju om
de penningpolitiska medlen. Jag undrar, om det over huvud ar mojligt
att ha nagon b'estamd mening om rantans roll i fortsattningen. Det strider
inte pa nagot satt emot min allmanna ekonomiska uppfattning, i den
man jag har n~gon, att anvanda rantan lika val som prisbildningen over
huvud taget saso-m 'ett medel att dirigera, men det finns manga forhalIanden som gar att man inte kommer ifran att rantan har farlorat en stor del
av sin tidigare betyd·else. Om vi har ett naringsliv sam ror sig i vagor
upp och ned, sa kan ju alIa vara overens am att vid en lagkonjunktut
bar en lag ranta kunna hora till d'e medel 80m stimulerar foretagsamheten,
men erfarenheten har val an·da visat att den ar ett relativt svagt mede!.
Atminstone i de stora svangningar, som vi tidigare har haft, har den tydligen inte rackt till eller i varje fall endast varit ett mycket subsidiart medel. Om jag far uppfatta bankdirektor Wallenberg pa det sattet, att han
talar far ganska mattliga svangningar i rantan, sa formodar jag att det
inte behaver fareligga myeket stora meningsskiljaktigheter i allmanhet och
principiellt.
Men eftersom jag farnl0dar att dessa mindre svangningar inte kan spela
annat an en sadan dar subsidiar roll, far man val vaga verkningarna emot
andra forhallanden. Det ar just i det nuvarande laget sa, som bankdirektor
Wallenberg sjalv erinrade am, att det starkaste argumentet far att vara
farsiktig' med rantehajningar just nu ar den roll rantan spelar for hyrorna och for levnadskostnaderna, eHer atminstone for folks uppfattning
darom. (Munterhet.) En del av vad jag sade i mitt faredrag oeh som professor Montgomery tog upp var kanske mera ett referat av en uppfattning
an ett uttryck for min egen asikt. Pa hall, sam jag har beroring med, har
man svart att komma ifran den forestallningen, att den tro pa rantans
betydelse, aven nar det galler en andring med en halv procent, som ar sa
utpraglad pa manga hall inom var finansiella varld och inom affarsvarlden,
ocksa i viss man har samma karaktar av overtro, som man inom breda
lager av hyresgaster har i fraga om rantans betydelse for hyrorna. Det
finns antagligen nagot riktigt i det, men man overdriver.
Vi for ju en stel lonepolitik, i det vi prolongerar alIa avtal och sager,
att inga andringar far ske. Staten sager ju ocksa nej till loneregleringar,
aven sadana som ar val motiverade, darfor att linjen kraver det. Annars
kommer folk att saga: »Ska de ha hogre loner sa ska vi ocksa ha det.»
Denna grova lonepolitik ar naturligtvis i oeh far sig inte onskvard. Var
och en vet att det ar onskvart att kunna locka manniskor med hogre
Ion till vissa omraden, dit man viH ha dem, men man kan inte gora dIet
med hansyn till de ,andra. Det ar pa samma satt med priserna. Det ar
iute fraga om annat an att en rorlig prisbildning manga ganger kan vara
onskvard, men man har under vissa forhalland'en en stark motivering for
'att bortse fran dessa fordelar, for att kunna vinna en ,annan fordeI, som
man for agonblicket anser vara storre. Det ar detta som gor att de penningpolitiska medlen har fatt skjutas at sidan.
Jag har ocksa litet svart att hysa nagon bestamd mening i fraga om
vad professor Montgomery sade om framtiden· och valutaregleringen. Det
ar ju alldeles tydligt vid alla resonemang om .att halla full sysselsattning
oeh om att paverka konj.unkturerna, att det forefaller som averord nar
man talar om sadantt iett litet land, 80m svarar for en forsvinnande liten
2*

20

NATIONALEKONOMISK.A. FORENINGEN DEN 26 JANUARI 1949

bit av hela varldsekonomien oeh dar en verklig avskarmning naturligtvis
ar ytterligt svar. Men nu ar det nog anda sa med fragan om att haUa
denna sysselsattning oeh alt undvika besvarliga kriser, att man kan formodaatt en sadan politik kommer att foras pa sa manga hall i varlden och
ieke minst pa bestammande hall, .att problemet darfor kan bli enklare,
aV'en om det inte loses genom internationella overenskommelser.
Vad betraffar fragan om att vart k.apital skulle loekas bort genom att
andra lander har en annan ranta, forhaller det sig ju fortfarande sa att var
stabiliserade ranta ligger 1/2 p-rocent over den, 80m under hela efterkrigstiden har stabiliserats i Forenta ·Staterna. Man kan fraga sig: varfar drives
denna stabiliseringspolitik i Forenta Staterna? Dar har man kanske en
anda starkare kansla for rorlighetens betydelse an vi har har. Mening.arna
har varit myeket delade - jag tror till oeh med att d~ i den amerikanska
bankvarlden ar myeket :delade - men i det stora hela har man anlda hallit
fast vid att den fixa rantan pa de am·erikanska statsobligationerna har
varit till sadan fordel, just darfor att den har varit ett stabiliserande
element, att man har o'vervunnit ·de betankligheter, som ju naturligtvis
maste resas daremot. De amerikanska Federal Reserve-bankerna har ju
liksom var svenska riksbank slappt ut kopkraft genom 'att kopa obligationer, men det har m·an sa att sag-a funnit sig i, trotsatt man dar har
samma inflatoriska utveekling som vi.
Jag vagar a11tsa inte svara pa professor Montgomerys fraga om hur det
kan ga m·ed valutaregleringen i framtiden.
Vad jag sad.e i ·det yttrande, som det pamin'des om har, var att man
vid full sysselsattning, om man viII halla produktionen uppe vid sitt maximum, standigt maste raka ut for risken att det skall bli inflatoriska
proeesser. Det ar svart att undvik.a det utan att skapa en sa stor arbetsloshet,att man inte viII ta den. Jag tror att man kanske i denna forsamling
och pa manga andra hall un,der.skattar den intensitet, med vilken breda
folklager reagerar mot arbetslosheten. Att de kan ta den. som en nodvandighet, sa Hinge de tror att den hor till varldsordningen, ar en sak for
sig, men i samma ogonbliek de far klart for sig att detta ar nagot som
kan undvikas, aven om det endast kan undvikas med risker, tror jag for
min del att man i hela varlden kommer att fa fora en politik som standigt
innebar risker for en inflatorisk utveekling.
Den inflatoriska utvecklingen kan n·aturligtvis ingen onska, och alIt
som herr Wallenberg sade om smaspararna ar fullkomligt riktigt. Det ar ju
de som allr.a sakrast forlorar p'a en inflation oeh eftersom jag inte tror
att smaspararna sp·elar en sa liten roll som sekreterare Boden yttrade,
anser jag att detta har star betydelse. Men hur ·en sadan utveekling skall
kunna undvikas utan att man utovar en ieke obetydlig kontroll over investeringsverksamheten', ar svart ,att forsta. Det finns ingen pa den sida
jag representerar 'Bom fornekar att en overfull sysselsattning "har vissa
ogynnsamma verkningar och att rorligheten kan bli for istor. Man far
vaga det ·ena mot det andra, oeh del ar nog gansk.a svart att visa, att
om vi far en viss arbetsloshet, som skall vara tillraeklig for att' forebygga
de inflatoriska processerna, sa far vi en storre produktion an om vi har
denna nagot for stora sysselsattning. Det kan handa att en mycket mattlig
arbetsloshet hindrar en overrorlighet, savida man inte a andra sidan be.handlar de arbetslosa pa ett sa humant satt, 'att de inte kanner piskan
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over ryggen. Det ar d'en gamla ·historien - man kan inte sa att siiga
ha ·det basta av tva olika varldar. ViII man ha det basta av ett liberalt
samhalle, sa far man oeksa finna sig i de otrevliga sidorna, oeh man star
infor ett olosligt problem, om man sager ,att vi skola skapa en viss -arbetslosh-et for att fa en mindre rorlighet, men samtidigt sager: »Det kan vi
astadkomma utan att de arbetslosa kanner piskan over ryggen.» Jag tror
inte .att ett demokratiskt samhalle med oppna ogon viII driva en sadan
politik, att ett visst antal manniskor ska ga arbetslosa for att omflyttningen ska bli tillraeklig. Sa fort m,an lattar pa det med arbetsloshetsunderstod o. s. v., har man minskat effekten.
Den andra synpunkten, som j.ag egentligen :faster mera vikt vid, ar denna:
D'en inflatoriska ,effekten av en s. k. alltfar stor sysselsattning tar sig icke
minst 'uttryek i att det vi,d en fri marronad inte finns nagot b.and pa kraven
fran alla grupper, som begar betalt vare sig for arbete eller for varor. Dari
liggeren standig tendens till prisstegring. Lat oss se p,a lonepo1itiken!
Antag att man i ,en period av full sysselsattning sager till arbetarna:
»Ni ska tillvarata era intressen oeh ta ut va:d ni ka;n av marknaden. Detta
ar ett fritt samhalle, dar var oeh en far ta ut vad han kan fa!» Varje
faekforening kan pressa ut vad som ar mojligt, oeh eftersom naringslivet
ar sa vaxlande, k,an man pa olika omraden ta ut atskilligt. Frag.an blir da
om inte lon'erna under sadan-a forhallanden maste .stiga snabba:r-e an produktionen. Jag tror inte det ar ett olasligt problem for ebt liberalt samhalle
att skaffa tillraekligt med pengar for att finansiera ·detta. Det har ju visat
sig ga tidigare.
Man sager att detta oeksa skulle kunna undvikas, om det funnes en viss
arbetsloshet. Darpa svarar jag pa samma satt som forut, att om inte
arbetslosh-eten innebar ett verkligt lidande for de arbetslosa och aven for
deras kamrater som har arbete, kommer arbetarna inte att hin-drag. i sina
lonepolitiska stravanden. Skulle man vilja sag.a: »Da far vi ta konsekvenserna oeh lata de arbetslos,a fara sa pass ina, att detta blir en verklig boja
pa faekforening.a~n.a»,tror jag att arbetslosh:eten i sa fall maste vara ganska
betydande. Vi har erfarenhet .av att arbetsloshet, aven om den gar upp
till bade 6 oeh 7 och 8 procent ,eHer ·mer, hindrar d1en icke i vart sam:h-al1e
med ·de starka organisationer vi har, abt lonerorelserna kan driva upp
lonerna snabbar:e an produktionen. lalla handelser tror j.ag att ett samhalle, som har blivit sa humant som vart demokratiska sa:mhalle har blivit,
inte komln'er ifran att svara p·a fragan: hur skall det ga till {Utt behalla
rorligheten oeh hindra de inflatoriska proeesserna men samtidigt sa att
sag,a overlamna bestammandet at den ,fria markn·adens krafter? Del ar
inte 'min mening att har pasta, att detta problem kan losas. Jag bara
menar, att detta ar ett stort problem som alla de moderna samhallena
nu mer oeh mer kom-mer att fa ta upp·
Har far jag kanske saga ett ord till sekreterare Boden. Det finns inte
bara svart oeh vitt, utan det finns oeksa m,ellangrader, oeh den som talar
for att det i viss utstrackning blir nodvandigt med ett kollektivt sparande,
har darfor inte -den ringaste anledning att avskriva det enskilda sp.arandet.
Jag skall inte ga in pa sekreterare Bodens yttrande i -dess helhet, fastan
han ju holl sig till en enda linje. Han forde diskussionen over till ett storre
omrade an det jag tankte att vi skulle diskutera i kvall. Han giek in pa ,
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frag.an om varifran sparmedlen skulle komma, oeh det ar' ett sa pass
intressant problem, att jag skulle vilja saga ett par ord om den· saken.
Jag skall, liksom jag gjorde i .remissdebatten, cit-era nagra ord ur den
rapport, som presidenten Trumans ekonomiska radgivare overHimn.ade till
honom oeh dar d·e tog upp alla dessa ekonomisk·a pToblem fran Forenta
Staternas synpunkt, oeksa ~fragan om skattern·a oeh sparan·det. De forordade en okning av bolagsskatten oeh sade, att under vissa forhallanden
finge man oeksa oka inkomstskatten. Men de sade vidare - det spelar
ingen vasentlig roll for dem, utan kom me-ra som ett naturligt uttryck for
laget, sasom det ar i Forenta Staterna - att i Forenta Staterna kan man
inte i fortsattning·en rakna med BJtt 'det nodvandiga kapitalet skall komma
fran de verkligt rika, utan m·an far fakna med att den vasentliga kapitalbildningen skall komma fran de m-edelstora inkomsterna. Det ar alltsa
samma utveekling dar, oeh den har ju varit klar redan forut. Det har
sagts, bland annat under 'diskussionen i senare tid i Farenta Staterna,
att den harda besk.attningen, ieke minst den harda inkomstbeskattningen,
gor att det nu inte langre bildas· stora formogen·heter, utan i den man det
behovs okning av k,apitalet, far man lita pa helt .andra kretsar, oeh det har
t. o. m. antytts att man far lita pa staten.
Vad jag viII komma till ar, att man inte bor forestalla sig, som jag nog
tyekte att sekreterare Boden men,ade, att det till helt nyligen har i vart
land skulle ha varit en sadan fordelning av inkomsterna, att den vasentliga
delen av sparandet skulle komma fran kretsar med stora oeh myeket stora
inkomster. Ieke minst har i Nationalekonomis~a foreningen tror jag att
vi under de forflutna aren ha hort upprep:ade berakning.ar gjorda av talare
i denna talarstoT, som har fram'hallit hur litet det skulle betyda am staten
genom skatter skulle konfiskera till oeh med ,all inkomst som lag over t. ex.
12.000 kronor. Det skulle bara bli ett par hundra miljoner som staten skulle
kunna fa in pa det sattet. Detta h,ar anvants sasom argument nar det har
gallt inkomstfordelningen·, oeh det har sagts: »Man skall inte tro, att man
geno~ myeket okade skatter pa de stora inkomsttagarna skul1e fa in sa
stora summor, ty dar finns ingenting att ta.» Men finns det inte myeket
att ta med skatter, ar det alldeles klarot att det blir annu mindre sam kan
sparas. D·en summa jag namnde var iu beraknad efter de tidigare in~·
komsterna, men om man i stiillet far 200 miljoner sager att 300 eller 400
miljoner skulle drag. in till staten, om aUt over en viss, ganska mattlig
inkomst beskattades bort, sa ar det alldeles tydligt att man inte k·an rakna
med att alIt detta nu -sparas. Man far kanskeendast rakna med att en
mindre del sparas, och dA kommer jag tillbaka till den fraga, som jag
tror ,att sekreterare Boden besvarade pa ett oriktigt satt: »Varifran kommer
sparmedlen for narvarande i vart samhalIe? De kommer sakerligen i begransad omfattning fran .folk med stora inkomster, helt ·enkelt darfor att
de inkomsterna ar sa fa, att det inte k,an bli sa valdiga belopp. De maste'
komma f.ran alla mojliga hall. Man skall inte tro att folk med sma och
mattliga inkomster inte sparar sa myeket. Det sparas inte bara med det
som satt-es in i bankerna eller som anvandes till att kopa obligationer, utan
varenda jordbrukare som med egna inkomster forbattrar sitt jordbruk
bidrar till sparandet, egnahemsbildare som betala rantor oeh amorteringar
tvingas att spara, oeh alIt detta tillsammans blir ganska betydande belopp.
Sa komm·er dartill faretagssparandet. Jag skulle farmoda att folk med
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storre ink'Omster val huvudsakligen sparar indirekt genom foretagen oeh
inte i den enskilda formen. Det far man ~al kalla for kollektivt sparande,
kanske till oeh med tvangssp-arande. Om alla ·enskilda aktieagare finge
bestamm·a hur stor utdelningen skulle bli, ar j.ag iute saker pa att d'e,
aven under tider da utdelningen inte ar lagligt begransad, skulle noja sig
med den litdelning som bolagsledningen finner vara den riktiga. Man far
val saga, att vara stora foretag pa detta 8att far en mera s-amhallsnyttig
politik an d~eI1! enskilde 'Skulle fora, om h,an sjalv finge loy att gora som
han ville. Da ar kanske steget inte sa langt till att hela svenska folket
betraktar sig som ett bolag som kan saga: »Vi later en del av var inkomst
sta inne for att oka tillgangen pa sparmedel.»
80m jag sade fran borjan, utesluterdetta inte pa nagot satt alt man
raknar med att kanske den vasentliga ,delen av det som sparas skall sparas
av individerna var for sig. Se.kreterare Boden citerade 'ett yttrande av mig
vid forra arets s'Oeialdemokratiska partikongress om nodvan'digheten av att
de breda lagren tillhandahaJla det nodvandiga kapitalet. Detta hade inte
nagon direkt inriktning pa fragan huruvida sparandet skulle vara enskilt
eller om det skulle vara gemensamt. Det tror jag far bli en sak som manniskorna far avgora - hur mycket de tyeker att de rimligen vill lata det
·allmanna halla inne av inkomsterna oeh hur myeket de viII spara sjalva.
Om sekreterare Boden hade vantat ·att fa en sista bit i pusslet, som skulle
betyda antingen - eller, kan jag inte tillfredsstalla honorn, utan det far bli
ba·de - oeh.
Oek sa till sist bara 'ett ord till professor Montgomery, som missforstatt
det uttryek som jag fallde i slutet av mitt ena anforande i remissdebatten.
Profess-or Montgomery menade, att jag hanvisade till valjarna, men det
gjorde jag inte. Det framgar kanske icke minst av det svar, som prof'essor
Ohlin med all ratt gay mig. Han sade: vern vet vad valjarna viII i det
falletP Jag giek ut ifran att nar den stora massan av lantagare val blir
riktigt medvetna bade om sitt intresse oeh om sitt inflytande i samhallet,
bade sasom valman oeh pa ann·at satt, kommer de att onska andringar i
det -ekonomiska livets organisation, som jag har i:pte narmare sk·all ga in
pa. Om jag sade, att jag tror ,att de kommer attonska dem, sa kanske
jag for att vara riktigt ·uppriktig bor tillagga: om j.ag tror det, sa ar det
val narmast darfor att jag sjalv skulle onska de forandringarna. Professor
Ohlins svar innebar i grunden oeksa, att eftersom han intehar de onskningarna, tror h.an inte att valjarna kommer att onska pa det sattet.
Det var saledes inte nagon hanvisning till oupplysta valjare, utan jag
menade, att -den uppfattning, som jag hyser, hyser ocksa manga valjare,
oeh annu flera kommer kanske att hysa den.
. Bankdirektoren Jacob Wallenberg: Av finansminister Wigforss' anf6rande fick man d·et intrycket, att jrug narmast ar intresserad av att rantan
hojes. Detta ar ej riktigt. Jag Jagger tonvikten pa penningpolitiken, oeh
vad 'jag kritiserar ar egentligen, om jag skall uttryeka saken enkelt, att
man for att halla rantan 'nere tryeker nya pengar oeh pa det sattet skapar
nya inkomster oeh satter inflationen i rorelse. Jag k-a'n inte se annat an
att om man fortsatter pa d·et sattet oeh samtidigt har ett lonestopp, blir
det sa att det skapas mera inkomster i landet, men att de, som accepterat
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lonestoppet, inte fa nagon del av demo Det kan ju inte vara meningen
med lonestoppet.
Jag kan inte riktigt forsta finansministern, da han sag·er, att folk i alIa
fall tror att en stegring av hyrorna ar det mest avgorande. Det ar ju dock
sa, att finansministern inte har dragit sig for att lagga pa nya konsumtionsskatter, pa 500 miljoner. Det skola lontagarna svalja, m·en om det k·an bli
fraga om en hyresstegring, som kanske gar till 75 miljon·er eller nagot
sad-ant, sa ar det omojligt for clem att svalja det!
D'et ar de biverkningar man far genom att halla rantan, SOln aro farliga.
Jag. aterkommer alltid dartill, fastan jag aven tror att rantans hojd har
nagon betydelse. Visserligen v·erkar rantan langsamt, men i normala tider
spelar 1 proeents rantehojning en g~nska stor rolL
Finansministern endast snuddade vid valutapolitiken, som professor
Mongomery tog u·pp. Med den penningforsamring som vi ha haft har i
landet ·de sista aren, kan m·an fraga sig om 3: 60 for en dollar, aven om
det var en riktig kurs nar den infordes 1946, ar den riktiga dollark·ursen i
aag. Jag ar inte anhangare av en andrin.g for narvarande, darfor att jag
tror att man forst 'maste astadkomma en intern stabilitet oeh att man forst
darefter bor ·diskutera fragan om den externa stabiliteten. Jag ar mycket
radd for att man annars gar, lat oss· sag,a, liksom n.edfor en trappa som inte
har nagot slut. Det finns ju manga exempel pa sadan utveekling. For dagen
ar kanske det framsta exemplet harpa det, som vi se i Frankrike.
Finansministern namnde, att av:en Federal Reservebankerna i Amerika
liksom var riksbank kopa obligationer. Jag har inte riktigt foljt va·d de
kopt ·de sista manaderna, men tidigare ha inte deras kop av obligationer
egentligen varit storre an de avbetalningar, som amerik,anska staten gjort
hos dem med. budgetoverskottet. Det har visserligen blivit en forskjutning
i deras innehav, men det h.ar inte blivit nagon vidare okning. Det betankliga ar att endast vi i Sverige, atminston·e bland lander som man vill gora
en jamforelse med, ha ensidigt ·drivit den politiken att riksbanken okat
sitt obligationsinnehav.
Sedan var finansmini.stern inne pa det naturligtvis ofantligt svara problemet om arbetslosheten. Jag viII inte ga in pa det nu - det skulle ta
for lang tid - men jag reagerar litet mot den uppfattningen, som ju har
funnit8 eller 80m finns kvar, skulle jag vilja saga, att problemet k:an botas
med inflation. Det ar onekligen ,det en·klaste och lattaste, men konsekvenserna aro faktiskt ganska nedrivande. Ty om spararna verkligen tankte,
s:kulIe de ju aldrig spara i pengar, och ,det s:kulle inte bli nagot p1en·ningsparande. Jag formodar att problemetar, hur man skalllosa arbetsloshetsfragan utan att tillgripa inflation, sa som har blivit alltfar modernt. Under
en hogkonjunktur k.an man naturligtvis inte undvika viss prisstegring, men
jag kallar inte en hogkonjunkturprisstegring, 80m sedan gar tillbaka, for en
inflation, utan med inflation menar jag ·en forts'att prisstegring, en prisstegring som kanske fortsatter utan nagot slut. Jag vill inte ga in pa nagon
jamforelse med den tyska erfarenheten, da man allt emellanat kom ned till
nollpu·n·kten oeh sedan fick borja om pa nytt igen. Detta visar i alia fall
vadorna.
Den svara fragan ar tydligen denna: hur skall man losa problemet utan
att allt for mycket behova ga inflationsvagen.
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Statsradet Ernst Wigforss: Jag tror inte att bankdirektor Wallenberg
menade, att jag ansag att man .skulle losa arbetsloshetsfragan genom en
i.nflation. Vad jag menar ar, att om man viU losa arbetsloshetsfragan, sa
far man fora en politik, som leder till inflation, om man ieke tillgriper vissa
atgarder, som hor till den s. k. regieringsmekanismen. Det ar sa jag tror
problemet ligger till.
Jag vill erinra om att inte heller ·herr Wallenberg kan undga att ta
hansyn till vad man kan kalla utomekonomiska realiteter. Jag ar alldeles
-ense med herr Wallenberg att for narvaran·de ar det inte Himpligt att ta
upp frag.an om en valutadevalvering. Motiveringarna k,an vara olika, men
den motivering som bankdirektor Wallenberg lamnade var den, att forst
skall man ha ,den inre balansen, oeh om man inte far den inre balansen
finns det krafter som faktiskt leda till en fortsatt inflation. Vad ar det for
krafter? Jo, ,det ar just dessa krafter som man ioke kan beharska i Frankrike. Dar tyeks man vara vid en produktionsniva oeh en levnadsstandard,
som ar sa lag att manniskorna utan aUt fornuft kraver att fa okade inkomster. Aven om man kan visa dem att det inte foljer Dagon forbattring
med den akade lonen, tyeker de anda att det for ogonblieket blir en forbattring. Detta ar en sadan utomekonomisk faktor, sam iiven bankdirektor
Wallenberg vid sitt resonemang om vad som ar klokt oeh lampligt tvingas
att ta hansyn till, pa samma satt Isom vi ,h,ar tagit hansyn till lontagarnas
radsla for hyresstegring oeh darfor kommit till det resultatet, att vi inte' i
detta ogonbliek bor andra pa rantan.
Det overras.kar k:anske bankdirektor Wallenberg - men h·an har va'!
livserfarenhet nog att inte bli overraskad av det - om jag sager, att trots
allt som man soker gora for att fa folk att betrakta staten som en varre
fiende till de enskilda manniskorna an nagon annan, har jag den overtygelsen att den stora .mass·an av manniskor i vart lan'd hellre lamn·ar
aver en del av sin inkomst i form av konsumtionss.katter till staten an de
Himnar over denl i form av h:oj-da h1yror tiH fastighetsagarn-a.
Professor Arthur Montgomery: Finansminister Wigforss sade nagot om
att rantan i sjalva verket inte ar en sa stark faktor oeh att den i viss
man har spelat ut sin roll, men i varje fall har det kravts over 2 miljarder
svenska kronor ·att haJIa rantan vid samma niva sedan. 1946 pa hosten.
Det tycker jag vittnar om en ratt aktningsvard styrk.a hos rantan.
Herr Wigforss ansag, att en skillnad pa 1/2 proeent mellan rantan i
Sverige och i Forenta Staterna ,kan vara lagom. Det tyeker jag ar en mer
an vanligt verklighetsframm,ande uppfattning, ty Forenta Staternas tillgang pa kapital ar val sa pass mycket storre an var, oeh deras betalningsbalans sa myek,et battre, att det motiverar en vasentligt storre skillnad.
I detta sammanh.ang skulle jag oeksa vilja saga ett par ord om en sak,
som b~ankdirektor Wallenberg redan har berort, namligen kopen av statspapper i Forenta Staterna. Nar jag lamnade Amerika i mitten av november,
hade under det senaste aret inn:eh,avet ,av statspapper okat med omkring
1 miljard. Detta innehav var i sin helhet nagot sadant som 22 miljarder.
Okningen var saledes relativt sett en ren obety,dlighet. ·Siffran 'hade kunnat
hallas n:ere genom att det samtidigt med de stora uppkapen av obligationer forekom -mycket stora forsaljningar av korta p'apper, sa att resultatet
nastan blev plus minus noll. Bankdirektor Wallenberg har ocksa pekat pa
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hur det blev mojligt att fa till stand -en sa stor minskning i innehavet av
korta papper. Det var genom att budgeten var overbalanserad i verklig
mening, inte som hos oss, ty vi ha ju inte hittillg. haft nagon verklig overbalansering. Statsskulden har hos oss varit ungefar konstant, men i Amerika har den minskat mycket betydligt.
Eftersom jag ar inne pa de amerikanska forhallandena kanske jag far
sag.a ett ord om skatterna, som jag annars inte hade tankt komm.a in pa i
kvall. Det ar faktiskt en mycket stor skillnad pa sk-attenivan i Forenta
Staterna oeh hos oss. Jag var uppe i The Treasury i Washington oeh talade
med en av deras skatteexperter. Jag sade som statsradet Wigforss: »Men
ni ha juen ganska kraftig arvsbeskattning i Forenta Staterna.» Han svarade: »Ja, pa papperet, men vi ha sa manga legala utvagar att mildra den.
Forst och framst ar gavoskatten Higre. Vidare ha vi ocksa mojligheter att
g-enom bild'ning av t. ex. stiftelser, trusteeship-arrangtemanig un-dga denna
belastning i ganska hog grad. Vad betraffar de lapan-de -sk:attern-a, ha vi
f.aktiskt nastan ing-en fornlogen-hetsbeSikattning, oeh var in;komstbeskattning ar j-u myeket mind~e brant ani -er. Dessutom har vi oeks·a -den 'fordelen,
att ii'kta ma:kar ho,s -ass: fa ·dela upp inkornsten ,sinstemellan oeh ·att d-en inte
SOlID i .Sverig,e slas ihop.» Det ar dock en vasentlig skillntad, iute sanl?
I Forenta StaJtern-a fa makarna dela p.a, inkomsten och sedan betala efter
den lii.gre progressionen. Har slas allt ihop, oeh skatten b-etalas efter en
hogre progr,ession.
Jag skall inte t.rotta med att fortsatta den har oversikten. Men nog blir
resultatet, -att skatten i Amerika ar vasentligt mycket lagre an var utom
i en punkt, dar j.ag garna vill medge att jag tyoker vi ha det battre stallt,
namligen i fraga om bolagens :r.att till avskrivl1ing. Dessa olikheter i skattehanseende ar agnade att paverka kapitalrorelserna oeh framkalla en relativ
hojning av rantesatserna i Sv:erige.
Jag fick inte nagot riktigt bestamt svar av statsradet Wigforss betraffande rantans roll i den internationella politiken. Men savitt j-ag forstar
ar det ganska svart att komma forbi den. Jag antar emellertid att var
anslutning till Marshal1planen redan h,ar givit svaret i viss man. Den inn-ebar ju 'att vi skola strava -efter ett okat ekonomiskt samarbete mellan de
vasteuropeis,ka staterna. Det har talats om en tullunion Deh naturligtvis
om ett avskaffande av valutabarriarerna. Hur man skall kunna klara alIt
detta utan en friare rantepolitik, har jag svart att se. Det ar val praktiskt
taget omojligt.
"
Sa komma vi till arbetsloshetsfragan. Jag \Till forst oeh framst halla nled
statsradet Wigforss om att vi val alIa aro ense om att arbetslosheten ar
ett mycket allvarligt problem. Men vad oppnar det sig for perspektiv for
levnadsstandarden, ifall vi helt avkoppla rantepoliti,ken och uppratthalla
var ekonomiska isolering fran utlandet, ifall vi fortsatta med den reglerade
inflation, som vi ha haft nu anda sedan 1939? Ar det inte lampligt att
sa fort ske kan soka gora vad vi gjorde tidigare pa 1930-talet oeh natuI'''
ligtvis annu mer pa guldmyntfotens tid - soka en internationeIl forankring av vart penningvasen? Inn.ebar det inte trots alIt sa stora fordelar att
VI maste strava darhan? Vi ha ju oeksa som sagt pa den punkten redan
bundit ass genom var anslutning till det vasteuropeiska sam'arbetet. Pa
langre sikt ha vi knappast nagot val har.
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Statsradet Wigforss sade att jag hade missuppfatt.at hans uttalande under
remissdebatten - det var inte -aIls sa, att statsradet kapitulerade for valjarnas, Iontagarnas onsknin.gar, utan han var tvartom glad att finna att
de hade samma onskningar som statsradet sjalv hare Men jag har myeket
svart att forena detta uttalan-de med ett ·annat uttalande, dar statsra,det
Wigforss oeh jag voro alld:eles eniga, namligen om hur det hade gatt till i
den finansiella debatt wm vi haft de senaste aren, da politikerna lovat
valmannen allt mojligt; det ar sa latt att Iova, men daremot ha de inte
velat tala llagot om kostnaderna. Jag tyc~er det ar litet svart att forena
de bada synpunkterna. Jag vagar inte anta, att statsradet Wigforss viII
lagga samma synpunkt ocksa pa den forsta anmarkningen.
Statsradet Emst Wigforss: Far jag svara professor Montgomery pa de
tre punkterna.
I fraga om de politiska partierna och valmannen kan jag mycket val
uttala mig i nagon man kritiskt oeh mena att de politiska partierna mera
borde ha klargjort for valmiinnen, att de far bet-ala for sina formaner. Men
det ar inte nagonting som strider mot -att jag onskar paverka valmannen i
den riktning, som jag tror i grund och batten overensstammer moo deras
egna bade intressen och onskningar.
Jag har jn haft anlednin.g un.der de sista aren att sa mycket syssla med
den amerikanska b.eskattningen, ,att jag mycket val vet bade var den ar
hard Deh var den ar latt. Mitt yttrande om vad presidenten Trumans
radgivare sade v,ar inte en hanvisning till att de amerikan.ska skatterna var
valdsamt hoga, aven om man nu menar att de ar det, oeh framfor allt
inte nagon antydan om att de skulle vara lik-ahoga som vara, utan det
var en hanvisning till att presidenten Trumans radgivare menade, att
med de nuvarande amerikanska skatterna kan man inte langre lita pa att
det kan komma kapital tillraekligt fran de storsta inkomsttagarna, utan
man maste lagga bord·an av sparandet pa d:e medelstora inkomsttagarna.
Det visar ju pa att man i Amerika har samma utveckling till storre demokratisering, som jag tala-de om.
Om jag inte missuppfattade professor Montgomery, sa pekade han pa
att man inte iett enskilt land kan valja sin egen rantepolitik, darfor att
man maste ta hansyn till rant-an i andra lander pa grund av kapitalets
rorlighet. Vi skulle inte kunna halla en lag ranta utan att forlora kapitalet,
darfor att idetta skulle ga over till de :andra lan,derna. Det var med utgangspunkt darifran som jag menade att risken inte var sa stor, sa Hinge
var Tanta fortfarande ar hogre an den amerikanska. Det ar val inte sannolikt att det svenska kapitalet skall flyttas over till Forenta Staterna for att
fa 2 1/2 procent i stallet for 3 procent.
Sekreteraren Hampus Boden: Jag maste vara arlig oeh tillsta, att jag
knappast hade vantat mig att finansministern skulle vara sa sarskilt villig
att hjalpa mig med den sista pusselbiten. Jag har ju manga ganger tidigare
haft nojet att beundra -finansministerns dialektiska skicklighet, oeh jag
vet ju att om nagon person nagon gang eventuellt skulle sa att saga fa in
finansministern atminstone en liten, bit i ett horn, sa har han alltid DagOn
bakvag att slin,ka ute
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J.ag vill nubara ta ordet for att slA fast, att finansministerns svar blev
ett. »b:1.de-oeh». Finans.ministern forutsatter saJedes, att atminstone en del
av det -erforderliga sparandet far skapan·det av ett tillraekligt investeringsutrymme maste koIrtma genom tvangssparande, atminstone delvis pa det
satt som sker for n·arvarande. Jag kan darfor ocksa sla fast, att licentiat
Cederw,alls uttalan,de om att tendensen i den aktuella ekonomiska utvecklingen mycket vaJ kan fortsatta, sa att det blir en .permanent metod
att skapa erforderligt utrymme for samhallets investeringar genom ett
statligt tvangssparande, ar riktigt. Finansministern framholl namligen jag antec.knade det ordagrant - att »den vasentliga d:elen» av det erforderliga sparandet skulle komma pa det frivilliga' sparandets del, men det finns
nagonting ut~v-er den vasentliga delen, oeh det lar val i sa fall bara kunna
hli fraga om ett tvangssparande.
Nu menar jag'naturligtvis inte aIls, att bara de"stora"oeh storsta inkomsttagarna oeh formogenhetsagarna skulle fa svara for ,det erforderliga
-sparandet· ~ inte a~ls! - men -jag menar att det frivilliga. sparand-et om
mojligt bor astadkommas i alIa inkomstklasser. A v' naturliga skal kommer
den storsta viktend'ar'att 1igga p'3; medelklassen, men for narvarandefinns
det faktiskt· inte stora· mojligheterfar . ett tillrackligt enskilt frivilligt
sparande. Dels' ha. vi skatterefornien, .dels h·a vi rantepolitiken, som icke
m.edger spararna vad de kanske anse vara en tillracklig ersattning for sitt
sparan:de, dels ha .vi slutligen den kontrollerade inflationen for att undvika
arbetslosh.et, som· finans.ministern sjalv varit inne pa i kvall. Dessa tre
.faktorer tillsammans resultera i att det frivilliga sparandet under dessa
forhallanden icke kan bli tillrackligt i samhallet. Da aterstar helt enkelt
ingenting annat an att »folkets breda massor» maste gripa in~ oeh svara
for en del - naturligtvis inte hela, det har jag aldrig forutsatt - men for
en del av det erforderliga sparandet genom ett statligt tv~lngssparande med
budgetoverskott.
Jag ville bara sla fast detta.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 16 mars 1949

Ordforande: Bankdirektor G. Eng for 8.
Envoyen Da,g Hammars,kjold inledde aftonens overlaggning om

Mal och ntedel i det ekonomiska
saDlarbetet i Europa
med ioljande anforande:
Organiserat ekonomiskt samarbete mellan Europas lander ar, inte
nagot nytt. I sjalva verket karakteriserades ju saval tiden fore 1914
som perioden melIan de tva varldskrigen av en intensiv samverkan i
manga olika former. Man kan erinra am hela serien av diskussioner
mellan regeringarna rorande handelsavtal etc. Man kan oeksa peka pa
det tidvis mycket intensiva samarbete, sam vaxte fram mellan centralbankerna i vad gallde ralltepolitiken och atskilliga andra problem pa
det monetara omradet. lnte heller saknades fasta organ for det ekonomiska samarbetet. Ett sadant utgjorde Baselbanken. En annan variant
representerade de fasta forhandlingsdelegationer 80m bildade en plattform for vissa fortlopande ekonomisk-politiska diskussioner mellan olika
Hinder eller grupper av l~inder. Slutligen bor namnas sadana - 13t vara
blygsamma - uttryck for en sorts ekonomisk federalism sam t. ex.
internationella postunionen sarnt besHiktade internationella sammanslutningar av enskild nature
Det ar emellertid karakteristiskt att ingen av de former for e~onomisk
samverkan inom Europa, som motte under den har berorda tiden, i
nagot hanseende innebar en integration av de olika landernas ekonomi
eller en koordination av deras ekonomiska politik i ordets trangre rnening..
Hela samarbetet utspelades mom en liberal ram. Malsattningarna och
problemen for de olilea liinderna konfronterades sallan eller aldrig, oeh
for den slutliga harmoniseringen litade man till det i huvudsak fria samspelet mellan de ekonomiska krafterna. Trots alIa uppenbara svagheter
hos detta system - man behover endast erinra om de internationella
krisernas snabba spridning utan effektivt, koordinerat motstand framstar detta val idag for de fIesta som nagot till vilket vi langta tillbaka. Men det lonar sig inte att vara hemsjuk. Sedan vi nu en gang
3-
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drivits ut ur paradiset, ar vagen tillbaka kanske sp3.rrad for alltid. I varje
fall ax den mycket lang oeh myeket oviss.
D'et finns ingen anledning att har rekapitulera den serie av omstandigheter 80m forandrat bal\:grunden for de europeiska landernas valstand oeh
ekonomiska politik. Kanske fortjanar det likval att understrykas, att for
Europas lander i gemen - liksom lor Sverige - det andra varldskriget
endast bragte till mognad en utveekling som redan under en lang tid
tenderat att i grund mdra Europas plats inom varldsekonomien. Krigets
omedelbara foljder borde det varit mojIigt att overvinna inom rimlig
tid, om utvecklingen i ovrigt varit tillfredsstallande. Men problemet har
varit ett annat, nar man i ett slag haft att taga konsekvenserna av fundamentala forskjutningar, for vilka man i det langsta kunnat blunda, men
vilka kriget drivit till sin spets oeh over vilka utvecklingen efter kriget
kastat ett hart ljus.
Den ekonomiska guldalderns Europa byggde sin stallning vasentligen
pa tre faktorer: Ett betydande forsprang i den industriella utveeklingen,
som gay Europa en monopolstallning sasom varldens verkstad; koloniaIherravaldet, som mojliggjorde utnyttjandet av de rika transoeeana omradena for varldens. forsorjning med ramateria.I pa basis av en kapitalexport som samtidigt skapade exportmarknader for europeiska fardigprodukter oeh gay Europa stora finansiella intakter; en besHiktad utveek- .
ling pa sjofartsomradet, sam gay Europa ett betydande forsteg med goda
intakter som fraktforare. Storbritannien var i samtliga dessa hanseenden
den framsta bararen av utvecklingen, oeh det ar darlor naturligt att
Iandet intar en nyckelstallning aven i den problematik som vi idag maste
£orsoka komma tillratta med.
Amerikas framryckning till varldens dominerande industrimakt oeh
sjofartsnation, parallellt med de transoceana omradenas frigorelse i poli, tiskt-ekonomiskt hanseende maste suecessivt tvinga Europa tillbaka till
ett lage dar det maste kampa for sin stallning. Denna utveekling var i
huvudsak avslutad vid tiden for det andra varldskrigets utbrott. DA
aterstod emellertid annll betydande nettointakter fran transoeeana investeringar. Under kriget forlorade Europa aven dessa. Det synliga uttryc..
ket for dessa forandringar ar den europeiska dollarbristen. Vasteuropa
ar idag ett defieit-omrade i behov av kapitalimport fran de delar av
varlden som ursprungligen i stor utstraekning byggts upp med stod
just av europeiskt kapital.
Efterkrigstidens ekonomiska samarbete i Europa fick till en borjan
en starkt bilateral pragel. Detta var givetvis inte resultatet av nagot fritt
val utan en forsta konsekvens just av de forandringar i Europas ekoriomiska lage som nyss berorts. Bilateralismen ar i sjalva verket endast
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ett sekundart uttryek for dollarbristen. loch med att denna kluvit
vaxlden i tva halfter, av vilka den utomeuropeiska delen utgor overskottsomradet, har automatiskt uppkommit ett behov for vart och ett av
Hinderna inom Europa att skydda sin egen valutastallning gentemot det
vastra halvklotet. I sin tur har detta lett till en splittring av den europeiska marknaden i strangt avskilda delar, av vilka var oeh en efterstravar en balansering av betalningarna aven i ovrigt, eftersom ingen
viII ofira dollars pa betalningar till andra europeiska Hinder och a andra
sidan ingen kan tiinkas villig att i tillracklig omfattning under Dagon
Hingre tid lamna krediter.
Det system for samverkan mellan europeiska lander, som fatt sin yttre
ram i bilaterala handelsavtal med kvantitativa regleringar av varuhandeln, ar naturligtvis i sig sjalvt icke pa Dagot satt agnat att overvinna
de grundHiggande finansiella svarigheterna. Det tenderar snarast att
forstarka sig sjalv: genom att alIt hardare lasa industrien och handeln i
vissa banor forsvarar det pa Hingre sikt en atergang till friare forhallanden. Bilateralsystemet i nuvarande form skulle antagligen automatiskt
ga sin upplosning till motes, om dollarbristen kunde havas, men eftersom det icke sjalv motverkar dollarbristen kan man inte heller ralrna
med att det av detta skal skall bliva sjalvlikviderande.
Det framgar av vad jag har sagt, att Vasteuropa idag star infor ett
i vissa hanseenden overnationellt problem, med vilket de olika Hinderna
icke kunna komma till ratta i traditionellt givna former eller pa bilateral
vag. Detta overnationella problem, som i lika man angar oss alIa, kan
formuleras sa: vad kan goras for att genom en utveckling av Europas
produktion i forening med olika strukturella forandringar i dess ekonomi
kompensera foljderna av den langtidsutveckling i for Europa oformanlig riktning som kriget bade bragt till sin spets o,ch avslojat. Loses detta
problem, overvinnes ocksa bilateralismen i dess nuvarande ogynnsamma
former. Sa lange dollarbristen ager hestand blir det ett sidoordnat overnationeIlt sporsmal hur bilateralismens ogynnsamma konsekvenser sa
vitt mojligt skola begransas. I ytterligare ett hanseende har utvecklingen.
fort oss till en punkt dar den ekonomiska politiken maste tillatas skara
de nationella granserna. Nar det galler att komma till ratta med svarigheterna aro vi alIa i hogre grad an tidigare beroende av den inre ekonomiska utvecklingen inom varje enstaka land. De nationella ekonomiska
problemen ha darfor blivit fragor som anga aven ovriga lander pa ett
satt som kan anses berattiga dem till talan.
Nar utrikesminister Marshall tog sitt bekanta initiativ till en amerikansk hjalpaktion, uppstallde han sasom forutsattning att de europeiska
Ianderna utformade ett gemensamt rekonstruktionsprogram. Bakom
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denna forutsattning hlg insikten om att det problem, infor vilket Europa
stallts, ieke l\:unde losas enbart genom nationella anstrangningar utan i
de avseenden jag nyss antytt val' ett 'overnationellt problem, som kravde
nya samarbetsformer.
Den historiska anledningen till att de europeiska landerna verkligen
kommo samman for att prova sig fram till sadana samarbetsformer blev
den amerikanska hjalpaktionell och de amerikanska onskemaJen. Men
i ljuset av vad jag har erinrat am ax det tydligt att ett sadant forsok till
nya former for samverkan anda forr eller senare med no·dvandighet
skulle tvingat sig fram oberoende av det ameril{anska initiativet.
Resultatet av de europeiska landernas overHiggningar i anslutning till
Marshalls forslag blev som bekant det nya permanenta multilaterala for11andlingsorgan som brukar kallas Paris-organisationen. I det allma,nna
medvetandet har denna organisation tillkommit for att pa europeisk
sida genomfora det amerikanska hjalpprogrammet. Det foljer emellertid
av vad jag har sagt, att organisationen har en parallell oeh vasentligare
uppgift, namligen att over huvud bilda ramen kring det nya samarbete
som pak:aIlas for att losa de overnationella problemen. Detta forhallande
har bra-gts till uttryck i Paris-organisationens stadga, dar organisationens
befattning med' den amerikanska hjalpaktionen karaktariserats sasom
endast en av dess omedelbara uppgifter. I princip ar organisationens ode
salunda. icke knutet vid Marshall-hjalpen. Det ar icke ens bundet vid
den serie speciella problem som, oavsett Marshall-hjalpen, skulle gjort
den nodvandig. I sjaIva verket kunna delta.garlanderna under sina stravanden att loS'a de overnationella problemen komma att inom Parisorganisationens ram skapa nya, bestaende former for samarbetet som
skulle fora Europa ratt nara en art av akta ekonomisk federalism.
De nya former for ekonomiskt samarbete i Europa, som utvecklingen
nodvandiggjort oeh for vilka Paris-orgal1isationen hittills varit den
fra,msta foretradaren, ha en parallell i det samarbete som haller pa att
viixa Iram inOln den ekonomiska kommissionen for Europa i Geneve.
Om jag i det foljande haller mig uteslutande till Paris-organisationen oeh
dess arbete innebar detta inte nagot som heIst underskattande av Europal{:ommissionens uppgifter oeh insatser. Det motiveras endast av att man
mom Paris-organisationen kommit Hingst i riktning mot nya forhandlingsformer och nya former for direkt samverkan pa multilateral basis
oeh att darlor denna organisation bast a.gnar sig sasom illustrationsmaterial, nar man viII hilda. sig en mening om den fraga som utgor kvallens
overHiggningsamne.
Paris-organisationen har annu icke fungerat fullt ett ar. Det ar darfor
klart att man annu i myeket trevar sig fra-m Deh att arbetet over huvud
kan sagas befinna sig pa experimentstadiet. Vissa hallpunkter for bedom-
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ningen av bade malen, medlen oeh formerna for det nya ekonomiska
samarbetet i Europa ha emellertid vunnits, 800m synas vara av alIma.nt
intresse aven om framtiden skulle komma att andra bilden i det ena eller
andra avseendet.
D'en i prineip viktigaste formen for Paris-organisation·ens handlande
ar vad sam i Paris-konventionen l{allas »decisions to be implemented by
the Members», alltsa beslut som det aJigger medlemmarna att genomfora.
Bade des-sa nch andra beslut skala fattas enhalligt, oeh delegationernas
vota anses bindande for resp. regeringar. De beslut jag hiir avser ha
karaktaren av internationella avtal pa multilateral basis. De framsta sam
en forenklad oeh moderniserad form for internationella fordrag pa det
ekonomiska omradet, vunna sasom delresultat av en permanent samverkan, oeh de ha samma rattsverkningar som reguljara a.vtal vill{a framgatt ur forhandlingar, som organiserats i ett bestamt, begransat syfte.
Vid sidan am dessa avtalsskapande beslut arbetar Paris-organisationen med s. k. rekommendationer. Skillnaden mellan dessa oeh besluten
framgar redan av namnet. Rekommendationerna aro inte i detalj bindande for regeringarna utan ange endast vissa allmanna handlingsregler,
vilka dessa savitt mojligt bora folja.
En annan viktig sida av samarbetet inom organisationen kommer till
uttryek i den fortlopande administrativa verksamheten. Genom ett ingaende rapportsystem, baserat pa fragor fran organisationen, ar denna i
tillfalle att relativt noga folja den ekonomiska utveeklingen mom olika
lander. De i samarbetet deltagande staterna fa pa sa satt mojlighet att
fa kannedom om hur forhallandena gestaltar sig i ovriga lander i de
hanseenden sam aro av direkt betydelse for deras egen ekonomiska
politik. De fa oeksa mojliglleter att kollektivt i direkta overlaggningar
soka paverka utveeklingen i vart enskilt land.
Det 11ittills mest anmarkningsvarda uttryeket for den utvecklingslinje
som jag' har berort utgjorde forhoren med de olika landerna rorande
dessas langtidsprogram. Dessa £orhor organiserades pa sa satt, att varje
langtidsprogram underkastades sarskild granskning genom experter fran
tva av de lander som hade sate i exekutivkommitten. De granskande
landernas delegater i kommitten £ingo sedan inIor denna l{ritiskt kommentera langtidsprogrammet med fragor till delegationen fran det land
vars program studerades. S,a diskuterade exempelvis de svenska oeh
franska regeringarnas delegater barigheten f det engelska langtidsprogrammet infor bl. a. de italienska, nederUindska och sehweiziska huvuddelegaterna. De som forvana sig over att tidigare strangt hemligstamplat material nUlnera fra.n alIa lander overlamnas till Paris-organisationen
sasom underlag for dess arbete, ha annu stoITe skal att understryka det
anmiirkningsvarda i att pa detta satt de olika Uindernas interna ekono-
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miska politil\: pa ett o£ficiellt plan kan bli foremal for studium och kritik
av representanter for andra landers regeringar.
En praktiskt mycket viktig del av samarbetet, baserad just pa den
rapportering jag nyss berort, utgora de kollektiva marknadsundersokningar som rapporterna mojliggora. D,essa undersokningar ge regeringarna och naringslivet i de olika Hinderna ett informationsmaterial rorande
produktionsutvecklingen och varubehoven i andra Hinder, som tidigart
inte statt till buds och som, ratt utnyttjat, borde kunna forebygga manga
misstag vid investeringar oeh handelsplanering.
Som en ytterligare aktionsform kan namnas gemensamma atgarder,
exempelvis i propagandasyfte, p·a omraden som hittills endast varit tillgangliga pa nationella initiative Ett omrade som synes ge stort utrymme
for denna samarbetsform utgor turismen, dar de europeiska Hinderna
gemensamt kunna losa vissa organisationsproblem pa ett mera praktiskt
och ef£ektivt stitt an de enskilda staterna och med storre auktoritet an
.privata organisationer i internationell samverkan hittills haft mojligheter
att utova.
De olika linjer for det gemensamma handlandet som jag har - nagot
osystematiskt - berort ligga formellt sett alIa helt vid sidan av de
bilaterala handelslorhandlingarna mellan olika lander, som full£oljas i
vanlig ordning. Ehuru. en formell gra,nsdragning mellan de multilaterala
forhandlingama i Paris-organisationen och de fortlopande bilaterala forhandlingarna hittills strangt genomforts, ar det dock givet, att de bilaterala forhandlingarna bade paverkas av de multilaterala disk:ussionerna
och i stor utstrackning aven maste paverka dessa. I sjalva verket foreligger ett vaxelspel, vaTS mojligheter anna inte pa nagot satt uttomts.
Ju Hingre det allmiinna. multilaterala. samarbetet drives, desto enklare
bora de bilaterala uppgorelserna kunna bli, under forutsattning att man
i det allmanna samarbetet inte later forleda sig till att i olika hanseenden
soka binda de bilaterala diskussionerna. Omvant bora de bilaterala forhandlingarna, om de bedrivas i klart medvetande om den alImanna
problematiken och de former i vilka denna nn angripes multilateralt,
kunna ge ett mycket betydelsefullt material for samarbetet pa Parisplanet.

Nar det galler att fa ett grepp om de konkreta uppgifterna for det nya
ekonomiska samarbetet och de praktiska riktlinjerna for detta, fareligger
idag en god utgangspunkt i det forslag till handlingsprogram for Parisorganisationen som nyligen framlades av den s. k. konsultativa gruppen.
Jag bar kanske erinra om att detta ar en grupp pa alta kabinettsministrar
fran olika lander med bI. a. Sir Stafford Cripps, premiarminister Spaak
och utrikesminister Schuman som medlemmar. Vid det sammantrade dar
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handlingsprogrammet utformades representerades Sverige av statsradet
Wigforss.
Det nu fareslagna programmet utgar fran ett antal principer som
nagot tidigare £aststallts vid ett utrikesministermote pa radsplanet med
utrikesminister Dnden som svensk representant. I inledningen erinras
om detta radsbeslut samt uttalas, att sedan analysen i interimsrap'porten
\risat matten pa oeh naturen av det problem infar vilket deltagarlanderna
aro stallda, sa ar det nu na,dvan.digt, att Paris-organisationen koneentrerar sina anstrangningar pa att bringa de olika Hindernas politik i samklang
inom ramen av ett konstruktivt nationellt oeh kollektivt handlande pa
det ekonomiska omradet. Det ar harvid ieke fra.ga om att £arsaka. na
fram till ett fyraarsprogram av den stela, statistiskt fixerade typ som
tidigare kanske lekt en del i hagen, utan om vad man redan vid uppHiggningen ,av arbetet pa Hingre sikt under farra sommaren kallade far
»plans of action», vilka kunna exemplifieras med statistiskt material
men aldrig bindas vid detta.
Den farsta princip·en i handlingsprogrammet ar att 1949 maste bli ett
ar av finansiell oeh monetar stabilisering, i Europa. Varje land bar ge
P'aris-organisationen sadana preeiserade uppgifter rarande det finansiella
oeh monetara laget som mojliggara ett sakert bedomande av stabiliseringsgraden oeh effektiviteten hos vidtagna atgarder. Skulle exekutivkommitten vid studiet av dessa uppgifter - som £orutsattes ske i samarbete med representanterna far de berorda landerna - finna att laget
i nagot lan·d ar otillfredsstaIlande, har kommitten att taga kontakt med
ordfaranden i radet, som efter konsultation m·ed representantel'n·a far det
kritiser~de landet far ov·erviiga, vilka ytterligare atgarder som kunna
ifragakomma fran organisationens sida. Det sager sig sjalvt att endast
radet kan f.atta beslut om sadana atgarder oeh alt dessa beslut i vanlig
ordning farutsatta enhallighet. I sjalva verket kan resultatet av organisationens atgaranden far att driva ett visst land till mer intensiva stabiliserings"atgarder aldrig ga utover vad vederborande land sja1vt medger.
I praktiken kommer detta att betyda att organisationens uppgift i
sammanhanget snarast blir att, med a~l den auktoritet den kan besitta,
upptrada sasom intern·ationell Tadgivande instans.
Den andra och den tredje principen ta sikte pa dollarbalansen.
I den farra av dessa bada principer ar det fraga om en akning av
exporten. lnnan man gar in pa detaljerade rekommendationer ar det
aven pa detta omrade nodvandigt far organisationen alt erhaIla ytterligare uppgifter fran de olika landerna. Vad man narmast maste veta ar
vilka atgarder som dessa vidtagit i ljuset av deti interimsrapporten
dokumenterade behovet av en exportakning i farhallande till dollaromradet. Organisationen onskar salunda £areda pa vilka sBrskilda atgar-
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der som under senaste tiden vidtagits exempelvis ifraga om ytterligare
begransning av efter£ragan pa hemmamarknaden, tilldelIl:ingen av ramaterial etc. Pa basis av erfarenheterna i de olika landerna blir uppgiften
sedan att se, vilka atgarder som kunna ifragakomma for att pa basta
satt utnyttja mojligheterna till en okad dollarexport. I detta samman..
hang har ministergruppen foreslagit, att exekutivkommitten skall om..
besorja en undersokning av kostnadsUiget for produktionen i de olika
landerna narmast for att gora det mojligt att bedoma vad en kostnadsreduktion skulle kunna betyda for att forbattra exportmojligheterna och
minska importbehovet.
Den andra sidan 'av dollarproblemet, alltsa importfragan, berores i dell
senare av de bada nyssnamnda principerna. Denna ar yard att citera
i sin helhet. I fri oversattning lyder den sa: »For att minska den fara for
Vasteuropas ekonomiska liv, som hotar fran en drastisk och plotsligt
genomford reduktion av importen, nar den a.merikanska finanshjalpen
upphor, bora gallande importplaner underkastas en fortlopande omprovning vid vilken all icke nodvandig dollarimport skares bort, sa ait den
e~forderliga balansen mellan betalningsmojligheterna i dollars och dollarimporten skapas». Enligt ministergruppens forslag skall i forsta hand
tillses, ait varje land verkligen genomfDr ,en sadan begransning av sin.
dollarimport, att man kan rakna med att behovet av hjalp utifran
kommer att vara helt eliminerat 1952. Detta forslag ar av omedelbar
betydelse narmast i de lander dar man hittills - pa basis av s3.rskilda
krediter, av Marshall-hjalpen eller av en indragning av dollars fran
andra lander - kunnat underlata att vidtaga sadana importbegransande
atgarder som redan tidigare blivit nodvandiga for flertalet Hinder och
som framsta som ofrankomliga ur allman europeisk synpunkt. Det har
i detta sammanhang fran ministermotets sida ocksa konstaterats, att
intet land kan bygga sin ekonomiska planering pa antagandet, att det
skall fa mojligheter att fortsattningsvis fortjana guld eller dollars fran
nagot annat deltagande land; papekandet ax giltigt a¥en for Marshallperiodens slutar, 1952/53. Det fortjanar i detta sammanhang att namnas, att exempelvis .Belgien i sitt langtidsprogram tankte sig att, pa det
nu avvisade sattet, kunna tiicka ett betydande deficit i forhallande till
dollaromradet med hjalp av dollarinkomster fran ovriga deltag'arla,nder,
alltsa med en politik motsvarande den som landet fort under senare ar
och som till stor del forklarat B'elgiens s3.rstallning i vaIutahanseende.
Kravet pa att de nodvandiga importbegriinsningarna skola genomforas har i olika hanseenden kvalificerats, dock utan att man pa nagot
satt gett efter i sake Man har salunda strukit under, att den nodvandiga
importbegransningen bor genomforas sa, att basta mojliga levnadsstandard och sysselsattningsgrad bevaras. Man har vidare framhaJlit nod-
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vandigheten av 'att importreduktionen kombineras med konstruktiva
atgarder far att fa fram nya farsarjningskallor, narmast i de transoeeana
landerna. Darvid har man dock ansett det nadvandigt att framhalla,
att nlan maste undvika atgarder sam i en icke nodvandig grad skulle
leda till ett sonderbrytande av nonnala handelsiarbindelser eller till
onodigt hoga priser.
En fjarde prineip galler d·et vidare utbyggandet av det intereuropeiska
betalningssystemet. Ayen i detta fall galler det for organisatio:nen att
farst skaffa sig klarast majliga bild av hur det betalningssystem, som
skapades genom konventionen av den 16 oktober i fjol, i praktiken
fungerat. Saken har tva sidor. Dels viII man fa ett grepp om var svagheterna i betalningssystemtet erfarenhetsmassigt kommit till synes· oeh
om betalningsteknikens inilytande pa handeln, dels anskar man veta
vad som fran olika landers sida gjorts for att under den nadatid, betalningssystemet givit dem, ratta till foreliggande inadvertenser i handeIsutbytet. Det ar far tidigt att gissa hur bilden kommer att te sig, nax
man fatt in de nodvfindiga uppgifterna. Sakert kommer betalningssystemet att bli utsatt bade far kritik oeh far lovord. For lovord pa grund
av de lattnader i farsarjningsHiget som det onekligen medfort far vissa
lander samt for den reduktion av averskottslager av vissa exportvaror
som kunnat ske mom dess ram. Oeh for kritik med tanke pa den stelllet
som i olika hanseenden kommit att utmarka systemet oeh som medfort,
att detta endast delvis anpassat sig efter handelns behov oeh i viss
utstra.ekning kommit alt leda. in handeln i kanske ieke alltid helt rationella banor.
De femte oeh sjatte principerna i handlingsprogrammet avse investeringsutveeklingen. Man kommer har in pa ett myeket vanskligt omrade.
A ena sidan fi.r det uppenbart att Europas ekonomiska rekonstruktion
pa basis av knappa valutaresurser endast kan genomforas under forutsattning av en mycket andamalsenlig planlaggning av investeringsverl{samheten. Det ar nadvandigt att undvika averskottskapacitet. 'Och det
ar nodva.ndigt att se till att investeringarna koneentreras i de riktningar
som lova mest nar det galler en utjamning av dollarunderskottet. Men
a andra sidan mater en avernationell planlaggning av investeringsverksamheten allvarliga svarigheter. Hur kan man tanka sig att ett internationeIlt organ skulle kunna ha tillra.cklig auktoritet oeh insikt for att
ala.ggas uppgiften att dirigera investeringsverksamheten i olika lander,
oeh vagar man hoppas att skilda lander i den internationella planeringens intresse skala vara mogna att eventueIlt uppge starka nationella
ansl{emal nraga om investeringarnas avvagning?
Med dessa tva stridiga synpunkter pa problemet ar d·et naturligt, att
man annu inte har natt fram till allmant samfarstand. I handlingspro-
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grammet kommer ovissheten om vad som kan garas till uttryck i den
vaga formuleringen av den praktiska delen av ifragavarande principer.
Diet sages namligen endast att ett system bar utformas, genom vilket
de deltagande lfulderna kunna samordna sina investeringar, uta.n att
nagon antydan ges am hur ett sadant system skulle kunna twas se ute
I de foreslagna direktiven till exekutivkommitten forutsattes, att kommitten omedelbart pa nytt ger sig i kast med de investeringsprogram
SOIn redan framlagts av de olika landerna. Man tanker sig darvid att
arbetet tills vidare skall begransas till vissa specielia produktionsomraden,
dar de praktiska mojligheterna te sig mera lovande oeh de tekniska
svarigheterna tramsta som minst avskraekande. Man torutsatter ocksa
i detta sammanhang, att organisationen skall vidtaga atgarder tor att
investerarna i de olika Hinderna skala ta all den ledning man genom de
gemensamma marknadsundersokningarna kan ge dem iiraga om investeringssituationen i andra lander resp. ifraga om det internationella forsorjnings~ och efterfragelaget pa langre sikt..
Det sagda rna vara nog. Aterstaende principer i handlingsprogrammet
aro av en ratt speciell eller form,ell karaktar oeh det finns knappast
anledning att har berora dem.
Jag ar overtygad om att atskilliga ·ahorare fraga sig om det handlingsprogram, vars innehaJl jag har i storsta korthet skisserat, verkligen ar
alIt vad organisationen nu Iyekats astadkomma. Man har nog pa atskilliga hall vantat sig betydligt konkretare formuleringar och kanske till
och med i detaIj utformade forslag till direktiv till de olika landerna.
Laget ar besiaktat med den situation man sa ofta sett i den inhemska
ekonomiska debatten i de olika landerna. Program ha formulerats efter
omsorgsfulla' forberedelser, men det intryck de gjort pa allmanheten har
alltid varit ett oeh detsamma: »Programmet ar for allmant hallet oeh for
abstrakt - i sjaiva verket sager det ingenting sam man inte alitid varit
pa det klara med och sam intle redan sagts manga ganger».
Om jag personligen anser en kritik efter dessa linjer av Paris-organisationens handlingsprogram oberattigad, ar forklaringen narmast den, att
man efter en Uingre tids arbete med uppgifterna ar starkt medveten
bade om hur mycket av patagligt innehiill och hur mycket av taktiska
problemiosningar, som ligger bakom ,de skenbarl allmanna formuleringarna, oeh om de oerhorda svarigheter som mota att i fonnIer, avsedda att tacka icke ett produktionsomrade - eller ens ett land - utan
en grupp av lander, ;ge ett program anskvard konkretion utan att
samtidigt forfalska bilden eller avvika fran den riktiga avvagningen
mellan olika synpunkter. I sjalva verket ligga betydelsefulla resuitat
ifraga om den omsesidiga intresseavva,gningen redan i d·et allmanna
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program 80m utformats. Oeh detta ar ·endast den generella ramen, som
nu dag far dag, veeka far veeka, far sitt innehall bestamt i lapande
overlaggningar.
Om programmet for oss svenskar t.er sig banalt ar forklaringen i stor
utstraekning, ait det ligger helt i linje med de stravanden sam karakterisera var ekon<?miska' politik. Fran svensk sida. har nagon kritik icke
behavt riktas mot det fareslagna handlingsprogrammet, samtidigt sam
emellertid detta av vissa andra lander kravt ett ieke obetydligt matt 'av
sjalvavervinnelse oeh en omorientering av den ekonomiska politiken.
Med den syn pa handlingsprogrammets betydelse.som jag har angivit
ar det naturligt att jag betraktar detta som ett talande exempel pa det
nya ekonomiska samarbetets uttrycksfonner. Det har darlar fatt tjana
som illustration till tidigare framlagda allm8nna re£Iexioner om det ekonomiska samarbetets mal oeh mede!'
Vi ha har i landet alltid visat en sund skepsis mot internationella konferenser oeh sadana allmii.nna resolutioner, i vilka deras misslyekande
stundom draperats. Samtidigt har svensk politik karakteriserats av en
levande kansla far internationellt ansvar. Denna kansla ar den fasta
grunden far var medverkan i det nya ekonomiska samarbetet. Vian att
ge avkall pa var kritik bora vi gora klart for oss att det nya ekonomiska
samarbetet ar en myeket allvarlig realitet, ett steg i riktning mot en
europeisk ekonomisk federalism, som gar langre an nagon hittills trott
vara mojligt. For deltagarHinderna iir det en forman, men det innebar
ocksa ett engagement sam farpliktar till uppoffringar i det helas intresse.
Ju snabbare insikten daxom trKnger igenom den alhn8nna opinionen,
desto starre forutsattningar har vart land att bli en god meda.rbetare i
stravandena till gemensamma losningar av gemensamma problem.
Harefter yttrade:
Ordforanden, disponent H. Thro,ne-Holst: Ingen svensk har varit i
tillfaJle att narmare och mera intensivt folja det vasteuropeiska ek01101niska
samarbete som bedrivits efter kriget an envoyen· Hammarskjold. Det var
darfor en gladje for ·denna fore.nings styrelse att han ville ataga sig att
inleda denna overlaggning om mal och medel for det ekol1omiska samarbetet i Europa, och jag ber att till inledaren fa framfora foreningens
tack for hans initierade s.kildring.
Professor Arthur l\IontgoDlery: Jag skulle vilja borja med att understryka envoyen Hammarskjolds slutord om att vart samarbete i Paris forpliktar. Jag skulle vilja tillag:ga, att nar vi rikta kritik mot de resultat 80m
hittills ha vunnits och kanske inte pa alla punkter finna dem nlotsvara
vara forvantningar, sa bora vi rikta den kritiken, inte mot Parisorganisationen, utan mot oss sjalva.
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Envoyen Hammarskjold sade i sin oversikt over Parisorganisationens
forhistoria att den radande europeiska krise.n berodde dels pa mera langsiktiga forandringar i Europas internationella ekonomiska stiillning, vilka
pagatt sedan lang tid tillbaka nlen aktualiserats under de senaste aren,
dels pa en annan sak, namligen den inflation som -harjar pa olika hall. Jag
undrar om man iute har anledning att saga, att nar programmet for Parisorganisationens verksamhet gjordes upp, for myeket ansvar lades pa denna
organisation oeh for litet pa de regeringar, som aro medlemmar i orgahisationell. Ty det ar val pa det viset, att bekampandet av inflationen ar en
uppgift som bara varje enskilt land for sig kan losa oeh dar inte sa myeket
kan utrattas genom gemensam aktion. Vi ha for n.arvarande nlyeket olika
grader av inflation i olika lander. Pa somliga hall har man fatt relativt
god hand med den, pa andra hall ar det uppenbart att inflationen alltjanlt
forbgar. Det ar ju da alldeles orimligt att gora g'allande att man har star
pa en gelnensam front. Ar det inte sa att man innan man· overhuvud taget
kan gora upp ett hallbart program for ekonomiskt samarbete maste fa
bukt med inflationen? Vi kunna helt 'enkelt inte kalkylera innan det har
skett, vi veta inte vad de olika Hindernas valutor inbordes aro varda, vara
program hanga i luften pa nagot satt. Oeh vi maste v.al erkanna att man
har varit ganska lan!gsam i vandningarna da det gallt att ta itu med att
bota den inhemska inflationen i olika lander, oeksa vart eget. Flera av de
proble.m sam envoyen Hammarskjold berorde i sitt foredrag fa sin ratta
farg just i belysning av vara misslyekanden pa delta omrade. Envoyen
Hammarskjold talade t. ex. om de fyraarsplaner som ha gjorts. upp for de
olika Hinderna med berakningar for hur hI. ·a. deras export oeh deras import
kommer att utveeklas. Men dessa berakningar aro ju ganska tvivelaktiga
sa Hinge man inte kan rakna med stabila kostnadsrelationer. Envoyen
Hammarskjold namnde att man n'u antligen skall skrida till en undersokning av ·kostnadslaget i olika lander, oeh detta ar ju en eentralfraga i problemet huruvida dessa planer skola kunna realiseras eller inte. Det ar inte
sa svart att gora upp' en plan ove.r vad som skulle kunna utrnttas om allt
giek som man onskade, men att gora upp en plan som verkligen ar hallbar,
som verkligen visar, inte bara vad sam skulle k,unna utrattas, utan oeksa
hur detta skall utrattas, det kan man inte med det nuvarande laget pa
penningpolitikens omrade.
Jag tror det bor understrykas att Marshallplanen faktiskt i vissa Hinder
- jag vet inte om man kan saga att vart eget land hor till den kategorien
- inte utnyttjats pa det ratta sattet utan fatt bli ett skydd som gjort det
mojligt att fortsatta att fora en ohallbar politik. Man har fatt en frist pa
nagra ar, men pa en del hall ser det ut som om man tankte utnyttja denna
frist inte till att se am sitt hus oeh bringa sin ekonomi i ordning, utan till
att i -det langsta uppskjuta de besvarliga avgoranden som anda nagon
gang maste traffas oeh som kunna komma att fa kannbara aterverkningar
pa levnadsstandarden.
Jag skulle darfor for min del finna det synnerligen motiverat att annu
starkare an vad envoyen Ham.marskjold gjorde stryka under att de
enskilda Hinderna b,ara ansvaret for penningvardets utveekling.
IVlarshallplanen ar ju egentligen ett foretag pa lang sikt, aven am sjalva
planen inte omfattar sa manga are Den syftar till ett resultat av bestaende
karaktar, oeh nar amerikanarna togo initiativet till denna generosa hjalp
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.var det inte bara' for att hjaJpa Europa over tillfaJliga svarigheter utan
for att .ge ett praktiskt stod at den ekonomiska federaliseringen av Europa
80m de ansago nodvandig for var viirldsdels fortsatta hestand oeh vars
betydelse oeksa envoyen Hammarskjold kraftigt understrok. Jag sk.ulle
tro att den riktiga utveeklingen yore att Parisorganisationen alltmera finge
hand am detta langsiktiga, mera permanenta arhete, dar det verkligen
behovs internationella uppgorelser, dar man inte kan utratta nagonting
utan sadana. Det arhetet omfattar t. ex. - for att nu ta en fraga dar
amerikanarna kanske visat en alltfor ho.ggradig optimism - stravandet
tillhandelspolitiskt narmande meHan de vasteuropeiska landerna i form
av regionala eHer mera omfattande tuHunioner.
Jag skulle emellertid tro att det finns ett viktigt problem, som star i nara
samband med penningpolitiken, till vars losning Pari\!organisationen skulle
kunna ge ett myeket vardefullt bidrag. Jag tan'ker pa fragan om vaxelkurserna. Den fragan ar ju aktu,ell praktiskt taget overallt i Vasteuropa.
Pa de fIesta hall aro valutorna overvarderade gentemot dollarn, oeh vi ha
dessutom brist pa jamvikt mellan de europeiska valutorna inbordes. Jag
forstar myeket val att det ar omojligt att definitivt losa detta problem
innan de grundlaggande penningpolitiska problen1en ha lasts i de enskilda
landerna, men skulle man inte anda kunna forsoka underlatta den vasteuropeiska exportoffensiven genom att gemensamt gora en justering av de
nu radande vaxelkurserna? Den tanken har vid olika tillfaJlen framforts i
Amerika, oeh den har oeksa diskuterats har i Europa. Jag vet att fragan
ar myeket besvarlig, oeh att vissa regeringar ar myeket tveksamma - for
att anvanda ett milt uttryek - am vardet av sadana atgarder. Men det ar
val i alla handelser en fraga sam fortjanar den mest noggranna oeh ingaende
provning, en provning som det under radande forhaHanden uppenbarligen
ar ratt svart for ett enskilt land att ta initiativ till.
Jag skulle vilja sluta med nagra ord om det mera langsiktiga programmet.
Envoyen Ham'marskjold sade nagra vanliga ord om Europakommissionen,
men tiden medgav honom inte att uppehalla sig vid den, sade han. Jag
tyeker helt visst att Europakommissionen fortjanar alla vanliga ord som
kunna fallas om den. Den har" gjort ett gott arbete, oeh jag viII for min
del garna vitsorda att de statistiska undersokningar som den p'ublieerat
varit anvandbara oeh vardefulla. Men det egendomliga med dem ar att
de egentligen omfattar samma omrade som Parisorganisationen representerar. Det karakteristiska for Europakommissionen skulle ju vara att den
utgjorde ett formedlande hand meHan Ost- oeh Vasteuropa, den skuIIe
omfatta hela Europa. Men den som studerar de statistiska resultaten av
dess verksamhet finner ju att det i huvudsak ar fran Marshallanderna som
den har fatt sina statistiska uppgifter, medan det daremot varit omojligt
att fa nagra sadana uppgifter fran t. ex. huvudlandet i oster, d. v. s. Sovjetunionen. Det visar tydligt, hur beklagligt det an ar, att det inte for
narvarande finns nagra mojligheter till narmare ekonomiskt samarbete
med vidare syftning an den Parisorganisationen hare Om nagonting skall
utrattas pa samarbetsfronten i Europa, blir det Parisorganisationen som
far gora det. Bakom detta ligga naturligtvis politiska. forhallanden, sam vi
alIa kanna till, oeh som - vad man an rna saga om dem - atminstone
ha haft den gynnsamma verkan, att man alltmer insett den ekonomiska
oeh politiska nodvandigheten av att energiskt utveekla det samarbete
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vi ha fatt till stand i Paris. Nar jag hal' har propagerat for alt en del av
ansvaret skulle overvaltras pa de enskilda deltagarlanderna, sa ar det
endast for att jag skulle vilja skapa gynnsammare forutsattningar for det
arbete som maste falla pa organisationen i Paris oeh som de nationella
organen ieke aro 'kapabla att ta hand om.
Handelsradet T. Vinell: Jag skulle vilja ga in pa en punkt i envoyen
Hammarskjolds mycket intressanta foredrag - endast en, men som det
synes mig den vasentligaste.
.
Envoyen Hammarstkjold 'S'ade att doHa~bristen egentligen inte borde
kallas for nagon dollarbrist, da den beror pa den bristande produktionen i
Europa. Jag vet inte am han darmed avsag att eitera vad som i Marshallsammanhang ar gangse tal, eller om han personligen stiillde sig bakom
uttalandet. Sa till vida ar 'naturligtvis pastaendet riktigt, att om vi kunde
aka produktionen i E'uropa, sa skulle vi ocksa kunna gora oss mera oavlilingiga av Forenta staterna. O'eh om man· med produ,ktion'sDkn:ing ocksa
menar rationalisering av produktion och avsattning och akad ekonomisk
federalism som skulle mojliggora langre produktionsserier i Europa, sa
ar det naturligtvis riktigt att man harigenom skulle kunna vinna atskilligt.
Det ar klart att vi ha mycket att gora betraffande 'kostnadselementen j
produktionen - jag viII i det ,gammanhanget livligt understryka vad
prof.essor Montgomery sade om nodvandigheten att aterstiilla fornuftiga
vaxelkurser oeh i forsta hand att angripa inflationen.
Men uttalandet att dollarbristen inte ar nagon dollarbrist utan en brist
pa produktion synes mig dock vara alltfor ensidigt och alltfor statiskt. Det
ar visserligen sant att Forenta staterna, i varje fall i princip, inte har
nagra tulIar pa ravaror, och att den amerikanska marknaden alltsa sa till
vida ar oppen for oss. Det ar oeksa givet att vi fa loy att forsoka komma
ner till en fornuftig kostnadsniva igen. Det ar onekligen sa att det bilaterala
avtalssystemet i Europa har astadkommit en drivhusatmosfar sadan att
priserna dar aro vasentligt mycket hogr.e an dem vi mota i Forenta
staternaeller den vastra hemisfaren overhuvud taget. Vi fa alltsa soka
komma ned i en konkurrenskraftig prisniva - enligt min uppfattning
bade genom en forandring av vaxelkurserna och en kostnadsnedpressning.
Men aven om vi gora detta star det kvar att Forenta staterna, varldens
starkaste ekonolniska makt, har ett utomordentligt hogt tullskydd. Jag
ar val medveten om att Forenta staterna tagit initiativen till Havannakonferensen och till GATT-avtalen och alltsa ar villigt att sanka sina tullar
den vagen. Utgangsnivan ar emellertid myeket hog. Jag k~n namna ett
eX!empel som jag tycker ar ganska slaende. For 3-4 ar sedan raknade
man har i Sverige ut den relativa tullnivan for jarn oeh stal i Forenta
staterna, Storbritannien och Sverige. I Sverige befunnos tullsatserna de
aren ligga mellan 2 1/2 och 3 1/2 proeent, i Storbritannien mellan 15 oeh
40 procent oeh i Forenta staterna mellan 25 och 60 procent. Det ar siffror
som tala, och man ·kunde anfora exempel i legio pa den hoga amerikanska
tullnivan.
Fore forsta varldskriget och, lat oss saga, under forsta halften av mellankrigstiden var det Storbritannien som var den ledande ekonomiska makten, atminstone i den varld som Europa da tillhorde. Storbritannien val'
da en frihandlarnation oeh gjorde inga svarigheter nar vi ville b·etala vara
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skulder med varor. Pundet var darfor en internationellt gangbar valuta.
F'orenta staterna _'har n·u tagit Sto,rbritanniens plats som ekonolmiskt
Iedande nation men har ieke foljt dess exempel. Hur skola vi kunna klara
oss, om inte Forenta staterna vill ta konsekvensen av sin stora maktstallning pa det ekonomiska omradet? Det raeker inte med att aka den
europeiska produktionen. Jag vet att det i Marshallsammanhang inte ar
pa modet att tala om den amerikanska tullnivan. Man pekar i stallet pa
den laga produktionen, oeh det ar sant att om det amerikanska tullskyddet
i dag toges bort skulle Europa inte pa ogonblicket kunna fa till stand
llagon jattelik produktion for export till Forenta staterna. Sadant tar tid.
Men ta bort tullskyddet i Forenta staterna och ge oss nagra ar pa oss. Da
skulle det komma i gang en oerhord export fran Europa till Forenta staterna, och vi skulle kunna fa ett verkligt omfattande oeh for bada parter halsobringande varuutbyte till stand. Del borde vara angeHiget for amerikanarna att finna en losning, som hiev en hjalp till sj-alvhjalp for Europa
och ocksla gav den amerikan's,ke skattebetalaren, den amerikansike konsumenten, en verklig chans.
Jag forstar att det ligger mycket i talet om behovet av produktionsokning oeh okad ekonomisk federalism j Europa. Farvisso ar detta problem
som vi maste ta itu med. Men jag tycker inte man skall vara sa fin att
man inte talar om for amerikanarna att for att Marshallhjalpen skall bli
av definitivt och langsiktigt yarde, sa maste Forenta staterna ocksa ta konsekvenserna av sin stiillning som den utan all jamforelse ledande nationen
och ge bade Europa oeh sina egna skattebetalare och konsumenter en chans.
Envoyen Ha1mmarskj-old: I sjalva verket ·har den fortsatta diskussionen
fort over till omraden som ligga nagot utanfor vad jag giek in pa. Jag tog
upp de konkreta prohiemen vasentligen endast som en sorts exempel och
utan att ga in pa hur man skall 'k'llnna komma till ratta med demo Jag
ar emellertid i ratt stor utstrackning ense med de tva diskussionsdeltagarna, aven om vi nog ha skiida uppfattningar om den relativa valoren
av de olika synpunkterna.
Vad forst betraffar professor Montgomerys papekande om inflationsfragan oeh varje lands ansvar overhuvud taget, sa ar det ju mycket riktigt
att vi inte .komma nagon vart utan att varje land tar pa sig sitt handlingsansvar. Detta galler aven de atgarder som aro gemensamma. Nagra
maste ju vara aktiva, och dessa aktiva maste vara de olika regeringarna.
Man kan saga, att Parisorganisationen har tva olika aktionslinjer. A ena
sidan kan den forsoka driva de olika landerna till initiativ ifraga om den
rent nationella politiken. De viktigaste atgarderna pa det omradet aro
otvivelaktigt, som professor Montgomery strok under, de inflationsbekampande. A andra sidan kan den koncentrera de olika landernas redan
planerade anstrangningar, likrikta dem for gemensamma syften, for att
sedan ayen i desS'a fall till slut for verkstalligheten lita till de olika regeringar sam faktiskt utfora handlingarna; organisationen ar j-u inte ett organ
med sjalvstandiga, :kollektiva aktionsmojligheter.
I detta sammanhang maste jag i rattvisans namn opponera mig mot en
punkt i professor Montgomerys anforand'e. Det ar otvivelaktigt sa, att det
finansiella laget i vissa lander alltjamt ar mycket litet uppmuntrande. Man
har langtifran den stabilitet som utgor en forutsattning for framgang i de
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allmanna stravandena. Men jag tror icke del ar rattvist att 'saga, att clet
andrum man i dessa lander hal" fatt genom finanshjalpen utifran utnyttjas
som ett skydd, inom vilket man tryggt kan fortsatta att fora en oriktig
politik. I sjalva verket vet man val att detta andrum ar myeket kort
oeh gor man oeksa allt som rimligen kan goras i betraktande av att dessa
Hinder samtidigt ha ett intensivt investeringsb·ehov som naturligtvis delvis, oeh i varj e fall pIa kort sikt, star i konflikt med' det nationell1a stabiliseringsbehovet. Man kan betraffande. dessa lander fraga sig: Skall den
finanshjalp de fa utifran anvandas till stabilisering pa bekostnad av ett
aterupprattande av produktionsapparaten eller skall man i stabiliseringsh!an!8'eende ge Hin·dern'a en toleransmarginal som gor det mojligt for dem
att utnyttja den utlandska hjalpen for att g,enomfo1"a i varje fall den
industriella upprustning, som ar absolut nodvii.ndig? Detkan vara ratt
svart att svara pa den fragan, men jag hal" i alla fall en myeket stark
k.ansla av att man betraffande hal" ifragavarande lander inte hal" nagon
anledning att betvivla yare sig deras goda vilja eller allvaret i deras anstrangningar att astadkomma en fornuftig oeh sund avvagning. Dartill
kommer att sjalva den form, i vilken inte minst Parisorganisationen har
star som kontrollant, gor att mojligheterna att synda pa naden under alla
forhallanden aro myeket begransade. Man skall inte glomma vad det
betyder, att hal" ·har skapats en alldeles annan art av internationell insyn
an som tidigare funnits. Visserligen understrok jag den formella karaktaren
hos organisationens hearings, dess kontroller, program oeh annat, men den
reella sidan ar att man inte vill utsatta sig for viIken kritik som heIst. Man
vet att kritiken kommer, tonen ar frank, oeh i detta ligger ett prohibitivt
moment som redan det gor att jag tror att de positiva omdomen, som jag
h,ar hal" velat slalla upp emot professor Montgomerys farhagor, aro fullt
berattigade.
I sammanhang med inflationsfragan tog professor Montgomery upp oeksa
vaxelkursproblemet. Jag skulle vilja understryka vad jag forstod val" hans
mening, namligen att vaxelkursproblemet inte a1" oeh inte kan bli aktuellt,
forran man har natten sadan grad av intern ekonomisk stabilisering i
Europa som forhindrar, att -en eventuel1 genereH europeisk devalvering
bara blir sa att saga en vidgning av gaskamma1"en, dar varje kavitet omedelbart fyHes av gasen, i detta fall alltsa inflationskraft. Skall clet bli
nagon gladje med en devalvering, sa maste den bygga pa en sadan fasthet
i greppet om de inre ekonomiska forhallandena, att man undviker motsvarande okning av inhemska kostnadsfaktorer oeh verkligen tar hem devalveringens inflytande pa expo1"tpriserna. Det ar en sjalvklar sak. Men
darmed ar det ocksa klaTt, att problemet i viss man ar sekundart i forhalland,e till det sporsmal professor Montgomery forst berorde, alltsa hur
man verkligen skall fa bukt med de fortgaende inflationstendenserna i
de olika landerna.
Handelsradet Vinell upptog en annan fraga, som mera direkt gar utover
ramen for mitt inledningsanforande oeh in pa konkreta sporsmal, dar clet
skulle vara utomordentligt intressant att fa fullfolja diskussionen. Anledningen till att man anvander slagordet om produktionen som nyckeln till
problemets losning ar ytterst att Europ·a inte med de »terms of trade»,
de bytesvillkor som galla, kan rakna med att i sin handel med Amerika
oka den totala varuforsorjning som ar baser'ad pa cless egen produktion.
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Forekriget hade Europa en konsumtion, sam lag over dess lopande produktion, oeh detta var majligt i farsta hand darfor att Europa, som jag
sade, var rentier, tog in:komster pa kapital oeh annat. Europa kunde alltsa
import-era mer an det exporterade, det hade ett nettotillskott till sin egen
produktion. Nu ar laget ett annat, oeh den europeiska produktionen har
blivit mattet pa Europas standard. Oehden standard, som Europa skuile
astadkomma pa basis av sin egen produktion oeh utan tillskott i form av
en nettoimport utifran, finansierad med andra medel, ar inte tillraekligt
hog utan skulle betyda hungersnod och jag vet inte vad i fraga om social
oro i vissa lander.
Om man lyekas komma fram pa den vag, som handelsradet Vinell
namnde oeh som jag hoppas att man en gang skall kunna betrada - namligen en verklig expansion av den europeis.k-amerikanska handeln - sa
skulle vi fa ett rikare varuurval i det europeiska handelsutbytet, vilket
yore myeket onskvart. Men detta kommer inte att kunn'a ge Europa del
nodvandiga nettotillskottet till dess forsarjning. Nar man far fram fragan
om produktionen som nyckeln till dollarkrisen iir detta darfor narmast
uttryeket for att Europa utan produktionsokning ar beroende av en import fran Amerika, som det inte kan betala for, beroende av denna import
darfor att endast med dess hjalp en anstandig oeh draglig levn.adsstandard
kan uppratthallas. Detta ar sammanhanget.
Man forbiser darvid iute aIls en sadan faktor som den handelsradet
Vinell namnde. Den ar naturligtvis avgorande far bredden oeh rikedomen
i handelsutbytet med Amerika, oeh jag' skulle tro att insikten pa bagge
sidor vaxer om hur nodvandigt det ar att komma ifran a ena sidan det
tullskydd, som handelsradet Vinell har ha.r pekat p·a oeh som i dag utgor
en allvarlig beIastning, oeh a andra sidan tvangstrojan pa handeIn pa
europeisk sida. Har finns enligt min mening utrymme for ett rojnings- oeb
uppbyggnadsarbete pa bagge hall. I sjalva verket ar. tullfragan TIara forbunden med bade vaxelkursfrag.an oeh det inre kostnadslaget i: de oIika
landerna, och skall man dromma myeket vaekra drommar om framtiden,
sa skulle de val pa denna sarskilda punkt innebara, -att vi under slitet med
de nuvarande problemen skoIa kunna komma fram till ett sa pass stort
samforstand rorande vad som ar vettigt, att man oeksa skall kunna las.a
dessa i oeh for sig myeket intrikata problem - oeh da sannolikt Iosa
dem mer e.ller mindre i ett sammanhang. Pi den basen borde det sedan
v,ara mojligt att fa till stand den breda varustrom i bada riktningarna,
som handelsradet Vinell talade om. Men en tillfredsstallande standard
ligger som sagt anda inom raekhaJl endast om vi verkligen driva upp var
egen produktion. (Applader.)
Professor Arthur Mont~omery: Jag skulle bara be att fa gora. en replik
till envoyen Hammarskjold, narmast betraffande vaxelkursfragan.
Jag ar fullt beredd att e:r.kanna, att 'vilj,an att bekampa inflationen ar
god overallt bland Marshall-Ianderna ute i Europa, men i sa fall ar det
oeksa uppenbart att formagan hittills inte har vrarit Iika god, ty eljest
skulle man inte kunna komma till den slutsats i fraga om vaxelkurserna
som envoyen Hammarskjold gjorde. Jag tycker med andra ord, att vad
envoyen Hoammarskjold sade i forsta delen av sitt anforande om den
verkligt goda viljan oeh stravan ,att bekampa inflationen i nagon man
4 -
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dementerades av vad som sades i andra delen av anforandet, dar det fran;
·holls att vi inte aIls kunde rakna med nagon gemensam aktion i vaxe:
kursfragorna, darfor att det i olika lander fortfarande stod sa illa till
fraga om inflationen. Men om det verkligen ar sa, att vi inte inom rimli
tid kunna rakna med en stabilisering av penningvardet i vissa lander, s
kunna vi enligt min mening inte heller i obegransad tid lata justeringe:
av vara vaxelkurser bli beroende av den saken. Vi kunna faktiskt int
vanta tills man nagon gang i en avUigsen fralntid har natt jalnvikt i de
ena eller andra landet - i'ag skall inte namna nagra namn~ jag ar sake
om att envoyen Hammarskjold vet vad jag narmast har i tankarna.
Konklusionen blir saledes, att vi far loy att pa egen hand ta upp OC]
overvaga denna viktiga fraga. (Applad.)
f

I.

Overingenjar G. Rydbeck: Envoyen Hammarskjold sade i sitt inlednings
anforande nagra ord om anledningarna till den ekonomiska guldaldel
sam E'uropa har haft under en langre tid. Han namnde det industriell:
forspranget, kolonialherravaldet och utvecklingen pa sjofartens omrad€
Jag fick en myeket stark kansla av att man borde fraga Iitet djupare
Varfor har Europa fatt detta industriella forsprang, varfor har det fat
ett kolonialherravalde oeh varfar har det utveeklat sjofarten? Oeh di
tror jag att man far ett svar, som ar ganska belysande aven vid tillamp
ning pit den nuvarande situationen. Jag tror namligen att vad som gjordl
det stora uppsvinget for Europas del var att man hade ett sadant system
att man kunde lasa. problemen sasom smaproblem oeh delproblem ocl
inte gay sig pa dessa avernationella problem, som jag starkt missllinke:
ocksa bliav overnationell svarighetsgrad, sa svara att d·e helt enkelt inte
komma att kunna lasas.
Jag instiimmer myeket livligt med envoyen Hammarskjold i att dei
bilaterala systemet ar en tvangstraja, som vi pa ett eHer annat satt mastc
komma lir. Men om man blickar tillbaka finner man, att tendenserna til
en bilateral handel faktiskt borjade under »guldaldern» mellan krigen
Redan da hade den relativt fria och m'ultilaterala, av huvudsakligen mone·
tara atgarder balanserade handeln sett sina basta dagar. Redan da la1
man den i oeh far sig lovvarda stravan att halla vaxelkurserna konstant2
bli i viss man ett sjalvandamal i stiillet for ·ett rent tekniskt resultat av eIJ
riktig skotsel av de enskilda valutornas kopkraft. Oeh eftersom vaxel·
kurser, som inte motsvara den inre kapkraften, med matematisk nod·
vandighet maste leda till obalans i handeln, blev man slutligen. hanvisad
till att paverka handeln med maktsprak. Denna tendens fick under def
senaste vardskriget mycket god naring, med kant resultat.
Nu hardet ju blivit sa, som flerfaldiga ganger har framhallits, att alla
vilja exportera. Till oeh med de, som ha ett expor.taverskott, aro myeket
misstanksamma nar de marka att deras import vaxer, nch anledningen till
detta ar nog, att man ar ytterst misstiinksam mot de exportframjande
atgarder sam numera vidtagas. Jag tror att t. ex. U. S. A. kanner ett visst
obehag infor talet om exportframjan'de atgarder, darfor att man dar borta
misstanker, att dessa atgarder inte aIls komma att slopas, nar de inte
Hingre behavas; utan att man kanske helt enkelt far nya svarigheter i
staHet far dem man har avhjalpt.
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Tyvarr tyeks det rada en stor enighet om - det har vi nlarkt har' j
kvall - att det ekonomiska Higet har blivit sa tilltrasslat, att ingen skulle
anse det tillradligt att hux flux: slopa handelsregleringen. Reaktion.en infor
detta lage ar ju ganska skiftan·de..Somliga aro 'uppriktigt ledsna, medan
andra aro oppet fal'tjusta over att fa ett farsvar far sin kla,fingrighet oeh
lust att komma andras intressen till Iivs, m·en de avgjort fIesta uttala
atminstone med lapparna sin onskan, att detaljkontrollerna sa snart 80m
mojligt skola siopas. Det ar ganska karakteristiskt, att varje gang ekonomis.ka konferenser sammantriida, utmynna de i resolutioner som krava, att
handein skall underlattas for att vi sl(ola kunna ·komma till ratta med
den svara situation som rader. Detta sade man hela tiden fran forra
varldskriget och fram till det senaste kriget, oeh man sager det fortfarande.
Men lika regelbundet ha .all varldens regeringar vid varje kris vidtagit
atgarder, som hindra handeln. Efter det senaste kriget har den bilaterala ,
handeln blivit helt allenaradande.
I kvall har oeksa talats om mojligh·eten av att justera vaxeIkurserna,
lnen det har i viss man gIatlt mig att ingen har talat far en sankning av
kronans yarde. Jag tror far min del inte pa den utvagen. Just av de
orsaker som har framhallits maste mankomma till den uppfattningen, att
en sadan sankning .nog bara skulle vara ett tillfaJligt hjalpmedel. Fria
vaxelkurser inom den narmaste tiden ar ·nog helt oeh hallet en utopi,
men jag viII far min del inte ge mig till ta1s med denna slutsats infar den
a.tervandsgrand, som den bilaterala han,deln utgor.
Tan,ker manefter vilka vlllkor far handeln man skulle vilja ha tillgodosedda, kan man faktiskt resonera sig fram till en lasning, som jag tror
ar genomforbar. Det galler att hitta pa en atgard av sadan art, att den
kan tillampas samtidigt i alIa lander utan att leda till orimligheter. Atgarderna skola tendera att automatis,kt utbalansera handeln meHan varje
par lander, oeh de skola dessutom leda utveeklingen i en sadan riktning,
att man kan tanka sig att komma over till en multilateral handel. Vidare
skola atgarderna vara sadana, att de av valutornas inre kop,kraft be-'
tingade vaxelkurserna framtrada pa ett objektivt satt. Om det Hingre
fram befinn.es lampligt, skola de utan starningar kunna ersattas av en fri
handel med valutor oeh alltsa med fria vaxelkurser, som man hade under
»guldaldern». Den nu tillampade, av manniskor med manniskors begransade inteHektuellautrustning genomforda behovsprovningen av bade
export oeh import maste ersattas ·av en behovsp-rovning, som erhalIes
genom att representanterna far tillgang oeh efterfragan fa tillfaJle att
kontinu·erligt motas pa nagot slags. bors. eller marknad.
AlIa de namnda sex punkterna har jag fatt for mig att man skulle
kunna tillgodose, om man gjorde pa foljande satt. Nar en exportor saljer
en vara exempelvis till U. S. A., far han ju ,betalning i dollar. Dessa dollar
skulle han vara skyldig att lamna in till riksbanken, dar han samtidigt
skulle fa ett kvitto pa att han inlevererat dessa dollar. Detta kvitto skulle
sedan fa galla som en importlieens, men denna lieens skulle fa saljas fritt
och noteras som ett vardepapper pa barsen, alltsa asattas en kurs sam blir
beroende av tillgangen oeh efterfragan pa dollar i varje ogonblick. Vid en
tendens till importoverskott erhalla salunda exportarerna en exportpremie,
som far betalas av importarerna. Resultatet hlir att exporten stimuleras
oeh importen halles tillbaka. Importbehoven sorteras ut helt enkelt genom
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lagen om tillgang oeh efterfragan. Vid en tendens till exportovers~kott sku]
eertifikatens borsvarde ga ned mot noll, och man skulle automatiskt glic
over i en balanserad utrikeshandel gent emot det land, som det ar fra~
om. Skulle man i stiillet fa ett besvarande exportoverskott, skulle man:
tyeka att ,det for symmetriens. skull borde finnas exportlieenser, men j~
tror att det ar ett problem som man kan uppskjuta.
Om detta system mot formodan skulle bli allmant antaget sa kommc
ju - om man viII tanka tanken sa langt - det ena landets import allt]
att vara det .andra landets export, oeh summan, av alla Hinders impo:
kommer da att hallas pa ratt sida. Da gar ,det hela ihop under alla fo:
hallanden. Att ett certifikats yarde har gatt ned till noll ar ju ett bey
pa att den for tillfallet radande nominella kursen overgatt till att nlO'
svara valutornas inre kopkrarter. Man kan da ·helt enkelt overga till f:
vaxelkurs mellan detta par Hinder, om man onskar. Men till att borja me
maste man ha en sarskild eertifikatkurs for varje par av lander. Om rna
emellertid en gang har fatt en viktig valutas certifikat att noteras i noll exempelvis dollarns - sa ligger det nara till hands att man sedan forsiktig
justerar vaxelkurserna gent emot de andra landerna, tills aven eertifikate
gent emot dessa lander ga ned till noll, da man alltsa har natt balans ave:
dar. Men det ar alldeles avgorande for hur det hela skall fungera, ~tt rna:
laterdessa kurser pa eertifikaten up·psta paen fri rnarknad oeh int
genom regleringsingrepp.
Jag tror for min del att en sadan notering skulle ha en viss inre fordE
oeksa darigenom, att allmanheten skulle fa en myeket klar bild a"
situationen i varje fall. Om vi t. ex. skulle fa en mycket god skord unde
ett ar, skulle naturligtvis eertifikaten sjun·ka i varde, oeh om det skull
bli daligt avverkningsvader ·en viilter, sa skulle de stiga. Allmanhetel
skulle pa det sattet hela tiden fa en ledning for sitt handlande, liksom va
oeksa regeringen.
Nu kan det invandas,att en hojning av importpriserna oeh gynnande'
·av exporten skulle pressa upp den inhemska prisnivan. Det ar klart at
sa i viss man skulle bli forhallandet, men det betyder egentligen bara aV
man avslojar ett missforhaJlande, som redan finns. oeh som man, i alh
fall maste rada bot pa genom a'tgarder av 'ena eHer andra slaget. Ocl
mot en justering av vaxelkurserna har man just invant, att den skull(
avleda uppmarksamheten fran ·den interna obalansen. Det ar tydliger
nodvandigt att man har tva regleringsorgan, det ena for den. interna reg·
leringen av valutan oeh det andra for att reglera forhaJlandet till utlandet;
eftersom man inte ,kan paverka utveeklingen i ett frammande land.
En annan invandning kunde vara, att icke livsviktiga importbehov
kunde komma att gynnas pit bekostnad av livsviktiga importbehov. Men
det ar ju vad sam i verklig'heten s.ker nu, pa grund av tvanget fran
handelsavtalen oeh pa grun,d av att det aven nar det galler det mest
intelligenta oeh samvetsgranna tvangsregleringssystem ar omojligt att
overblicka de ytterst inveeklade sammanhangen oeh objtektivt bedoma vad
som skall auses livsviktigt. Regeringen har ju sjalv omvittnat att var
import under den fria handelns p'eriod efter kriget icke till nagon betydande
del innefattade ovasentliga varor.
Det har gjorts gallande, att man i Amerika inte viII aeeeptera fortaekta
andringar av vaxelkurserna, och det har foreslagna arrangemanget skulle
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ju kunna betraktas som ett satt att. i smyg andra vaxelkursen. Mot
detta tyeker jag man kan anfora, att balans uppnas utan minskning av
handelns volym, oeh att hela regleringen forsvinner sa snart eertifikatkursen har gatt ned till noll. Man kan inte komma over pa andra sidan
oeh, stalla till ohagn.
Folk skulle automatiskt 100ekas att ploeka fram sina valutatillgangar,
eftersom 'man ju skulle fa en extra dusor genom att forsalja certifikat.
Riksbanken skulle i varje ogonbliek veta, hur stora krav i en viss valuta
som skulle kunna komma att staJlas. Banken skulle alltsa inte kunna bli
overrumplad pa det satt, som den tydligen har blivit vid ett tidigare tillfalle.
Man ,kan rent av tanka sig, att staten sjalv skulle kunna kopa certifikat
i oppna marknaden for sadana behov som den kan anse vara livsviktiga
for landet. Pa samma satt kan man tanka sig att staten, om vi skulle fa
ett dollarlan, saJjer eertifikat oeh darmed tryeker ned kursen.
sa vitt jag kan se skulle man genom en sadan fri marknad pa certifikat
faktiskt finna en vag ut ur den bilaterala trolleirkeln:
1. Metoden skulle med fordel oeh rent av med storre utsikt till framgang
kunna tillampas, om alla Hinder ville ga in for den, i motsats till vad som
ar fallet vid de fIesta andra regieringsmetoder som forsokts oeh som alltid
stupa pa att ·de ieke fungera sa snart de tillamp·as av flera lander samtidigt.
2. Handeln mellan varje par av Hinder skulle automatiskt komma att
utbalanseras.
3. Utvecklingen sk'ulle autolliatiskt kunna ledas fran en bilateral handel.
4. Man s'kulle fa vaxelkursierna experimentellt faststiillda, vilket jag
tror ar nodvandigt eftersom man i aratal kan resonera om vilka vaxelkurser
som aro de ratta utan att komma till nagot resultat, nar utgangslaget ar
sa fortvivlat virrigt som det nuvarande.
5. Man skulle fa en lTIojlig'het att sa smaningom smidigt overga till
»guldaJderns» fria handel mled valutor.
6. De olika behovens angelagenhetsgrad skulle slutligen oeksa bli experimentellt faststaJld g-enom att kopare oeh saljare kontinuerligt kunde
motas pa ,en fri marknad, dar kon,kurrensen fick ersatta behovsprovn1ingen.
Sammantradet forklarades harefter avslutat.
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Verkstallande direl(torell for AB Volvo, direktor Assar Gabrielsson,
hall foljande foredrag:

Konkurrensen

ar

dod, leve konkurrensen!

Den titel, som ja.g valt for mitt £oredrag, for direI(t tanken till de rop,
varmed en konungs franfaIle och den nye konungens makttilltrade halsades i Frankrike under l'ancien regim·e. Mitt syfte med denna titel ar
tvaJaldigt.
For mig ar konkurrensen den mest betydelse£ulla £aktorn i det ekonomiska livet. Den dominerar. Den ar Konungen. D'enna min grunduppfattning har jag velat ge tillkanna redan genom titelvalet.
Samtidigt har jag omedelbart velat redovisa, att en betydande del av
min framstallning baserar sig pa en fransk utredning.
1947 utkom pa forlag Perspectives, 17 avenue de la Republique i
Paris en bok med den utolTIordentligt ointressanta titeln »Doctrines
economiques». Fonattaren bar namnet Jean Chevalier. Det ar en man
i medelaldern, som efter sin examen sam civilingenjar arbetat inom
fra.nskt naringsliv i olika egenskaper. Nu ill- han chef for Agence Havas.
Under manga ar har han varit en ledande kraft inom franskt rationaliseringsarbete, och vid den stora CIOS-kongress, som holls har i Stockholm
for tva ar sedan, ledde han den franska delegationen.
Bland mycket annat inneha11er »Doctrines economiques» ett a.vsnitt,
som behandlar konkurrensens stallning i samhallslivet. Det ar ett {orsak
till ekonomisk historieskrivning med tyngdpunkten forlagd till vaxlingarna melIan konkurrenssamhaIle och regleringssamhalle, och jag kommer att har lamna. en kort redogarelse for de resultat, till vilka. Chevalier
kommit.
Enligt hans upp£attning kan de motiv, som driver manniskorna till
ekonomiskt halldlande, sammanforas i tva stora grupper. A ena sidan
har manniskan i sin natur nedlagd en viss aventyrslusta, en'viss foretag6 -
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samhet, en viss villighet alt ta. risker. Det ar den ena. gruppen.',A andra
sidan thar manniskan ett visst behov av ordning oeh recla, av lugn oeh
sakerhet samt en viss kansla for jamlikhet oeh likstallighet. Det ar den
andra gruppen.
Under vissa tidrymder dominerar den :forsta gTuppen av egenskaper.
Under andra tidsrymder trader den andra gruppen av egenskaper i forgrunden oeh gor sig mera gallande. En sehweizislr nationalekonom har
valt en liknelse fran sitt eget land, nar han sagt, att det ekonomiska livet
kan jamforas med en klocka.. Fjadern oeh balanshjulet aro de tva vil\:tigaste delarna. For alt tillampa denna liknelse pa Chevaliers synpunkter sa finns det vissa tidsperioder, nar fjadern ar for stark i forhallande
till balanshjulet. Oeh sa finns det andra tider, nar fjadern ar for svag i
forha1lande till balanshjulet.
Chevalier som akta fransman betraktar den antika kulturen, oeh da
niirmast romarvaldet, som en foregangare till den franska, oeh han har
latit sin undersokning omfatta tiden fran Roms grundl~ggnirig fram till
vara dagar. Den slutsats, 80m han l{ommit till, 8.r, att det fader en viss
regelbundenhet i vaxlingarna mellan konl\:urrenssamhallen oeh regleringssamhallen. For en full sadan period atgar det enligt Chevalier en tid
svarande mot tio generationer. ·Under tre generationer blomstrar konkurrenssamhallet. Detta forvandlas under tva generationer till ett regleringssamhalle. Detta blomstrar sa under tre generationer, och eiter
ytterligare tva generationer iiI- vi tillbal\:a vid konkuITenssamhallet. Tio
generationer svarar i runt tal mot trehundra are
Jag skall nu inte relatera den delvis myeket roande framstallning, som
Chevalier ger av dessa periodvaxlingar under rOlnartiden.
Vi vet alIa, att den vanliga. historien huvudsal{ligen sysslar med de
yttre forandringarna i nationernas liv. Vad som, dominerar ar krig oeh
gransforandringar. Men den uppmarksamhet, 80m historieskrivarna
8:gnar at den manskliga sammanlevnaden, ar ytterligt liten.
Det foljer av detta bristande intresse hos historieskrivarna for det
ekonomiska skeendet, att det material, som Chevalier haft till sitt forfogande, nar det gallt forntiden, varit forhallandevis fattigt, och hans
skildring a.v utvecklingen fram till medeltiden bar oeksa vittne darom.
Men fran oeh med att han kommer fram till 1200-talet oeh borjar rora
sig med franska forhallanden oeh franska kallor, blir skildringen mera
fyllig oeh mera overtygande.
Jag skalllamna en kort redogorelse for hans beskrivning av den ekonomiska utveeklingen i Frankrike fran ar 1200, men dessforinnan maste
jag nog omnamna de teser, som han uppstallt som ett resultat av undersokningen. Han gor gallande, att konkurrenssamhallet visat sig medfora
·en forhojning av standarden, en okad valmaga, ett okat intresse for
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vetenskap och konst, samt att det karakteriseras av fri tilHimpning av
ga1lande lag. Regleringssamhallet aterigen har visat sig mediora ell sanl~
ning av standarden, en minskad va.lmaga, ett minskat intresse for vetenskap Deh konst samt bokstavstiIHimpn111g av gaIlande lag. Ha.n gor
vidare gallande, att vaxlingarna mellan konkurrenssamhalle och regleringssamhalle ar internationella, dvs omfattar hela den existerande kulturkretsen. Under antiken var vaxlingarna samtidiga inom hela Inedelhavsbackenet, under medeltiden oell en del av den nyare tiden i hela
Europa, och i vara dagar ax fenomenen samtidiga i hela den civiliserade
varlden.
l\1an kan med ratta fraga sig, varfor Chevalier later sina perioder
borja med l{onkurrenssamhallet och sluta med regIeringssamhaIlet. Han
a.nger sjaIv sam sk~il harlor, att overgangarna mellan de bada samhaIIstyperna vanligen ar forenade med en viss politisk oro, men att denna
ar mindre vid o\rergangen fran konkurrenssamhaIle till regleringssamhalle an vice versa. Konkurrenssamhallet for med sig vissa patagliga
och obestridliga missforhallanden, och dessa vill mannisl{orna avskaffa.
Men med den allmanna frihet, 80m rader under konkurrenssamhallet,
sker detta avskaf£ande och darmed ov~rgangen till regleringssamhallet
under Iorhallandevis lugna former. Under regleringssamhallets tid okas
bundenheten mer och mer, oeh svariglleterna att astadko'rilma 'andringar
blir storre och storre. Undan for unclan sjunl{er standarden sakta. De
produktiva krafterna far alIt mindre oeh mindre svangrum, medan den
improduktiva delen av samhiillet vaxer, till dess att bOrdan av dess
underhaJI blir sa stor, att de produktiva krafterna inte Hingre kall bara
den. Det blir fler och fIer, som skallleva pa fme 'oeh farre. Dii kommer
ett sammanbrott i en eller annan form. Man far mer eller mindre ett
allmant kaos, ach ur detta kaos vaxer det nya konl\:urrenssamhaIIet frame
Personligen viII jag saga, att jagkanske inte kanner mig riktigt overtygad av Chevaliers framstaIlning pa 'denna punkt. Det ar naturligt, att
han sam fransman tagit ett djupt intryek av den valdsamma likvidation
av regleringssamhallet, som franska revolutionen innebar, och att detta
har kommit honom att generalisera. Denna hans uppfattning ar emellertid anledningen till att han i sin tiogenerationers cykel borjar med konkurrenssamhallet och slutar med regleringssamhallet.
Lat ass nll atervanda till Chevaliers skildring av' Frankrikes ekonomiska historia. Vid 1200~talets borjan befinner sig Franlaike i en 6ver.gangstid fran regleringssamhalle till konkurrenssamhalle,och det konkurrenssamhaIle, som sedan foljer, lever i stort sett kvar till borjan av
1300-talet.
,Sam ett litet bevis pa foreteelsens internationella karaktar pekar Chevalier pa Englands Magna Charta 1215, som inte bara var en politisk
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handelse utan ocksa markerade en fas i konkurrenssamhallets uppkomst
i E~gland, analog med den i Frankrike. 1200-talets konkurrenssamhalle
med dess fria naringsliv astudkom ett allmant valstand, vars patagligaste
bevis i vara dagar ar den utomordentligt stora illangd av gotiska katedraler OCll hotels de ville i Frankril{e oeh Vasteuropa, som a.r .uppforda
under denna tid. Perioden utmarkes vidare av en forhaJlandevis stor
vaImaga hos enskilda, sarskilt hos de ledande klasserna, oeh en motsvarande ekonomisk betydelseloshet has staten och has den politiska
makten.
Reaktionen mot konkurrenssamhallet satte in i borjaJl av 1300-talet,
oeh en kunglig forordning av den 30 januari 1351 anfores av Chevalier
som den o£ficiella sanktionen pa regleringssamha1let nr 1 efter 1200.
Regleringssamhallet dominerade bade i Frankrike oeh andra europeiska stater fram till sIutet av 1400-talet. Politiskt sett ~annetecknas
tiden av de stora europeiska staternas konsolidering, varjiimte suveranerna och regeringarna far storre makt oeh storre inkomster, me dan
medborgarna far mindre att saga till om oeh blir fattigare.
Det blev Ludvig XI, som genom ett frigivande av handeln och
naringslivet i 14·66 ars forordning skapade forutsattningarna for elt nytt
konkurrenssamhalle. Ludvig XII fortsatte samma ekonomiska politik,
och utvecklingen marl{eras genom parlamentets lag av den 28 juli 1500
och senare genom Frans I lag om allman naringsfrihet 1539.
Huvudsakligen bygger Chevalier sin framstallning pa de officiella forordningarna men }{ompletterar dessa med redogorelser for skravasendets
framvaxande och atergang under olika perioder. Jag skall inte uppehaJla
mig lange vid konkurrenssamhiillet nr 2 fran 1200-talet ra-knat. Detta
konkurrenssamhalle framkallade som. alla andra genom de patagliga
olagenheter, som det medforde i socialt hanseende, i forsta hand genom
ytterligt ojamn inkomst- oeh formogenhetsfordelning,' en reaktion, som
satte in pa 1570-talet. Overgangen till regleringssamhallet tog en tid av
seArtio are Fran 1630 kan man konstatera ett fullt oeh klart utvecklat
regleringssamhalle i Frankrike. Ludvig XIV:s store minister, Colbert,
var denna periods framstaende centraldirigerare. 1673 infordes nya skraforordningar, och enbart i Paris tvingades da 13.000 fria 'hantverkare
in i olika skran.
I borjan av detta regleringssamhalle nr 2 framtradde i full blomning
den ekonomiska tankeriktning, som vi kanner under namnet merkantilismen. Ayen vi har i var avkrok av varlden hade nu kommit i sa nara
kontakt med den centraleuropeiska kulturkretsen, att merkantilismens
ideer utovade sitt inflytande pa ~de el{onomiska (forhallandena har
hemma. Jag viII har gora det papekandet, att ett studium i vara dagar
av merkantilismen och de olika uttryck den tog sig ar larorikt och bely-
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sande for dagsaktuella fragor. Beroringspunkterna ar manga oeh parallellerna talrika som varptradarna i en yay.
Den teoretiska oppositionen mot regleringssamhallet satte in pa 1750talet, oeh jag behover i det sammanhanget endast erinra om en for mina
ahorare viilbekant ekonomisk tankeriktning: fysiokraternas. I praktiken
kom emellertid denna icke att gora sig gallande sa att den l{unde forhindra utvecklingens gang i Frankrike. Landet utarmades sllccessivt.
Forvaltningsapparaten, som lag i handerna pa adeln, vaxte och vaxte,
och de forsok, som dock faktiskt gjordes fran den ledande klassens sida
att bringa ratsida i forhallandena, maktade icke bryta regleringssamhallets stmktur.
Ser man ur denna synvinkel pa franska revolutionen, sa far man onekligen en annan uppfattning an den, som vi vanligen bibringas. Uttrycl{et
»Efter oss syndafloden» ar kanske mindre ett erkannande fran franska
adelns sida av allman syndfullhet an ett erkannande av omojligheten att
pa vanlig ,rag bringa reda i forhallandena. Det ar ·ett erkannande av att
katastrofen ar oundviklig. Dr ekonomisk synpunkt finns det bara ett
uttryck for forhallandena i Frankrike under detta regleringssamhalles
slutperiod: La-ndet var utfattigt.
Det nya konkurrenssamhalle, sonl vaxte fram efter franslra revolutionen inte bara i Frankrike utan i hela Europa och Kven pa andra sidan
haven, ligger oss sa nara i tiden, att det ar over£lodigt att· Himna nagon
beskrivning pa det. g·a myeket kan man dock saga., att det synes, som
om Chevaliers pastaende att konkurrenssamhallet medfor en h6jning av
levnadsstandarden for mannislrorna far ett mycket gott stod i den utveekling, som vi bevittnat under 1800-talet och borjan av 1900-talet.
Det ar svart att bestamt datera den f6rsta allvarliga oppositionen mot
det tredje konkurrenssamhallet efter ar 1200 eller att saga, nar overgangstiden till det r~gleringssamhalle, som vi nu befinner oss i, borjade.
Vi ar for nara inp,a handelserna for att kunna se klart, men jag skulle
gissa, att historieskrivarna om en 100 ar eller sa kommer att p.eka pa
socialismens framtradande i Tyskland som ett av de forsta teeknen till
opposition mot konkurrenssamhallet, oeh att de kommer att saga, att
overgangstiden fortsatte £ram till det andra varldskriget. Med denna
gissade datering som utgangspunkt be£inner vi oss saledes nu i borjan
av det tredje regleringssamhallet efter ar 1200.
Det ar svart att i en kort oversikt sam denna gora rattvisa at den
fylliga oeh overtygande bevisning, som Chevalier framla.gger for sin syn
pa den ekonomiska utvecklingen. Jag kan ju inte garna Hisa upp Chevaliers b.ok. Personligen har jag blivit overtygad av hans framstallning
oeh av hans bevisning. Ja.g kan tillagga, att studiet av Chevaliers asikter
och teser varit na.got av en upplevelse, n3nnast darIor att hans uppfatt-
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ning ger forklaringen till de manga och talrika motsagelserria i det
elconomiska livet just nu. Ja.g kan inte begara, att denna kritiska forsamling skall ha blivit lika overtygad av de sporadiska bevis, som jag
11unnit anfora. Men jag hoppas lla vackt intresse for ett n3rmare studium av Chevaliers framstaIIning.
For den fortsatta framstallningen kvarhaller jag for egen del tre teser:
1. Vi befinner oss i borjan av ett nytt regleringssamhaIle.
2. Detta regleringssamhalle ar internationellt.
3. KonlcurrenssamhaIlet med£or standardhojning, regleringssamhallet
medfor standardsankning.

Ja.g har hittills anvant orden konkurrenssamhalle oeh regleringssam11i-ilIe, 80m om de yore sjalvklara begrepp. Det kan nu vara pa tiden att
narmare definiera dem. Med konkurrenssamhaIle menas en mansklig
samlevnad, som i forsta hand karakteriseras av att majoriteten av folket
besitter en individuell foretagareanda, att manniskan litar pa sig sjalv
i forsta hand oeh har lust oeh tillfalle att prova sina krafter i tavlan
med andra..
l\1ed regleringssamhalle lnenas inte ett S'amhalle, som karakteriseras
av regleringar i den inslaanlcta betydelse av ordet, som vi vant oss vid
har i landet under de sista tio aren. Dessa regleringar ar bara en litell
detalj i det hela. Regleringssamhallet karakteriseras av att majoriteten
av folket efterstravar ekonomisk jamlikhet, foredrar ordning, lugn oeh
sakerhet fram£or vinst, overenskommelser framfor tavlan Deh konkurrens.

Xr vaxlingarna mellan konkurrenssamhalle oeh regleringssamllalle
samtidiga i alIa lander?
La'! oss se oss omkring i varlden. Den civiliserade varlden beharskas
i var tid av regleringssamhallet. Ytterst pa reglerings£lygeln har vi
Ryssland och de stater, som foljer dess ledning. Ytterst pa alldra flygeln
har vi annu har i Europa Belgien" oeh Italien, mojligell ocksa Sehweiz.
Dar emellall ligger vi andra. England oeh Holland far val raknas till de
Inera reglel'ingsbetollade. Darefter k~01111ner val n3rmast den sl{andinaviska gruppen med Sverige och Norge, Danmark Deh Finland. Finland,
som kanske tidigare under nagra korla ar var mer regleringsbetonat an
de andra skandinavisl(a. staterna, synes nu ha andrat sig till att vara
den minst regleringsbetonade. Frankrike star och Yager. I Sydamern{a
Iigger Argentina oeh Chile langst ut pa regleringsflygeln, medan Brasilien ar mindre regleringsbetonat, oeh Uruguay n3rmar sig gruppen Belgien-Italien-Sehweiz.
Oeh sa har vi da Nordalnerika. Det ar uppenbart for oss alIa, att ut-

KONKURRENSEN AR

DOD,

LEVE KONKURRENSEN

73

vecklingen i Nordamerika tagit stora steg iram Inot regleringssamhaIlet
under kriget oeh efter k:riget. Att folkets majoritet ar regleringsvanlig
framgiek tydligt av det sista presidentvalet, men det underliga har intraffat, att ledningen inom den politiska ril{tning, som l{om till makten
genom det sista valet, efter valet tillampat en mindre regleringsvanlig
politik an den som utlovades i valkampanjen.
Om man jamfor utvecklingen i Amerika med utveeklingen i andra
Hinder under den tid det sista konkurrenssamhallet dominerade, sa finner
man i Amerika en reaktion mot l{onkurrenssamhallets oHigenheter" efter
andra linjer an vad som forekom i de europeiska Hinderna. Antitrustlagen
och dess tillampning har satt djupa spar i Amerikas naringsliv fulda fram
till det sista IITiget. Om vi gar tillbaka till tiden fore kriget, sa var det
inte bara olagligt att produeenter oeh kopman sammansloto sig for att
tillgodose sina intressen pa konsumenternas bekostnad, utan det var
oeksa ohederligt i den allmanna meningen. Nu efter kriget har amerik:ansk uppfattning blivit mer regleringsbetonad, men regleringstanken
har inte fatt samma grepp om medborgarnas sinnen, sam den har fatt
i andra lander. Det kommer att bli av myeket stort intresse att se, hur
Forenta staterna sIutIigen kommer att ta stallning till problemet konkurrenssamhaIle-regleringssamhaIle. Det ligger nara. tillhands att gissa,
att vi sa smaningom i Amerika far se ett regleringssamha.lle men ett
regleringssamhalle, som ar mera konkurrensbetonat a"n i andra lander.
Finns det na.got samband mellan Hindernas politiska struktur oeh }{onkurrenssamhallet respektive regleringssamhaIlet? Ja, det finns ett visst
samband. Under konkurrenssamhallet far en forhallandevis stor del av
medborgarna i ett land en kansla av att sjalva bestanlma over sitt ode,
oeh de blir som regel besvarlig~re for de styrande. Nar de vant sig vid
ekonomisk frihet, langtar de efter politisk. KonkurrenssamhaIle oeh
demokrati synes ga bra" ihop. En bliek pa Hinderna omkring oss visar
ju ocksa, att den personliga och politiska friheten ar minst i de lander,
som fullstandigt givit sig regleringssamhallet i vald. Regleringssamhalle
oeh dilctatur synes ga bra ihop. Men historien visar a andra sidan, att ett
konkurrenssamha1le mycket val kan existera under envaIdiga furstar
och att ett regleringssamhaIIe kan existera i demokratiska lander. "
lnte heller synes konkurrenssamhallet och regleringssamha.Ilet direkt
vara knutna till de politiska partierna. Forhallandena i Belgien oeh Holland ar i detta sammanhang intressanta att studera. I Holland ar det i
forsta hand de borgerliga partierna, som ar regleringsvanIiga, i Belgien
tviirtom. Hos oss uppbares visserligen regleringssamhallet av det nuvarande re,geringspartiet men sakerligen icke alla dess yttringar oeh konsekvenser. Regleringsviljans forekomst i alIa folklager ar it andra sidan en
forklaring till att de borgerliga partierna i vart land rest ett sa svagt
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motstalld mot regleringssamhaIlet. I vilken utstraekning de bo"rgerliga
partierna ar anhangare av regleringssamhallet synes vara en fra.ga mera
om graden an om arten. Mer eller mindre ar de alla infekterade av den
regleringsmentalitet, som ligger i luften.
tOm vi nu sedan 1200-talets borjan haft tre konkurrenssamhallen oeh
tva regleringssarnhallen oeh vi nu paborjat det tredje regleringssamhallet,
behover man da verkligen tiinka sig, att det sl{all ta lika lang tid att !ida
igenom detta regleringssamhalIe, sam det tidigare gjort? Kan man inte
forutse, att de tekniska framstegen, forbattrade kornrnunikationer oeh
forbindelser kommer att innebara ett snabbare forlopp? Till min egen
ledsnad far jag personligen svara nej pa den fragan. Hittills har dessa
Iorandringar mellan konkurrenssamhalle oeh regleringssamhalle gatt
langsamt. Mannisl\:orna hinner inte pa kort tid prova igenom vardera
systemets mojligheter, enara dess goda oeh da1iga sidor. Det har fordrats
generationer tidigare, oeh det kommer att iordras generationer denna
gangen oeksa. Det ar karaktarsegenskaperna hos manniskall, som har
ar bestammande, oell de paverkas inte av den kulturella oeh tekniska
utveeklingen.
Daremot tror jag, att den tekniska utveeklingen oeh de genom kommunikationernas forbattring minskade avstanden kommer att medfora
en storre samtidi,ghet i utvecklingen liinderna emellan. Om vi ser pa vart
land, sa lag vi iinda tills for 150 ar seda.n praktiskt taget i en utkant av
varlden, oeh de sinnesforandringar, som skedde i davarande kulturcentra,
nadde oss med ett betydande drojsmal. Det kan vi marka anllU sa sent
sonl vid det tredje konkurrenssamhallets framvaxande. Det var forst
1864, som vi fiek var allmanna naringsfrihetsforordning. Nu daremot ar
vi fullt i takt med varlden i ovrigt, oeh regleringsmentaliteten i ett land
vilket sam heIst kan knappast fundera ut nagon ny atgard, sam vi inte
tamligen snabbt tillampar pa vara forhallanden. Det rna vara mig tillatet
att papeka detta intima samband Hinderna emellan. Genom insikten
harGm har jag namli,gen personligen kommit till en mera tolerant syn
pa regleringsmanniskorna har hemma. Det ar uppenbart, att jag, som
fortfarande ar b'esjalad av konkurrensmentaliteten, lider varje gang jag
ser ett nytt utslag av regleringsmentalitet, men jag blir inte Hingre sa
ond, som jag blev pa den tid, da jag trodde, att det var inhemska uppfinningar. Eller for att travestera ett kant uttalande: Olyekan bIir lattare
att bara, nar den delas av alIa.
Nar vi nu befinner oss i borjan av det tredje regleringssamhallet,
Iigger det nara till hands att fraga, om nagra teeken till standardforsamring redan kunna skonjas. Fragan ar latt att stalla men svar att besvara..
Dels kan man anta, att vi fortfarande lever hogt pa de enornla tekniska
framsteg, som utmfu'kt de senaste artiondena fore kriget, dels ar det sa
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forfarligt Hitt att forklara, att alIt som inte ar bra beror pa varldskriget.
Men har vi inte alla det intryeket, att vi har svarare att aterhamta .05S
efter detta kriget an efter farra, svarare iin SOlll svarar mot detta krigs
svarare karaktar? Oeh ar det bara en tillfallighet, att de europeiska
lander, sam gatt snabbare in i regleringssamhallet an .L~merika, har sa
svart jamfort med USA?
Vi har inte varit med i kriget. Ar var sammanlagda produktion av
konsumtions -oeh produktionsvaror, raknat efter forkrigspriser, verkligen .
lika stor som fore kriget? Pa ett sa viktigt omrade som samfardseln ar
standardforsamringen pataglig.
Man maste erk:anna, att Chevaliers grunduppfattning uppva.eker
olustkanslor. Det ligger na.got deprimerande i detta, att manskligheten
300 ar forsoker a.lla tiinkbara satt till ekonomisl( sammanlevnad, provar
dem ett efter ett, tills alIa mojligheter ar uttomda, oeh sa far borja pa
nytt igen. Det ligger alltfnr myeket av determinism oeh predestinationslara i denna asikt for att den skall vara angenam for homo sapiens.
Inllebar da ett aecepterande av Chevaliers teser, att man skall avsta
fraIl att forsoka paverka utvecklingen? Pa den fragan svarar jag ett
bestamt nej. Nar Chevalier taIar, om tio generationer eller 300 ar, ar
han myeket angeHigen om att framhalIa, att detta ar en cirkasiffra, oeh
han gor dar en jamforelse med arstiderna. Vissa ar far vi en tidig var
oeh kanske en tidig host. AncIra ar kommer varen senare oeh llosten
kanske ar varm. Det standigt aterI(ommande ax, att vinter oeh sommar
avloser varandra. Lika litet som det ar ett uttryek lor pessimism att nn
saga, att vi har host och att vintern kommer, lika litet ar det ett uttryck
for pessimism att saga, att vi nn befinner oss i borjan av ett regleringssamhalle. Blir inte i staIlet fragestallningen den: Vad skall vi gora for
att mota vintern pa basta mojliga satt och vad har vi for erfarenheter
fran tidigare vintrar am basta sattet att leva vida.re under dem?
Jag har ingalunda stuekit under stol med att konkun~enssanlhallethar
vissa betydande naekdelar, och jag har inte heller pa nagot satt fornekat,
att regleringssamha1let har vissa betydande goda sidor. Men det for mig
utsIagsgivande, nar jag skall bedoma konkuITenssamhalIet genten10t
regleringssalnllallet, ar de bevis, sam Chevalier framHigger for att konkurrenssamhalIet med alIa sina fel oeh brister dock: medlar en hogre
levnadsstandard, under det att regleringssamhallet med alIa sina fortjanster oeh goda sidor visat sig med£ora en sankning av standarden.
Vi har i vart lilla land kan inte skapa am den allmanna utvecklingen
ute i varIden. Vi maste rakna med, oeh vi maste finna oss i att den
allmanna varldsutvecklingen under nagra kommande generationer kommer att ga i regleringssamhallets tecken. Vi maste rakna med att utveeklingen i varldens alIa lander kommer att innebara en sakta £ortskridande
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standardforsamring. Denna kan inte heller vi undga. Mell fragan· ar den:
Hur stor sl{all den standardsanl\:ningen beho"f\Ta bli for vurt vidkommande?
Gar vi Hingst ut pa regleringsflygeln, da far vi ocl{sa rakna med att vi
far ga fulda i botten i fraga om standardsankning. Men det finns en
mojlighet att halla standarden i vart land nagot hogre, an den annars
skulle bli, genom att inom ramen for vara n10jligheter hiilla oss sa langt
ut pa konkurrenssidan, som vi kan gora i forhallande till andra Hinder.
Under artiondet fore kriget var vi har i landet stolta over att vi inte
gicl{ till ytterligheter. Vi kommer alIa ihag sIagordet ».S\veden the middle
way». Principen om »the middle ~Tay» skulle innebara, att vi under ett
k:onl{urrenssamhalle haIler oss langst ut pa regleringsflygeln och att vi
under ett regleringssamhalle lever langst ut at l{onkurrensflygeln.
Konkurrenssamhalle innebar icke franvaro av regleringar. Regleringssan1ha1le innebiir icke franvaro av konkurrens. Konkurrenssamhalle innebar, att konkurrensen dominerar. Regleringssamhalle innebar, att konkurrensen ej kan gora sig gallande. Fragestallningen blir da den: Ar det
n10jligt att vidmalcthftlla den lilla fHimtande konkurrensla.ga, sam annu
pa sina hall finns kvar i vart samha1le, och finns det nagon mojlighet
att fa den att va,xa, sa att inte var standard behover sjul1ka sa djupt,
vart valstand minskas sa mycket, som eljest kommer att ske?
Jag be110ver val knappast ge nagon beskrivning av llur konkurrensen
forsvagats har i Sverige under kriget. Varubristen och de nodvandiga
regleringarna var naturliga forutsattningar for konkurrensens eliminerande.
For nagra ar sedan inrattades Monopolbyrall och Kartellregistret som
en avdelning av I(ommerskollegium. I detta kartellregister Jigger l1U
cirka 300 karteller och prisoverenskonl1nelser registrerade. Och dar
Jigger de.
Ger den siffran ett begrepp om i vilken utstriickning konkurrensen
eliminerats inom svensl{t naringsliv?
Ingalunda. Nar "man ser i Kartellregistret, marker man, att endast ell
mindre del av landets foretag hittilIs blivit anmodade insanda uppgifter.
Kartellregistret har arbetat i tre ar nch synes medhinna 100 lcarteller
om aret. Ingen vet bestamt, hur manga karteller och prisavtal, S0111
finns. J\1an gissar pa omkring 1.000 st. Om denna .gissning ar riktig,
kommer vi forst om sjll ar att ha kartelleringens omfattning fullt l<:lar
for oss.
Men siffran 1.000 ger inte heller hela sanningen. Man borde naturligtvis ,,"'eta, hur mariga foretag, som berors av varje overenskommelse, och
hur manga arbetare dessa foretag har, for att fa ett begrepp om i vilken
utstracl{ning konkurrensen eliminerats. En sadan konkulTenseliminering
behover inte omfatta alIa stadier i tillverkningen eller distributionen for
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att gora skada. Det rael{er vanligen med att det finns en enda sadan
propp i cirkulationen for att farlamning skall intrada inom hela varu,gruppen. Finns det en overensk:ommelse mellan fabrikanter, sa stracl\:er
,den sina verkningar till leverantorssidan lika val som mot grossist-,
detalj- och kundsidan. Det finns far narvarande ingen majlighet att
siffermassigt utreda, hur stor del av naringslivet, som ar fri fran karteller
och prisoverenskommelser. Men andra, som liksom jag arbetar inom
handeln oeh industrin, maste ha fatt en kansla av alt ideligen stota emot
prisaverenskommeIser.
Lat mig som ett litet exempel pa den alln1anna mentaliteten bara
hanvisa till tva i oeh for sig myeket obetydliga omstandigheter: Det ax
inte fint lfuigre att tala om konkurrenter: man skall tala om sma kolleger. Det var det ena. Det andra ar detta: Talas det overhuvudtaget Oin
konkurrens nu for tiden? Jaha, det talas om l{onkurrens, nar det galler
utlandet, men inom landet heter det illojal konkuITens. Jag erkanl1er,
som jag tidigare sagt, att man kan hitta litet konkurrensvilja har oeh
dar, om man soker lange .och grundligt, men i start sett galler som omd·ome om det svenska naringslivet oeh handeln: Konkurrensen ar dod.
Hnr skall konkurrensen kunna vackas tillliv? Det ar en utomordentligt svar fraga, och luan iragar sig, om den inte rent av ar omojIig att
besvara. Vi maste komma ihag, att majoriteten av medbargarna ar fullstandigt likgiltig for en sadan tanke. Den regleringsva.nliga installl1ing,
som majoriteten intar (jag menar givetvis icke den politiska majoriteten,
jag menar den storsta delen av medborgarna) l\:an inte andras i bradrasket. Det ar en proeedur, som normalt tar generationer. Vad som skall
goras pa detta omrade, lnaste i stor utstrackning goras utall hjulp av
foll{ets flertal.
Dessutom begransas rorelsefriheten av att vissa l\:onl\:urrel1sbefordrande atgarder l\:an sta i strid med den allmiinna politil{, SOln den poIitiska majoriteten stoder. Vi har inte heller fria handel' gentemot lltlandet.
De fIesta Hinderna i varlden ar reglerillgssamhallen.
.
For att min framstallning inte bara skall bli ett tal om l\:onkuITensens
allinanna nyttighet oeh onskvardheten av dess aterupplivande, sk:all jag
namna nagra av de olustandigheter, som ardirekt konkurrensha.mmande,
och dar en andring inte borde vara alldeles omojlig.
1. Det kanske £orvanar, om jag darvid i forsta hand tar upp fragan
om arbetsmarknadens gestaltning. Vi har i landet ar ju, oeh med ratta,
mycket stolta over de resultat, som uppnatts av Arbetsgivareforeningen
oeh Landsorganisationen for los-ande av intressemotsattningarna pa
arbetsmarknaden. Men de £ormaner, som vart land hait av det satt, pa
vill(et arbetsmarknaden organiserats, har kopts till ett dyrt pris gel10m
den stelhet, som astadkommits, den begransning av den personliga fri-
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heten till initiativ bade for arbetsgivare oeh arbetare, som blivit en foljd
av systemet. For arbeta.rsidan gallde det under kamp,aren, under tiden
for organisationens uppbyggande, att skapa enhundraproeentig samhorighetskansla oeh Iojalitet mellan de enskilda arbetarna. Denna samhoriglletsl~ansla oeh denna Ioja.litet ar nu grundmurade. Men lojaliteten
mot arbetskamraterna har iindrat karaktar. En stor del av de svenska
industriarbetarna vagar inte produeera fullt. Dels fnlktar arbetaren
aekordssankning for egen del, oeh dels fruktar han, att arbetskamraterna
skall anse honom illojaI. Arbetsgivaren har myeket sma mojligheter att
betala den dul{tige arbeta-ren sa mycket mer an den medelmattige, som
han borde ha. Vilken uppgift yore det inte for Arbetsgivareforeningen
oeh for Landsorganisationen att finna fonnen for storre frihet pa arbetsmarknaden, att deIs frigora den enskilde arbetarens tavlingslust oeh
arbetsvilja oeh dels mojliggora for arbetsgivarna att konkurrera om den
verkligt dugliga oeh arbetsvilliga arbetskraften.
2. Inom handel oeh industri torde den mest konkurrensdampande
faktorn for narvarande vara importregleringen. Nar landets importorer
mer eller mindre tvingas att sammantrada far att fordela en viss importkvot, ligger ju far dem frestelsen att lata denna fordelning atfoljas av
en overenskommelse om gemensamma priser snubblande nara. Efter
kriget fanns det fore importregleringen en tendens till konkurrens vid
forsaljningen av de importerade varorna. Efter importregleringen har
denna konkurrens minskats. Detta ar utomordentligt beklagligt, ty hos
en del enskilda importorer lever konkurrensviljan i viss utstrackning
kvar.
Hur ar det med majligheten att avskaffa importregleringarna? Den
mojligheten bor val samma.nfalla med den tidpunkt, da den efterstravade
inre balansen uppnatts. Ntir sa skett, finns ingen anledning att bibehalla
den konkurrensdadande importkontrollen, och vi laser ju allt emellanat
i tidn.ingarna uppmuntrande uttalanden om hur nara vi ar denna inre
balans.
3. Som tillverkare av automobiler ar jag mycket stor kopare av vitt
skilda slag av detaljer oeh varor pa den svenska marknaden. Och dar
moter jag givetvis manga karteller oeh prisoverenskommelser, som forsoI(er ha1la priserna over vad de borde vara. Det ar far all del en ratt
jamn strid, ty jag kanner till kartellerna oeh prisoverensl~ommelserna
bland mina leverantorer. Mell den vanlige konsumenten har inte samma
mojIigheter att skydda sig mot uppskortning. Det kan ifragasattas, om
det inte skulle vara ett allmanhetens intresse, att full oeh snabb upplysning vunnes om vilka varor och varugrupper som ar foremal for prisoverenskommelser, avensom om vilka foretag och firmor som praktiserar
sadana overenskommelser.
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En full publicitet pa detta omrade tror jag skul1e vara mycket halsosam oeh bidraga till ol{ad konkurrens. Vanor gor inte Kartellregistret
en snabbinventering oeh puhlicerar resultatet? Det ar inte myeken nytta
med ett utredningsarbete, som skaII ta ytterligare sju are
4. En annall faktor, som jag har att }{ampa med, nar jag forsoker fa
mina leverantorer att ga ned med priserna, ar Priskontrollnamnden. Det
ar min fasta overtygelse, att jag skulle kunna kopa delarna till en hil till
ett sammanlagt lagre pris an vad jag nu kan gora-, om prisl{ontrollen
inte funnes. Det ar rent markligt, vilket moraliskt stod mot konkurrens
och prissankning, som tillverkare och leverantorer har i av Prisl(ontroIInamnden faststallda priser. Det blir ingen konkurrens i detta land, forran
vi far fria priser.
5. Uppl{omsten av nya foretag ax konkurrensbeframjande. Men nppkomsten av nya foreta.g hindras for narvarande av vart beskattningssystem. Det ar ingalunda min mening att har tala om beskattningssystemet i allmanhet, skatternas hojd oeh dylil{t. Jag viII endast berora
en detalj, dar en andring borde vara mojlig, som skulle gora det lattare
for ffianniskor att starta nya foretag.
Varje nystartad firlna maste rakna med att ga med forlust de forsta
aren. Volvo kravde tva ars forarbete oeh gick, sedan verksamheten
kommit i gang, med forlust i 29 manader. Om nn ett nystartat bolag
gar med forlust under ett elIer tva ar oell sedan borjar ga TIled vinst
tredje eller fjarde aret, sa ax den tidigare Jidna forlusten icke avdragsgill.
Om sa.Iunda ett nystartat bolag gar filed 100.000 kronors forlust i borjan,
maste bolaget tjana in narmare 200.000, innan forlusten ar tackt. Men
i gang vara.nde foretag kan skriva av forluster pa en nyupptagen bransch
mot vinster i andra. Nya uppslag oeh ideer blir darfor hanvisade till
redan existerande foreta-g. Finns det verkligen nagot barande ska1 for en
skattelagstiftning, som pa detta satt hindrar uppkomsten av nya foretag och d8nned ocksa av konkurrens pa marknaden?
Den detaljfraga, som jag nu senast berort, ar ett gott exempel pa
samspelet mellan olika regleringstroende krafter i samhallet. Skattelagstiftarens ovilja mot nya foretag motsvaras inom det enskilda naringslivet av nyetableringsskracken.
Den. samling exempel, som jag lanlnat, och som jag hoppas skall
kompletteras under den kommande diskussionen, visar tydligt den nyckeJstallning, sam regeringen eller kanske rattare den politiska majoriteten intar i detta sammanhang. Regeringen har kommit till makten
genom sitt bekampande av de naekdelar, som konkurrenssamhaIlet for
med sig. Men kampen mot konkurrensens nackdelar har kommit att bli
en kamp mot konkurrensen, aven dar den ax samhaJIsnyttig. »Barnet
llar kastats ut med badvattnet», som man brukar saga. Skall det nod-
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vandigtvis behova' vara pa det sa-ttet? Nar nu historien visar det stora
inflytande pa levnadsstandardens hojd, som konkurrensen utovar, har
man da inte rattighet att begara avo den politiska majoriteten att vid
varje arendes behandling, oeh innan ett beslut fattas, atlninstone uppstalIa den fragan: Ar denna atgard konkurrensbefordrande eller konkurrenseliminerande?
Jag tillater mig rikta samma vadjan till den tredje statsmakten. Nlir
nu en ok:ad konkurrens betyder en hojd standard eller under nuvarande
forhallanden en inbronlsning av standardsankningen, varfor staller inte
ocksa pressen vid behandlillg av olika ekonomiska projekt och forslag
.
den fragan: Be£ordrar detta konkulTensen?
Samma vadjan riktar jag till de ledande inom handel och industri.
Varje dug, ja varje timme pa dagen, uppkommer inom handel oeh industri fragor oeh problem, som pa ett eller annat satt har med konkurrens
att gora..Stall da fragan: Befordrar jag nu l{onkurrensen eller eliminerar
jag konkurrensen? ·Om det da ar fra.ga om att befordra konkurrensen
hos andra, en konkurrens, som det egna foretaget inte har nagra oHigenheter av, dit brukar beslutet inte vara svart.
Men hur ar det, nar det galler det egna foretaget? Det som inte gagIlar
landet och samhaIlet i dess helhet kan inte i langden gagna det enskilda
foretaget. Jag vet, att det pa kort sikt ar mera vinstgivande att traJ£a
overensl(ommelser med »l\:ollegerna» inom branschen a.n att shlss med
konkurrenter. Det ar svart oell det ar obehagligt och ofta farligt att
konkUlTera. Den som viII konkurrera far ata sitt brod i sitt anletes
svett. Mell mom sin firma, inom sitt £oretag arbetar var och en for dess
bestand oeh utveckling pa lang sikt. Den livskraft, som ett l\:onk:urrerande foretag far, ar mera vard an till£alliga vinster, som man gor genom
att hemfalla at samarbetsmentalitet, den aderforl{alkning, som fOIT eller
senare leder till foretagets dod.
lOch till sist ett ord till de kamrater inom handel och industri, som
fumu i praktiken konkurrerar om kundernas gunst genom att soka hjuda
clem storre fordelar an andra kan gora: Vi ar nu i minoritet, men vi ar
maktigare an som svarar mot vart anta!. Om rno viII gora en prisoverenskommelse men den tionde inte vill, sa blir det vanligen ingen overenskOlnmelse. Deh vi ar starkare aven av en annan anledning. I den mall
man kan tala om ratt och oratt inom det ekonomiska livet, sa har vi
ratt. Nar vi konkurrerar, arbetar vi for en hogre standard i detta land.
Reglerarna, overenskommelsemanniskorna, arbetar, lat vara utan att
veta det, for standardsankning.
Vi som ar konkulTensvilliga tillhor som regel en generation, 80m snart
nog far lamna ledningen och ansvaret at andra. Men de fIesta av oss
har nog inojligllet att paverka valet av eftertradare. HaIl tillbaka regle-
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rings- och overenskommelsem3nnen! Slapp fram d·e kampvilliga, de, 80m
viII nagonting! Viljan betyder oita mer an begavningen. Nog ar det
onskvart for vart land, att de som efter oss skall leda handel och industri
ax begavade och intelligenta. Men det betyder mera, att de ar beredda
att uta sitt brod i sitt anletes svett.Slapp fram de konkurrensvilliga!
For elden vidare! Leve konkurrensen!

Harefter yttrade:
Disponenten H. Throne-Holst: Pa Nationalekonomiska fareningens
vagnar tackar jag direktar Gabrielsson pa det hjartligaste far hans mycket
intressanta faredrag oeh for hans fangslande framstaJlning. Den bor utgora
en betydelsefull tankestallare for alla deln sam intressera sig for konkurrensens problem och farsta cless vikt far hela var samhalleliga utveckling.
Jag tror ju trots allt att konk'urrensen .kanhanda inte riktigt ar sa dad
inom naringslivet, som direktor Gabrielsson gor gallande, men harom rna
diskussionen vittna. Jag ar emellertid helt overens med inledaren i hans
huvudtes, att vi befinna oss i ett lage, dar det ar oundgangligen nodvandigt '
att gora klart for oss var vi sta, vad vi vilja, vad vi anska och hoppas av
konkurrens.en i framtiden.
Jag kanske far loy att saga annu nagra ord utan att foregripa diskussionen. Jag ar fullstandigt overens nled direktar Gabrielsson om att en
livaktig konkurrens och en konkurrens i efterstravansvarda former forutsatter en allman instaJlning i samhallet, som nlojliggor resonans oeh forstaelse for konkurrensens betydelse. Det kraves dessutom en vilja, inte
bara has enstaka manniskor, 'utan en allrnant forekommande vilja till
nyskapande, till fortsatt utveckling och till framsteg.
Jag ar glad over att inledaren, savitt jag forstod, inte var alldeles saker
pa att cyklerna i utvecklingen nadvandigtvis behavde ta lika lang tid,
som Chevalier gjort gallande. Jag hal' ocksa litet svart att tro pa att en
sadan absolut odesbestamd utveckling kan farenas med direktor Gabrielssons allmanna installning och tenlpel'ament. Det ar val trots alIt sa, att
han rnera tror som doktor Samuel Johnson: »AII theory is against the
freedom of the will, all experience for it.»
Professor Eli Heckscher: Till en borjan ber jag att i hog grad fa
instalnma i vad herr ord.foranden har sagt, och sarskilt i tva llallseenden.
Forst och framst viII ocksa jag tacka direktor Gabrielsson for hans foredrag
bade pa grund av vad det innehal1it Deh darlor att vi ytterst val behava
inlagg fran naringslivets man. Vi maste fa slut pa den tendensen att vetenskapsmannen skola vara de enda sam yttra sig, trots den begransade kannedom de nadvan·digt maste ha om det faktiska naringslivet. J\1en vidare
viII jag ocksa instamma i den kritik, som ordfaranden forebragt sarskilt i
avseende pa den historiska delen av direktar Gabrielssons foredrag.
·Det ar utmarkt att direktar Gabrielsson anlagt ett historiskt perspektiv
och forsokt se det nutida naringslivet i dess sammanhang med det farflutna,
ty jag tror 'att det ar den enda forutsattningen for att man skall kunna
bedama de tendenser 80m for n,arvarande rada, bade deras innebard
oeh deras varaktighet. Men jag ar nagot 'mindre imponerad an direktor
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Gabrielsson av den historiska konstruktion, som vaekt sa stor entusiasm
hos honom.
Det lonar sig nog inte myeket att i detta sammanhang ta upp nagon
ingaende behandling av fragan om hur det franska naringslivet har utveeklat sig sedan ar 1100. Detta ar knappast ratt forum for en sadan
·diskussion. Mina resultat, som jag nu kan saga aro grundade pa atminstone
ett halvt arhundrades studier, inge mig inte myeket fortroende for den
framstallning, som vi har ha fatt. Jag far verkligen saga att Chevalier,
vars teori direktor Gabrielsson refererade, har missuppfattat essentiella
oeh fundamentala fakta.
Eftersom jag ytterst ogarna viII fora in diskussionen pa den fnlgan,
skall jag bara med ett par ord antyda vad jag tror ar grundfelet. Jag
tror att Chevaliers eykler oeh hans uppdelning av den ekonomiska utveeklingen fram till 1700-talet i sjalva verket aro rena felkonstruktioner.
Han lagger stor vikt vid de vaekra ord, 80m de franska kungarna brukad.e
satta i spetsen for sina otaliga forordningar, vilka i verkligheten som regel
hade ett enda syfte, namligen att pressa undersatarna till att i den ena
eHer andra formen betala nagot till statskassan, ibland for att fa okad
frihet oeh ibland for ait fa okad bun-denhet. Realiteterna hade daremot
myeket litet att gora med vad som skrevs i deras preambules, som utgjorde
en integrerande del av det franska sattet att skriva forordningar.
Vidare tror jag att utveeklingen i det stora hela var kontinuerlig oeh
att det inte varett forlopp fram oeh tillbaka. Vad t. ex. skravasendet
betraffar, giek det i det stora hela framat. Det utveeklades sarskilt pa
fastlandet tamligen oavbrutet fran ar 1100 oeh fram till dess avlosning
pa 1700-talet, fastan det visserligen i flagon man lattades genom de
geografiska upptaekterna. De avgorande handelserna hade myeket litet
att gora med vad vi har horde. De lago pa det kommersiella omradet oeh
sammanhangde med den kontakt vart begransade vasteuropeiska samhalle fiek med varlden i ovrigt. Den fiek man for det forsta genom korstagen oeh forbindelserna med Levanten oeh Framre Orienten samt for det
andra genom de stora geografiska upptaekterna.
Men fra-mfor alIt skulIe jag vilja betona, att verkan av den reglering,
som i det stora hela fortgiek oavbrutet i olika former med vaxland·e styrka
oeh i handerna pa olika makter, betydde relativt litet i jamforelse med
vad vi nu aro vana vide Det gamla samhallet var sadant, att det var
synnerligen svart att paverka forhallandena genom nagra som heIst pabud.
Overhuvud tror jag att Chevaliers :konstruktion i det vasentliga kan
lamnas asido. Det ar tamligen overflodigt att ga in pa den, diirfor att
vi ha "ett atminstone efter all mansklig berakning avgorande be1lagg for
vad reglering och konkurrens betyda, pa ett myeket enklare satt oeh pa
myeket narmare hall, namligen genom den »varrengoring», sam agde rum
inom hela vart samhalle melIan mitten pa 1700-talet oeh mitten pa 1800talet. Vi behova inte ga la-ngre tillbaka for att fa en sa pass saker forestallning, som det ar mojligt att fa, om vad den ena eller andra regimen
har betytt. 'Denna »varrengoring» innebar en utrensning av ett halft
artusendes samlade brate, som hade kumulerats genom alIa de olika
forsoken till reglering, oeh det var den som bidrog till att bana vagen
for 1800-taJets verkliga forlopp oeh verkliga innebord.
Det ar omojligt for nagon manniska, vilken askadning hon an har, att
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bestrida att I800-talet betydde en hojning i mannis·kornas standard, som
har varit totalt utan motsvarighet under nagot foregaende arhundrade.
Nu sager man att det var sa manga andra faktorer sam har samverkade
och att den fria konkurrensens genombrott i sjalva verket betydde obetydligt for att resultatet blev vad det blev. Naturligtvis var det manga
faktorer som samverkade - det finns overh.uvud taget inga historiska
forlopp, sam kunna forklaras eribart med en enda orsak - men jag tror
att man tamligen bindande kan visa att denna sarskilda faktor, den fria
konkurrensen·, spelade en avgorande roll.
Man fin·ner salunda genombrottet i England och icke pa fastlandet.
I England hade nll. regleringen varit lin.drigare an den var pa fastlandet.
Vidare hade den dar i start sett falIit sonder. Delvis berodde det pa att
man dar, i mot-sats siirskilt till Frankrike, sakna'de exekutiva organ.;
man saknade en forvaltning, som var i stand att ge effektivitet at bestammelserna, det var ingen 80m ville. eHer kun.de uppratthalla regleringen.
Delvis berodde det ocksa pa att domstolarna voro fientligt installda till
regleringen och gjorde alIt vad de kunde for att underkanna lagenligheten
i de bestiimmelser som funnos. Detta skapade en friare bana for det
ekonomiska forloppet an som fanns pa fastlandet.
Det var naturligtvis ocksa mer eller mindre naturbestamda faktorer
som inverkade, Englands koltillgangar o. s. v. Men i fraga om bomullsindustrien och overhuv.ud textilindustrien, som alltid har framhallits som
det stora paradigmet pa industrialismen hade England inga som heIst
speciella foretraden. Det Iigger i sakens natur att det var lika latt att
importera r4bomull tillandra Hinder som till England, oeh om man vill
forklara att bomullsindustrien och overhuvud textilindustrien brot igenom
just i England, kan luan alltsa inte falla tillbaka pa nagra naturforeteeIser.
Vidare maste det markas, att inom' sjalva England genombrottet kom
just i de deIar av landet, dar regleringen var svagast, dar man av olika
anledningar icke Iagligen kunde tillampa de regler sam funnos. Det gallde
fra-mfor allt de nyuppvuxna stader, sam inte voro underkastade skravasendets principer - de ryktbaraste aro Manchester och Birmingham.
Jag tror inte man behover ga langre tillbaka· for att finna bindande bevis
for sambandet mellan den enorma utveckling pa det ekollomiska omradet,
som I800-talet uppvisar, och till- eller franvaron av reglering.
Sedan har ju regleringen kommit tillbaka. Det ar mycket svart oeh
kanske olampligt ·att forsoka stalla prognoser, darfor att man alltid tar feI.
Man vet aldrig vad framtiden bar i sitt skote; manniskolivet och sanlh'alIslivet aro alltfor invecklade for att nagot intellekt overhuvud taget skall
kunna forutse vad som komma skall. Men jag kan uttrycka ·mig sa: det
skulle inte forv.ana mig, om man i framtiden kommer att se pa overgangen
fran 1800-talets samhalle till det s'amhalle, som vi for narvarande se alIt
starkare vaxa upp och :konsolideras, ungefar som vi och atskilliga fore oss
ha sett pa overgangen fran den romerska kejsartiden till medeltiden, med
andra ord att hojdpunkten ·av en k.ulturutveckling har bytts i regress
eHer i aterfall i primitivare forhallanden. For min del har jag mycket
svart att i de atgarder, som for narvarande vidtagas, och aven, skulle
jag vilja saga, i de teorier, som for narvarande framforas., se mycket mer
an en upplosning, en regress ·fran en kultur, som, med manga brister
liksom alIa kulturer ha haft, dock stod betydligt hogre.
7 -
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Jag har kanske uppehaJlit Inig alldeles for Hinge vid denna sida av saken.
Min ursakt ar att det ar mitt speeiella noje oeh min speciella sysselsattning att arbeta med dessa fragor. Men jag skulle mycket onska att diskussionen ginge over pa den positiva sidan av direktor Gahrielssons
foredrag oeh de problem, som han dar framlade.
Jag vill da for det forsta stryka under, vad jag nyss, antydde, n·amligen,
att det har skett en forandring i hela samhallets karaktar i jamforeIse nled
det farflutna, .som gor att regleringarna nu fa en helt annan betydeIse an
nagonsin tidigare i historien. Delvis sammanhanger detta med att nar
ett samhalle ar beroende av byte, nar det primitiva bondesamhaJlet har
forsvunnit, sa komma ingripandena -a tt ga ·mycket dj,upare an de kunde
gora, nar man hade att halla sig till vad som var samhallets overbyggnad,
8asom faktiskt var forhallandet i aldre tider. Men framfor alIt firms det en
annan anledning, och den ligger i statens oerhort okade maktresurser.
Viljan att gripa in, viljan ,att regIera-, har i allmanhet funnits, men formagan har i aldre tid saknats, och nu finns den i en grad, som saknar
alIt motstycke i tidigare historisk tid. Vi skulle kunna tala mycket lange
om detta ocksa, men jag skall bara ge nagra halIp~nkter.
Under arhundradena till och ·med .franska revolutionen, i nagon man
annu langre, kan ;man saga att smugglingen var den normala formen for
internationell h·andel. Det var helt enkelt sa, att ingen manniska dromde
om att en, importforbjuden vara inte' skulle kunna tas in. Det kostade
naturligtvis en del; sm.ugglingskostnaderna voro inte laga, och man kan
saga. att de blevo en .form av tul!. Men ett forbud for handeln var nagot
som man, averhuvud icke kunde ge effekt. De pabud, som utfardades i
hundratal och tusental, voro i flertalet fall slag i luften. Napoleon forsokte,
som alIa veta, ·att avsparra det europeiska fastlandet fran de engelska
varorna gen'Om kontinentalsystemet, men han fann redan efter tre ar
att det var hopplost, och vad han gjorde var helt enkelt att infora en
kon.kurrens med smugglarna. Han lade avgifter pa sina licenser och tilHit
den forbjudna ,handeln mot en betaIning, som efter viss berakning skulle
vara nagot lagre an s\mugglingskostnaderna. Han skulle alltsa eventuellt
kunna konkurrera ut smugglarna, men han hade funnit att det inte var
mojligt att genomfora vad han ville.
Det var i aldre tid en fullkomligt all'man mening, att handeln med adla
metaller inte kunde hindras; det talades da om att det inte fanns en
mur sa hog, att icke en asna lastad med guld kunde komma over den.
Men i var tid ·ha vi praktiskt, taget fullkonlligt effektivt lyckats. hindra
all handel med adla metaller, nar en sadan inte har behagat oss. Redan
under det forsta varldskriget var guld vart oerhort mycket mindre i
Tyskland an pa andra sidan, men det hin.drade inte att det stannade i
Tyskland, d,arfor ·att staten ,hade blivit sa 'mycket maktigare. Staten hade
fatt en formaga att genomfora sina pabud, som den aldrig hade haft farut.
Det ar iute aIls svart att forklara att det har bIivit pa detta satt. Framfor
alIt genom d,e ledningssystem, som beharska det moderna samhallet och
som alltid dirigeras fran en centralpunkt, har den som ar herre over
centralpunkten fatt ·en oerhord ·makt. Vi ha jarnvagar och telegraflinjer,
vi ha postvasende, vi ha starkstromsledningar, vi ·ha overhuvud ett nat
av ledningar som alla dirigeras fran en m·edelpunkt, och denna medelpunkt ligger i statens hander. Statenkan hindra kapitalrorelser meHan.
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olika Hinder. Under Napoleonstiden pagick det frisk kapitalrorelse melIan
krigfarande under brinnande krig. Nu kan ·man till oeh med i fred hindra
alIa de rorelser, som man inte vill ha. D·et betyder, ·att vad staten gor for
narvarande har verkningar for medborgarna, som aro utan motstycke i
historien, oeh att darfar effektiviteten av den politik som fares ar sa
enormt myeket storrean tidigare. Detta innebar naturligtvis, att felgreppen bli myeket adesdigrare, att det blirverkningar, som det inte
blev i aldre tid.
Vad nn narmast betraffar tiII- eller franvaron av kon.kurrens, har direktar Gabrielsson alldeles ratt i att det ar en tend-ens hos affarsmannen for
narvarande att se p-a, konkulTensen som nagonting oHimpligt och att med
gladje tillgripa varje medel, som kan halla konkurrensen nere. Han har
kanske varit nagot for strang em-ot sina egna kolleger, ty det finns en hel
del' av dem som se saken pa samma satt som han. Jag viII sarskilt fasta
uppmarksamheten pa en myeket tankvard artikel av direktor Aner, chef
far Turitz & Co· i Gateborg, i den i dagarna just utkomna festskriften till
Marcus 'Vallenberg, om »Konkurrens oeh monopol inom detaljhandeln~.
Jag kan inte neka mig najet att lasa upp nagot av vad han dar sager. Det
galler den nyetableringskontroII, som ju vara kopman aro sa ivriga att
propagera -far, i del de farklara, att de inte vilja hindra nagon konkurrens
darigenom, utan bara se till, att inte nagra okunniga manniskor skola
agna sig at handel eller att det skall bedrivas »illojaI konkurrens», som
direktar Gabrielsson talade om. Direktar Aner sager: »Ayen om man
s9ker gara gaJlande, att nyetableringskontrollen endast asyftar att halla
branschen fri fran ieke fackkunniga oeh ekonomiskt svaga aterforsaJjare,
sa finns dock otvetydiga exempel pa att :man alltid finner nagot plausibelt
skal for att vagra leverans till en aterfarsaJjare som ,kan misstankas for
att ej vara marginal-rattrogen; oeh redan den omstandigheten, att en
nykomling viII ha del av steken, vacker opposition, aven om han ieke
misstankes for marginalkatteri. Forfattare:n till denna artikel hal" under
manga ar suttit som styrelseordforande i ett till ·gjuterikonventionen anslutet faretag men utan mojlighet att utverka leverails. av en stekpanna
eller en kottkvarn till det faretag, vars verkstallande direktar han ar oeh
om vars solvens eller :faekkunskap nappeligen nagot tvivel kunnat rada.
Ett medelstort varuhus, som kan erbjuda alla de kvalifikationer som
officiellt fordras av branschpavarna, har de sista fern aren saknat mojlighet att lagga upp ett nor1malt skosortiment. - Det ar ell sorglustig upplevelse att se hur vart nuvarande regleringsvaS'en -dessutomgivit .alIa frihets.hammande foreningar oeh kartelIer ett kraftigt handtag oeh ett mer sa att
saga legaliserat existensberattigande.»
Det ar dar som skon klammer. Naturligtvis ha affarsmann.en varit mer
eller mindre livade .far monopoI, mer eller mindre fientliga emot konkurrens
under 'Olika tid,er. Men man kan nog saga, att pa kort sikt har det i allmanhet lanat sig med monopol for sadana som ha varit etablerade i en
branseh. De som det icke har lanat sig far ar de sonl icke varit etablerade,
alltsa de som ha velat komma in i bransehen. Om man da har ett regleringssystem som utestanger de andra, som praktiskt taget reserverar verksamheten at befintliga foretag, sa har man darigenom helt eukelt skapat
forutsattningar for monopol; och darfar ar regleringen, sasom vi se den
nu i hundratals former fran importregleringen oeh over hela linjen, over-
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enskommelser med de olika befintliga organisationerna o. s. v., helt enkelt
det effektiva siittet att skapa monopol. D'et skulle vara obegripligt, om
man icke finge monopol inom standigt vidare kretsar, ifall man utestanger eller forsvarar tillgangen till verksamhet for dem som inte redan
aro etablerade. Det iir beati possidentes som aro monopolvanner, och om
man sorjer for att beati possidentes fa sitta i orubbat bo, ja, da har man
darmed monopolet som i en liten ask.
Jag tycker att vara lnaktagare kunde kosta pa sig att bekanna farge
Om de vilja ha monopol, sa v·ora de saga det, men da bora de inte ha en
monopolkontroll och ett· monopolregister och allt mojligt som pastas skola
motverka monopolen, ty dessa forsok att motverka monopolen aro slag i
luften i jamforelse med varje steg som de ta for att kringgarda och starka
monopolvaidet inom samhallet. Lat oss fa ett klart besked! Vilja ni ha en
monopolisering av n'aringslivet, sa tala om det ocll handla darefter, men
sag inte att ni vilja ha nagot annat an monopol for att sedan vid varje
steg ni ta gora monopolen standigt starkare.
I sjalva verket tror jag att vi ga emot ett nytt privilegiesamhalle. Jag
skulle tro att hela den politik 80m bedrives gar ut pa att privilegiera beati
possidentes. Vi ·ha det kanske mest slaende exemplet pa bostadslmarknaden genom hyresregleringen. D·e som aro nog lyckliga att aga en bostad
fa sitta i orubbat bo. IDe fa ha en bostad oeh fa realiter betaIa den med
tva tredjedelar av den, hyra som de forut betaIade. Men aIla de foraktliga
manniskor som inte ha en bostad, som kanske forsoka satta bo darfor
att de vilja gifta sig eller som fatt plats i en stad dar de skola soka en
bostad, ja, de fa faktiskt stanna utanfor. Det har helt enkelt skapats ett
bostadsmonopol for dem som voro bostadsinnehavare i ett givet ogonblick,
oeh de andra aro utest,angda. Inom hela naringslivet ha vi samma' foreteelse. Vi ha i verkligheten - jag yttrar mig inte om syftet - en stravan
att forsoka skydd'a det bestaende, att forsoka skydda beati possidentes,
pa bekostnad av alla som vilja agna sig at en verksamhet, dar de skulle
kunna gora nagot nyttigt i s8Jmhallet. Man forsoker foreviga ett tillstand,
som har existerat i ett visst ogonbliek.
Jag medger att jag ser pessimistiskt pa utvecklingen' overhuvud taget.
Jag har svart att upptacka mer an en enda ljuspunkt av nagon storre
betydelse, och den ljuspunkten heter kooperationen. Jag tror att kooperationen ar den enda verkligt effektiva faktor vi ha i det moderna samhallet
for att bryta den av alIa statliga atgarder kringgardade monopoItendens,
som for narvarande narskar. Jag kan bara uttala den varmaste forhoppnin.g att kooperationen inte skall bli 'det idealet otrogen, ty om den bIir
det kan man saga att saltet har mist sin salta. Oeh om saltet har mist sin
salta, varmed skall man da salta d'et?
Doktor Harald Nordenson: Det har varit mycket intressant att hora
den historiska skildring, som inledaren har gay om hur utvecklingen
har gatt i vagor, och han har i manga avseenden givit oss belysande
synpunkter pa forhallandena under gangna tider. Han var emellertid
sjaIv inne pa att man kanske inte fick lata sig alltfor mycket domineras av tanken att aIlting skulle ga igen, utan jag forstod honom sa,
att han menade att vi aven ha mojlighet att paverka utveeklingen, oeh i
det viII jag ge honom ratt. Det tror jag att vi bora ha klart for ogonen.
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Jag skall emellertid hal' komma med en del reflexioner, som nog pa en
del hall kOlnmer att syn.as katterska, men som jag tror anda kunna vara
nyttiga.
Det pagar for narvarande en ganska livlig diskussion om naringslivets
monopolism oeh kartellism. Inledaren menade, att tidningarna sysselsatta
sig for litet 'med denna fraga, men jag far saga, att det atminstone finns
nagra som sysselsatter sig myeket ivrigare med saken, oeh som oeksa
Iyekats bibringa stora delar av allmanheten den uppfattningen att det
foreligger utomordentliga missforhaJIanden inom det svenska naringslivet.
Jag viII erinra om att fragan om monopolism val' foremal for behandling
i Myrdalskommissionen. Vi kommo dar till sist efter ingaende diskussioner
till ett enhalligt' utlatande, i vilket vi rekommenderade en lagstiftning
sam giek ut pa att konkurrensbegransande avtal, skulle registreras i en
byra i kommerskollegiu'm, som aven skulle kunna begara oeh ombesorja
undersokningar i sarskilda fall samt sedan tillstalla Kung!. Maj:t de
resultat den kommit till. Det har bara gatt tre ar sedan dess, men det hal'
redan skapats en opinion som anser forhallandena vara sad-ana, att nya
ingripanden aro nodvandiga. Kort efter det denna lagstiftning blev genomford tillsattes nagonting som :kallades for nyetableringssakkunniga. De
'hade ett ganska begransat problem som foremal for sin behandling, men
finga senare sitt uppdrag utvidgat till att omfatta ytterligare atgarder till
forhindrande av monopolism. Under den diskussion, som sedan hal' forts,
harman sarskilt fr~n kooperationen myeket starkt und·erstrukit, att vi inte
kunna sHippa den priskontroll, som vi alIa hoppades skulle vara overgaende,
forran vi Iha fatt en Inera utveeklad monopollagstiftning, en lagstiftning
som pa effektivt satt skulle ingripa mot alla former av monopol.
Jag viII nu, inuan jag gar vidare, ta upp till granskning nagra av de
begrepp, sam man ror sig med hal', oeh ~e uppfattningar, som gora sig
gallande pa detta omrade.
Det ar alldeles uppenbart att monopol- oeh kartellbegreppet har
kommit att underga en viss forskjutning i den riktningen, att man numera
som monopolism uppfattar en hel del saker, som man forr i varlden inte
betraktade pa det sattet. Dit raknar man naturligtvis karteller oeh direkta
monopolavtal. Nu raknar man oeksa dit alIa atgarder for nyetableringskontroII, oavsett vilken form de ha. Atgarder for forhindrande 'av underforsaljning raknas dit, oeh markesvaror anses oeksa 'innebara monopolistisk
verksamhet. Man hal' nu kom·mit darhan - jag markte vid diskussionerna
att det skymtade fram redan under l\fyrdalskommissionens arbete, oeh
det har sedan kommit till a'nnu starkare uttryek - att ovel"huvud taget
den dominans pa marknaden, som ett foretag kan uppna genom att utfora
ett effektivt arbete, tilihandahalla gada varor o. s. v., eller med andra ord
dominera en marknad genom goodwill, skapad inom ramen av fri konkurrens, har kommit att betraktas som monopolism. Dettaar en sak som det
ar mycket angelaget att halla klart for sig vid bedomning av fortsatta
atgarder, detta att en dominans, som ar skapad exempelvis genom skieklig
foretagsamhet oeh storre effektivitet an has konkurrenterna, i sjalva verket
ry·mmes inom ramen av ett prineipiellt konkurrenssamhalle.
Jag viII saledes gora gallande, att det har finnes en tendens att aven
bedoma sadana resultat, som afO det naturliga utflodet av ett fritt kon-
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kurrenssamhalle, saSom monopolislU. Det gor, att man maste se pa
kravet pa monopolkontroll med andra ogon an tidigare.
Jag vill ocksa stryka under, att nlan synes ha fast sig sa gott som
uteslutande vid priskonkurrensen. Det fin.ns en benagenhet att saga att
lagsta pris pa en vara ar det allena saliggorande, oeh man ar benagen att
skjuta servicebegreppet, kvalitetsbegreppet oeh jag skulle vilja s'aga trygghetsbegreppet at sidan. Jag menar, att manga ga·nger kan det for den
kopande allmanheten vara mera vart att fa en god service, att fa en
god ·kvalitet och att ha den trygghet som ligger i god kvalitet, liven om
darmed faljer nagot hogre prise Det visar sig oeksa, att allmanheten
myeket ofta bedomer saken sa. Jag skulle darfor vilja saga, att det Jigger
en viss fara i att, som det nu sker i myeket stor utstraekning exenlpelvis
fran priskontrollnamndens sida, betrakta en lagprispolitik som alIena saliggorande.
Jag viII ocksa stryka under, att regleringsforhaJlandena ha lett till att
mojligheten att driva konkurrens medkvalitet oeh service har mer oeh
mer skjutits i bakgrunden, oeh det har aven medfort en viss tendens till
kvalitetsforsamring, som jag tror i Hingden inte ar Iycklig ur den kopande
allmanhetens synpu·nkt.
Det finns ocksa en annan begreppsoklarhet, sam jag skulle vilja patala.
Man hor mycket ofta personer med oerhord iver angrip-a naringslivets
iIDonopolism oeh fordoma monopol oeh karteller, men de ha en otrolig
oformaga att se, nar karteller oeh monopol upptrada i deras omedelbara
n:arhet. Jag viII erinra om att det fran fackforeningarnas sida drives en
myeket skarp kritik mot monopolismen oeh stalles starka krav pa ingrepp
mot alIa monopol. Man tycks alldeles glomma bort, att vi i faekforeningarna ha det mest genomforda oeh det hardaste monopol, som finns. i
vart samhalle. Jag har inte den installningen, att jag .fordomer sadant
samarbete. Jag anser att det har ett berattigande, men om ·man ar sa
konkurrensbetonad, som man anser sig vara pa faekforeningshaII, sa borde
man ju ratteligen falla en mycket hard d'om over sina egna fackforeningar.
Vad svarar man da, nar detta patalas? Jo, man sager: »Det ar ju nagonting helt annat!» Jag viII papeka, att det ar ett svar, som man far vara
beredd pa i manga sammanhang. Jag horde en gang en fra,mskjuten
koncernehef har i vart la-nd tala mycket skarpt emot monopol oeh kartellism. Min granne bredvid ·mig sade: »Jag undrar, hur manga karteller
hans koncern ar med i.» Ja, det k.unde vi da inte faststalla, men sedan
vi nu ·ha fatt registreringen, som jag inte tror gar fulIt sa langsamt som
herr Gabrielsson menade, kan 'man konstatera att den koncernen ar
ansluten till 30 numera inregistrerade ka.rteller. Nar jag papekade detta
for vederborande, svarade han: »Det ar ju en helt annan sak!»
Vi ha ett par tidningar, 80m mycket ivrigt driva sin antikartellism oeh
vilja forhindra :monopol av alia slag. Dessa tidningar ha en sammanslutning med ett exklusivt avtal betraffande annonsbyraer, som enligt min
mening fyller ·mycket ·hogt stallda krav pa monopolism. Jag tycker att
en sadan overensl{ommelse kan ha ett visst berattigande, men jag anser
som sagt att det ifragavarande avtalet gar ganska langt. Nar man papekar
det, far man svaret: »Det ar ju en helt annan sake Det har ju inte aIls
med monopolism att gora.»
Jag skulle kunna fortsatta denna skildring pa manga omraden ·oeh
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illustrera den pa manga satt. Eftersom nu koop·erationen har har apostroferats sam den enda, som har gatt eroot monopolismen, oeh eftersom jag
har nlin van Albin Johansson sittande har mitt emot mig, viII jag saga att
det skulle vara ganska intressant, om han tog nagra av sina vanner med
sig, t. ex. herr Bonow, sam ar myeket ivrig pa detta omrade, oeh gjorde
en Iiten granskning av den prispolitik, sam har forts av ett honom myeket
narstaende foretag i sydostra Sverige, som har haft en monopolstallning
under kriget. Jag har myeket grundad anledning tro, att han skall finna
att det ar ganska fa foretag med monopolstaIIning, som under kriget
sa skiekIigt utnyttjat sin stallning for att skaffa sig myeket stora vinster.
Jag ar overtygad om att j·ag aven i -detta fall kommer att fa svaret, att det
ar »en helt annan sak. I(ooperationen arbetar ju for konsumenternas
rakning.»
Jag viII saJunda understryka att inuan vi kunna fortsatta att diskutera
monopolismen i detta land, maste vi gora klart for oss, att har rader en
bedrovlig begreppsforvirring i fraga om vad som ar monopolism eller ej,
sarskilt nar det galler den egna personen oeh det egna foretaget. Jag tror
det yore nyttigt, om den nu pagaende utredningen i inledningen till sitt
betankan-de ville framhalla hur d·et svenska sprakbruket har utvecklat
sig, namligen salunda: »med monopolism oeh kartellism forstas alIa konkurrensbegransande atgarder, i vilka andra foretag oeh personer deltaga».
»Konkurrensbegransning, i vilken nlan sjaJv deltar, ar nagonting helt
annat!» Up·priktigt sagt, mina darner oeh herrar, kanner jag mig darfor
myeket litet imponerad av alIa de storslagna deklarationer, som man
far ·hora oeh se i foredrag, diskussioner neh tidningar om att nu galler
det att ga till storms mot monopolismen.
Ar da aliting bra? Nej, mina damer oeh herrar, det ar det ingalunda, oeh
det ber jag att myeket klart fa stryka under. Vi sorn representerade foretagsamheten i Myrdalskommissionen voro alIa ense med de ovriga om
att nagot maste goras, oeh vi ko,mmo till ett enhalligt betiinkande angaende denna registrering. Jag viII erkiinna att jag hyste nagon tvekan,
om hur langt man skulle ga, men jag iir fullkomligt overtygad om att
forslaget var en riktig atgard. Daremot ar jag inte sa saker pa att man
nu bor ga vidare pa lagstiftningsvagen. Jag har den bestamda uppfattningen att vad som nu framfor alIt bor ske ar att astadkolnma en sjalvprovning inom foretagsamhetens egna led, oeh i det fallet maste jag
erkanna att det inte gjorts sa mycket som hade varit onskvart. Vi som
deltogo i utredningen ha oeksa sagt ifran till dem sorn vi ,haft att gora
med, att sadana -har avtaI, om de overhuvud taget S'kola fa existera oeh
tolereras, maste ha en annan karaktiir. Jag viII i det sammanhanget understryka, att liven fran de hall, som varit mest kartellkritiska, uttryekligen
erkants- att vissa karteller kunna tolereras oeh kunna vara till nytta for
samhiillet. Jag har salunda den best-amda uppfattningen, att vi i naringslivet sjalva -maste ta denna sak under omprovning. Det ar en a,v naringsIivets viktigaste uppgifter, oeh dar ar jag for min del beredd att nledverka.
Jag konstaterar med mycket stor tiIlfredsstaIlelse ett yttrande pa denna
punkt av herr Gabrielsson. Han har namligen tidigare ingivit nlig vissa
bekymmer.
Vi ha haft fragan om lonepolitiken uppe i riksdagen som ett av vara
svaraste problem. Jag viII erinra om att finansminister Wigforss 1944 fram-
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lade oeh lyekades samla alla partierna omkring ett penningpolitiskt program, som giek ut pa att vi skulle halla priser oeh loner stabila, oeh
att de forbattrade marginaler, som kunde uppnas, skulle utnyttjas till en
prissankning, ieke till en lonehojning. Icke cless mindre giek herr Wigforss
hosten 1944 oeh kanske annu mer 19·45 oeh 1946 energiskt till storms mot
detta av ·hanom sjalv uppstallda program pa dess omtaligaste punkt,
namligen lonefragan. Han sade rent ut till arbetarna: »Har uppsta nu
vinster pa olika hall, som ni ratteligen bor ta ut i form av okade loner.»
Detta blev appellen till de lonestegringskrav, som da kommo i gang,
och man kan salunda med ·fullt fog saga att herr Wigforss ar den som
gjort det 'hardaste peh farligaste angreppet pa den gemensamma front
mot pris- oeh lonestegring, som vi alla enade oss om varen 1944. Vi hade
detta uppe till diskussion i riksdagen, oeh da stroks det myeket starkt
under att ett sadant angrepp pa lonefronten maste i langden bli odesdigert
for prisstoppet. Davarande ehefen for priskontrollnamnden, direktor Bergvall, framholl myeket bestamt vilkell uto·mordentlig fara detta innebar,
oeh vi papekade att en konkurrens pa lonefronten, varvid salunda de mera
lonande foretagen kunde ge en arbetare storre Ion an vad arbetare med
motsvarande kompetens :kunde fa pa annat hall, ·maste bryta sander den
gamla havdvunna svenska solidariska lonepolitik·en. Jag vill inte dolja,
att det var med stort bekymmer j.ag sag att min arade van herr Gabrielsson da forklarade, att han ansag det vara myeket lyckligt, om man kunde
fa till stand en sadan konkurrens, att de sam fortjanade mera betalade
sitt folk hogre och tog den battre arbetskraften till sig oeh lat de andra
noja sig med den samre. Jag tror namligen att en sadan konkurrens med de
forhallanden, som vi ha i Sverige, ovillkorligen maste leda till att vara
faekforeningar omedelbart utkrava samma lonestallning for alla inom
facket, oeh da satter man. i gang en lonestegring, som det blir praktiskt
taget omojligt att hejda. Jag kan inte riktigt se, hur man under sadana
forhallanden egentligen skall kunna klara lone- och prispolitiken~ oeh
om vi ga in for e.n sadan politik, ma.ste man .fraga sig vem som till sist
skall forsvara den svenska kronans yarde.
Nukonstaterar jag m·ed mycket stor tillfredsstiillelse, att her Gabrielsson
lagt upp problemet pa ett helt annat satt, namligen att det ar en' angelagenhet for arbetsmarknadens organisationer att gemensamt soka k01mma
till ett lyckligare tillstand i detta avseende, sa att den b:attre kvalifieerade
arbetskraften kan fa en battre betalning an den andra. Dar ha vi ett
utomordentligt stort problem; vars vikt jag tror att alla foretagare ha.
insett, oeh kunde man forsoka komma till ett samarbete m·eHan organisationerna pa den punkten yore det mycket lyckligt. Jag skulle vara mycket
. glad om herr Gabrielsson, som jag formodar ar medIem av arbetsgivareforeningen, toge upp denna ,fraga inom arbetsgivareforeningen oeh forde
den vidare.
.
Jag viII saledes understryka, a'lt det enligt min mening ar onskvart att
dessa fragor tagas upp av naringsorganisationern.a oeh att man forsoker
se till, att sadana avtal, som aro uppenbart skadliga for utveeklingen och
oskiiliga, upplosas eller fa en annan utformning. Jag antyder salunda
darmed oeksa, att jag anser en' stor del av dessa avtal kunna ha sin
betydelse, om de avfattas sa, att de ta rimlig hansyn till det allmannas
ansprak.
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Jag viII nu konlma tillbaka till den ovan namnda tendensen ,att beteekna
varje dominans pa marknaden:, liven om den ar skapad inom ramen av
fri konkurrens, sam ett utslag av monopolism, sam maste beivras. Vi ha
nu fatt den parorllen utkastad har, att priskontrollen inte kan avskaffas
med mindre an att vi fa en effektiv monopolkontroll. Men om det iiI" sa,
att man betraktar varje forsteg, sam ett foretag hal" skap'at sig i form av
good will eller pa annat satt - jag stryker under an en gang, att det hal"
skett inom ramen av fri konkurrens - sasom ett utslag av monopolis.m,
sa komma vi, savitt jag forstar, till att man 'maste krava att det blir en
monopolkontroll over praktiskt taget hela faltet av svensk foretagsamhet.
Jag kan inte se annat an att en sadan monopolkontroll masie arbeta pa
det sattet, att den granskar prisern'a over hela faltet oeh bedomer huruvida de aro skaliga. Da, mina darner oeh herra1", a1"o vi tiIIbak:a vid pris.kontrollen i vidaste bem,ark·else, oeh den paroll, sam h'ar ar utkastad oeh
som jufor manga later myeket tilltalande, att vi inte skola avskaffa den
tillfalliga priskontrollen forran vi fa monopolkontroll, i l"ealiteten kommer
att betyda, att vi inte skala avskaffa den tillfalliga p·riskontrollen, forran
vi genomfort en permanent priskontroll. Detta skulle vara en vel"klig
olyeka. Jag tror att detta just ar ett utslag av den reglerings'mentalitet,
som herr Gabriels-son hal" ·har patalat, oeh jag skulle ur den synpunkten
vilja ge honom ratt i att vi aro inne i en period, da manniskorna beharskas
av regleringsraseriet.
Det finns en tendens att overhuvud taget vilja utplana alIa missforhalIanden i samhallet genom lagstiftning. Man forestaller sig att vi kunna
ratta till allting pa den vagen. Jag tror att man darvidlag helt oeh hallet
tappar bort den tanken, att skola vi verkligen kunna fa en effektiv fo1"battring, sa maste vi oeksa kunna uppfostra manniskorna. Om vi ga in
for detta, att alla fel skola rattas med lagstiftning, sa komma vi att snora
in samhallet hardare och hardare.
·Detta galler inte bara det ekonomisk·a omradet. Det galler h·ela frih·etsproblenlet. Vi saga att vi vilja ha frihet, men sa snart vi finna att manniskorna pa nagot satt missbruka friheten, sa anse vi detta vara anledning till ett ingrepp i form av lagstiftning. Detta ar en av vara storsta
faror. Vi maste tro pa att vi genom andra medel oeh framst genom vadjande till manniskorna, genom inbordes uppfo'stran, kunna fa dem att p.a,
ett riktigt satt handskas med friheten. Det galler alla samhallsomraden.
Ska vi genom lagstiftning beivra oeh forhindra varje missbruk av frihet,
sa komma vi att nodgas gora lagstiftningen hardare oeh hardare pa varje
punkt. SIal" man in pa den vagen att varje missbruk av friheten skall
beivras med lagstiftning, sa kan det mojligen handa att vi avskaffa
missgreppen - det ar jag dock inte alldeles saker pa - men jag ar alldeles
saker pa att vi totalt avskaffa friheten.
Direktor Albin Johansson: Det ar svarl att fora en diskussion om
dessa fragor utan att komma in pa sidovagar. Det blir latt en liten strid
mellan den organisation oeh den foretagsform jag foretrader oeh den som
herr Nordenson ar talesman ..for. D'en har egentligen inte till amnet, men
att det blir strid beror pa att dessa bagge organisationsformer inte aro
forenliga med varandra. Jag kan forsta, att professor Reekscher i detta sel"
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en fordel och ett tvang till konkurrens. Jag onskar oeksa att vi skola fa
behalla denna motsatsstaJlning, som ar sa valgorande for samhaJlet.
Herr Nordenson talade om att kartellregister och monopolkontroll har
tillkommit genom en kom'mitte, dar han var med. Jag kan namna att en
kongress, som ICooperativa forbundet hade for tjugu ar sedan, pa mitt
forslag enh-alligt begarde att statsmakterna skulle uppratta ett register
over alla som broto mot niiring,sfrihetsforordningen genom att omojliggora
tavlan oeh konkurrens. Tva ganger ha vi upprepat detta, oeh nu har det
re-sulterat i detta register. Men sedan ha vi sagt: hlt OSS, som representera
de organiserade ·konsumenterna, oeh andra vettiga foretagare fa veta, hur
forhaJlandena aro inom naringslivet oeh inom vilka omraden man g·enom
avtal saker halla uppe priserna, sa skola vi korrigera detta. Meningen ar
att hindra, att staten skall fa anledning att ingripa.
I-Ierr Nordenson namnde, att en appell skulle ha gatt ut om att vi inte
bora sHippa priskontroIlen, forran monopolkontrollen blivit effektiv. Herr
Nordenson sager, att den skulle ha kommit fran kooperationen, men det
har jag aldrig hort talas om forr.
Vidare sager herr Nordenson, att -man faster sig vid priskontroll, men
iute vid kvalitetskontroll. Ja, men ar det verkligen sa, att kvaliteten pa
markesvaror forsamras, om de saljas tilllagre pris an likaprisnamnden' har
faststallt? Den som saljer en sadan vara till Higre pris an det som ar
faststaJlt av likaprisnamnden, ,far sedan inte kopa varan av fabrikanterna.
Kan det sagas, att kvaliteten pa varan forsamras, om priset sankes?
Jag har i varje fall svart att fatta det.
Jag har ett behov att saga nagot till herr Nordenson betraffande faekfareningarna. Jag har inte aIls' nagon ratt att upptrada pa deras viignar,
men ar det inte sa att faekforeningarna :iro oppna? Om jag inte iir fel
underrattad, har det strommat in ett par hundra tusen verkstadsarbetare
i faekorganisationerna under de sista tio aren. Det hal" aldrig vagrats
nagon att fa bli verkstadsarbetare. Hal" sker det ju jamt en gang fran
det ena omradet till det andra, och LO har beslutat att ta avstand fran
alla slutna faekforeningar. Jag tyeker att vi bora vara pa det klara med
att man inom d·et Higret synbarligen soker halla monopolprineipen borta.
Den forekom inom en branseh, dar jag vet att arbetsgivarnas och arbetarnas
organisationer ha gjort gemensamma avtal. Nar arbetare oeh arbetsgivare
finna varandra, da a1" det fal"a for konsumenterna!
Vagal" jag nu ta tiden j ansprak litet langre, sa skulle jag forst vilja saga
att l~g onskar Himna en an1.'an karakteristik P8 konkurrens- oeh regleringsanhanga.:n an den av herr Gab '~Cl~~~~ ~nligt Che"a.!iel" a~~ivna. Darmed
viII jag emelle.L ~~rl inte ha ~rjgt, att de motiv for manniskans ekonOUli~~(i,
handlande, som herr G-aLrielsson anfort, iiro felaktiga. Anhangare av konkurrenssamhallet anser jag vara sadan:a som ha sjalvtillit - lita pa sig
sjalva. Regleringsanhangare daremot liro sadana som sakna sjalvtillit och
darfor ha behov av att soka stade
Bland pionjarerna inom naringslivet finna vi den forsta gruppen. Dessa
lita pa sig sjalva. Herr Gabrielsson a1" i sin garning ett lysande exempel
pa dem jag har asyftar. Han avstod pa sin tid fran en saker stallning for
att g-e sig in p-a en riskfylld bana. Han har lyekats oell darmed bevisat,
att sjalvtilliten vilade pa en saker grund.
Arvtagarna till foretag - de som eftertrada pionjarerna - se som sin
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uppgift att salITa det bestaende foretaget, och i saknad av· tillit till egen
kraft soka de kontakt med andra foretagare. Kartellavtal uppsta. Och
darmed Higges en grund till regleringssamhiillet.
Tillat mig aufora ett exempel. Detaljhandelns stora utbredning och
mangden av butiker har klandrats. Detta ar dock en logisk foljd av indu
striens rationalisering. En maskin kan t. ·ex. framstalla -hela vart lands
b-ehov av knappnaJar. Sa sker det nu. For fordelningen av denna produktion kravas tusentals anstallda inom -handeln. Nar knappnaJsmakarna
arbetade direkt .for konsumenterna, saknades behov av mellanh·ander. I
staJlet for att forklara eller forsvara utv·ecklingen inom handeln ha dess
utovare samlats i nara samarbete med producenter inom speciella organisationer med uppgift att kontrollera nyetablering, som i de fIesta fall
betyder att hindra tillkomsten av nya butik·er. Darmed har den berorda
parten begatt misstaget att ore-serverat erkanna det berattigade i det
gangse klandret. Foljden harav maste bli, att sa,m·hallet - statligt eller
·kommunalt - ingriper. Ty skall butikernas antal regleras, kan detta inte
anses vara en ratt, som tillkommer bestaende utovare inom en bransch.
D'en ratten vill samhaJlet sakerligen sjalvt aga och utova. O'ch den ratten
·kommer samhallet att ta i ansprak, for sa vitt det inte kan ledas i bevis,
att nyetableringsratt inom handeln ar lika nodvandig som inom industrien, om vi vilja vinna en evolutionerande utveckling med fortlopande
stegring av levnadsstandarden.
Sltdana bevis kunna anforas. Men dessa bevis aro ofattbara for dem,
som se statiskt pa naringslivet, och till dessa hora de, som in·fort nyetableringssparr, samt ett antal politiker. Darfor ar det fara varl, att den
enskilda nyetableringskontrollen konlnler att fortsatta oeh overga i
helt samhallsdirigerad organisation. Det mest· sannolika ar, att samihallet
satter in representanter i nyetableringsorganisationen elIer att nyetableringskontrollens beslut s·kola faststallas av myndigheter. Hur mall an
forfar, blir resultatet, om det anses vara till samhallsnytta att reglera
tillkomsten av nya butiker, att den.na regIering kommer under samhallsinflytande.
I viss m'an har sa redan skett. Vid stadsplanering galler fatt aUm·ant att
planerarna reservera en del av bebyggelsen for affarsandamaJ. Det hander
ej sallan att planerarna faststalla att inom ett omrade far finnas endast
en livsmed·elsbutik. Och denna butik skall ha sa manga kunder, att den
ger innehaval~en skaJig inkomst, samt vara sa belagen, att den kan tjana
invanarna rationellt. Detta later fornuftigt oeh anses DOg vara det av alla,
som se statiskt pa livet. Men for den som vet, att d'et ekonomiska framatskridandet ar beroende av mojlighet till anpassning efter skeende forandringar i forutsattningarna for en verksamhet, star det klart att den har
asyftade planeringen hindrar anpassningeIl: till utnyttjande av andra vagar
och hjalpmetoder .for att sanka distribution'skostnaderna an dem planerarna tankt sig. 'Dessa bygga na'mligen sin planering pa att butikerna i
huvudsak skola ha samma storleksordning som nn ar fallet.
Vilja vi sanka distributionskostnaderna, maste det finn.as rum for initiativ i sadant syfte. Och det ar verkligen den mest aktuella up·pgift vi nu ha.
Ty detaljhandelns kostnader visa stigan·de tendens. Det. kostar nu vasentligt mera att fordeta varor an forr, beroende pa manga skiil som jag har
inte kan redogora for. Ett sadant bor dock na-mnas, namligen standardof
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forbattringen for de ansUillda, mot vilken ingen barande invandning kan
goras. Detta galler, aven om denna .natts' genom de fordelar, som naringslivets rationalisering i ovrigt .mojliggjort, oeh inte pa effektivare arbete
inom handeln. Det ar inte endast i absoluta tal handelns kostnader stigit,
utan aven i relation till priserna forr och nUl Den forbattring av levnadsstandarden, som industrien astadkommit genom sankta kostnader per
producerad ·enhet, kommer inte konsumenterna helt till godo, darfor att
en del av industriens effektivitetsresultat -stannar inom detaljhandeln.
Skall man da genom planering oeh reglering lasa detaljhandeln i dess
nuvarande form? Nej, inte om man viII att folkets levnadsstandard skall
stegras lika kraftigt, som produ'ktiviteten okas inom industrien.
I ·framtiden kunna butikerna knappast tankas besta ,sa. som de nu se
ut oeh sam de i stort sett tett sig under flera generationer, om de skola
oppna vagen for varorna till lfitt passage fran producenten till konsumenten. Forutsattnin.g for att sanka butikskostnaderna finns redan. Varorna,
som forr oeh for ovrigt an i dag ratt allmant i butikerna efter order ifran
kunden uppvagas' oeh ·emballeras, kunna nu m.ed fordel kundforp·ackas
hos fabrikanterna. Dartill kunna maskiner for automatisk vagning oeh
emballering utnyttjas. Darigenom kan uppdelning·en pa kundforpackningar
forbilligas. Fordelen harav maste tillfalla' konsumenten, men sa sker inte
alltid.
Sockerbolagets forpackning av bitsocker i kilopaket ar for bolaget
billigare an ladforpackningen i los vikt. Men soekerbolaget tar for kundforpackad vara 2 ore mera per kilogram an for det socker bolaget saljer
lost i tra1ador. Nar Kooperativa forbundet startade margarintillverkningen, kosta,de ,margarinet fran fabrikanterna 5 ore mera per 'kilogram i
halvkilobitar an i :kompakt form i tralador. Vi funno emellertid, att det for
Val' fabrik innebar lagre kostnader att leverera halvkiloforpackningar an
kompakt vara. Tillaggspriset for halvkiloforpaekningen foIl darfor bort.
Med det sagd-a har jag v·elat ge beHigg for att handarbete med kundforpackningar inom detaljhandeln ersatts och in·om en snar framtid helt
kommer att 'bortfalla och ersattas av maskinell forpackning hos industrien.
Nar sa blir faHet, erfordras det mindre personal i butikerna. Det ger aven
mojIighet till,sjalvbetj-aningsbutiker eller snabbkopsbu,tiker, som de kallas.
Oeh da uppstar .fragan, Ihur stora dessa snabbkopsbutiker skola vara.
Hittills har man ansett, att de skola betjana ett storre antal konsumenter,
detta bland ·annat darfor att en del varor maste kundforpackas inom
butiken eHer i ett till denna anslutet ru·m.
AlIa varor kUl1na for dagen inte erhallas' kundforpackade till butiken.
Men nar sa blir faH'et, kan man tanka sig, att. det for konsumenterna
kommer att visa sig formanligare, att vissa butiker aro av ringa storleksordning. Det ar ·mojligt att en butik kommer att visa sig mest effektiv,
om den endast har att betjana ett femtiotal hush all med sadana varor,
som de regelbundet aro kopare avo En sadan butik med paketerade varor
- aven ·mj'olk i pappersemballage - k,an inrymmas i en liten lokal, i
vilken husmodrarna sj-alva hamta sina varor pa den plats dar de aro
placerade i butiken. Endast en person torde tarvas for att skota varden
av butiken. En sadan butik bor kunna hallas tillganglig pa de tider, som
bast passa hushallen.
.Skulle den har .framforda tanken realiseras, kravs det att butiker kunna
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fa oppnas pa andra platser an planerarna faststallt. Pa omraden, dar det
nu har planerats en central butik, kan det bli fraga om att oppna ett
storre antal, fordelade pa h'ela omradet. Med detta vinnes den fordelen,
att monopolvarde pa den centrala affarsbyggnaden undvikes. Ty finns det
endast en butik inom ett visst omrade, erhaller ratten att driva en sadan.
butik ett monopolvarde, som till storre delen tillfaller fastighetsagaren.
Blir samhaJlet 'agare av en sadan fastighet, kan man forutse att denna
utnyttjas till indirekt beskattning i form av en hog hyra. Till annat
resultat kan en eentralisering av ratten att driva butik knappast leda. En
fordelning av distributionen pa flera lokaler mitt inne i bostadsbebyggelsen
undanrojer de vanskligheter som hal' berorts, samtidigt som storre bekvamlighet kan beredas for koparna. Men de under de senaste aren faststiillda stadsplanerna for nybyggda bostadsomraden innehalla forbud mot
en spridning av varufordelning pa ett storre antal butiker, an det, som
ingal" i stadsplan.en.
Den s'kisserade utvecklingen av handeln ar givetvis inte den enda tankbara. Men med d,et anforda haT jag velat ge ett beHigg far vart tvangsatgarder, tillampade inom det privata n'aringslivet, kunna leda.
Den inom handeln genom.farda nyetableringssparren leder, som jag farut
sagt, till sam:hallsingripande, alltsa till en politisk reglering av ratten att
driva butikshandel.
Samma resultat ·kan man vanta av likaprisnamndens verksamhet. ·Dessa
av handeln oeh vissa industriforetag tillsatta man ha till uppgift att overvak·a, att 'gross- oeh detaljhandeln folja de priser fabrikanterna i samforstand med detaljhandeln asatt sina produkter. Detaljhandlare, som salja
en vara under det pris som 'avervakas av likaprisn'amnden, bli avstangda
fran ratten att saIja den.na vara. En sadan atgard att upphava friheten
till tavlan strider emot konkurrenssamhallets villkor. De, som inom n-iiringslivet upphava konkurrensen oeh tillgripa maktmedel till hinder mot
naringsfrihetens tillampning, sakna ratt att pladera far naringsfrihet, vilket
de i manga fall dock ha moraliskt mOld att gara.
Vilja vi verkligen behalla den ekonomiska friheten, ar det nodvandigt
att vi ratta ass efter denna. Upphaves den ekonomiska friheten av naringsIivets egna organisationer, maste faIjden bli att regleringsmakten tas
ifran d'em av samhallet. lnse vederborande inte detta? Eller handla de i
medveten avsikt att bereda: vag far ett regleringssamhalle, inom vilket
makten far avgorandet i sin hand?
Det ar en fara far en fortlapande standardforbattring, om makt, utovad
av naringsorganisationer eller av samhallet, ersatter naringsfriheten. Makten. kommer onekligen att vila pa de fIestas uppfattning om hur naringsIivet skall bygga-s. Och de fIesta manniskor ha en statisk uppfattning. De
sakna med andra ord formaga att se utover bestaend'e forutsattningar.
En sadan framtidssyn Iha endast ett ringa antal medborgare. Det ar dock
,dessa, som ge anvisning pa hjalpmedel till en fortlopande farbattring av
medborgarnas 'materiella levnadsvillkor. Jag asyftar uppfinnare pa olika
omraden. Uppfinningarna kunna galla arbetet inom alla grenar av naringslivet, alltsa aven inom handeln. Det strider mot sunt fornuft att lata deras
skapargarning bli beroende av en osmidig, monopoliserad maktutovning.
Bora t. ex. stadsplan'erare aga ratt att forbjuda forsak med annan utbredning av butiker an de anse riktig? Varfar skall det sia i nagras makt
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att vagra rum for en fri anpassning efter en annan, ,kanhanda' i verldigheten mer givande ordning, an den de med sitt statiska tankande faststaJlt?
For att inte bli missforstadd angaende mitt satt att se pa maktens ofullkomlighet viII jag namna ett fall, i vilket jag haft en maktstallning. Det
har forhallit .gig sa, att National kassaregister under flera deeennier Dara
nog haft en monopolstaIIning inom sin bransch. Firman har darfor kunnat
halla hoga priser pa sina apparater. Efter forsta varldskriget startade
Krupp i Essen tillv-erkning av kas~saapparater. Det drojde langt in pa
1920-talet innan tillverkningen kom i gang. Jag besokte Krupp 1920 oeh
erholl lofte att fa kopa Kruppregister till I(ooperativa forbundet. Tiden
gick utan att firman kunde leverera apparater. 1928 var jag dar. Da var
tillverkningen i gang, och jag ville kopa Dagra hundra maskiner. Jag fick
emellertid av den nye direktoren meddelande om att KF saknade forutsattningar att saJja och ge service till kopare. Det maste vara faek·man
till dessa kravande uppgifter. Krupp kassaregisterfabrik dirigerades da av
National Cash Register i U:SA. Jag meddelade direktoren, att vi inte
skulle besvara vare S'ig Krupp eIIer National. Vi skulle sjaJva up'pta tillverkningen av kassaregister. Han log overlagset.
Sedan vi i KF:s. styrelse enats om att gora forsoket, an.nonserades efter
en kunnig tekniker med formaga att konstruera en kassaregisterapparat.
Vi erhollo ett hundratal svar. Av dem som svarade ville alIa utonl en
salja av den nya tillver:kningen. Den ende tekniker, som anmalde sig, var
civilingenjor Birger JIogfors. Han gjorde en maskin, som inte kunde visas.
Han byggde ytterligare en, som var nagot battre. Forst den tredje blev
godkand for serietillverkning. Tusen apparater Ianades ut for praktiskt
bruk i konsumtionsforeningarna. Vi vagade ej salja clem, ty da hade vi
riskerat att National kopt oeh i vissa fall bytt ut var mot eg-en tillverkning.
Nar vi sago, att Hogfors' apparat var fullt tillforlitlig, startades forsalj':
ningen s3-val i Sverige som i andra lander. Den forsta apparaten var ett
enladigt register. En apparat med tva rakneverk och :1> listing» borde
byggas. Arbetet darm·ed upptogs, moen nar detta var klart, hade herr
Hogfors kommit pa en ny losning, som innebar mojlighet till att i en
app·arat placera ett godtyckligt antal rakneverk, upp till fyra. Denna
nya typ ville ihan gora oeli skrota det tidigare arbetsresultatet. Jag ansag,
att vi borde ga etappvis och slappa ut det tvaladiga registret for att fa de
nedlagda kostnaderna tackta. Detta ville inte Hogfors vara med am. Han
slutade och byggde en maskin efter den av honom forordade konstruktionen. Kostn,aderna harfor bestredos av en fabrikor, inom vars verkstad
Hogfors byggde maskinen.. IIogfors hade sokt manga, innan han traffade
den man, hos vilken han utforde arbetet. AlIa hade varit betanksam'ma, da
Kooperativa forbundet redan hade en fabrik for tillverkning av kassaregister. Det var ju en ny industri for Sverige, ocll nara nog alla tidigare
forsok att i konl\:urrens med National uppehalIa tillverkning av kassaregister, 'hade misslyckats. Om nagot foretag synts ha haft framgang, har
delta kO'mmit under Nationals kontroll.
'
Det var alltsa forklarligt, att de fIesta inom den finmekaniska branschen
stallde sig avvisande till I-Iogfors' projekt. Nar Hogfors slutligen lyckades
erhaJIa erforderligt verkstadsutrymme och hjalp for tillverkningen, berodde
detta pa ,att KF till fabriken lamnat garanti for de med tillverkningen

KONKURRENSEN

AR DOD,

LEVE KONKURRENSEN

97

av en provapparat farenade kostnaderna. Han kunde nu visa en ap'parat,
och LM anstallde Hogf.ors i ett dotterbolag, so-m upptog ti,llverkningen.
Sverige hade nu tva kassaregisterfabrik,er. LM forlorade pengar pa dotterforoetaget oeh salde det senare av flera sk:al till ett sarskilt bolag, 80m heter
Ll\1 'Eriessons I(assaregister AB. KF erhall av Hagfors, i samband med att
han forsaJde vissa patent pa apparaten till LM, full ersattning for utlaggen.
Nu ligger Ll\{ kassaregister fare OSS, nar det galler vissa begarliga typ'er
av kassaregister. Till oeh med ett antal till KF anslutna fareningar ha
darfor ansett sig for vissa andanlal ~ha fardel av att kapa LM kassaregister.
Det ar naturligtvis Iitet farsmadligt for oss, men vad har resultatet blivit?
Jo, att vara tekniker aro sa forargade aver att inte vara farst, att de med
spand energi ha arbetat for att astadkomma nagot battre an konlcurrenten.
Det tror jag ,att de ha gjort nUl, oeh inomrimlig tid komma vi att vara
averHigsna LM.
Om det hade varit sa, att jag oeh, KF haft makten pa detta bransehomrade, sa hade ju denna utveekling stoppats. Genoln att det finns tva
faretag som tavla, kom,ma vi att fa en battre apparat an vi ,annars skulle
ha najt oss med.
Det ar skont att ingen har makt att stoppa de skapande krafternas
arbete i samhallet, men de som tanka statiskt iha svart att forsta delta.
Jag brukar belysa den saken med ett exempel. Bondesblndet i riksdagen
giek pa sin tid emot ett forslag om infarande av jarnvagar, darfor att
bonderna skulle farlora inkomst pa karslor. Betraktade man saken ur
statisk synpunkt, v,ar det alldeles riktigt, oeh ingen kunde vederHigga det.
En ledamot, sorn hette Nilsson i Kristianstad, reserverade sig och sade:
»Om en jarnvag ar till nytta far samhallet genom att underHitta transporterna, sa maste det till slut oeksa bli till nytta for oss bonder.» Da sade
talmannenStrindlund: »Nilssons tal skola vi notera till protokollet, hono-m
till skam.»
Vi manniskor aro sadan,a, att om nagon med konkreta bevis, ger belagg
far ett en grupp farlorar, anses han ha ratt, oeh massan rattar sig darefter.
Med »massan» menar jag da inte det arbetande folket, ty liven doktorer
oeh vilka hogt utbildade samhallsmedlemmar som heIst aro svaga for
sadan,a statiska argument. De ha mycket svart att forsta evolutionen.
Jag hoppas att jag genom exemplet med kassaapp·araterna har askadliggjort vad jag menar 'med konkurrens. Konkurrensen skall besta i priskonkurrens. Med priskonkurrens ,menas ju att en saljare har ratt att siilja
till 'ett lagre pris an det av fabrikanterna asatta, alltsa det som likaprisniimn,den vin farbjuda. Nagon tror kanske att jag talar sa har for att
skada handelns utovare, men sa forhaller det sig inte aIls. De skada sig
sjalva genoln att forsoka satta ur funktion livsvillkoret for friheten, nam- .
ligen ratten till tavlan. Det ar alldeles. tydligt att det forhaller sig sa,
Deh jag kan inte forsta hur man kan ga tillvaga som man gar. Man anser
att det 'ar ratt att fa faststaJIa priset oeh att kontrollera nyetableringar,
men tro'r nagon att naringslivet ensamt kommer att fa skota om sadana
saker? Nej, dar komma statsmaktern'a att ingripa. Handelns man oeh de
industriforetagare, som gatt den vagen, ,koluma att bli understallda statens
myndigheter, oeh dessa komma att ta nlakten. Men det se inte naringslivets man, pa samma satt som de, som ropa pa priskontroll, inte se, att
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am staten siitter priserna, sa maste staten satta lonerna. Pa 'det sattet
kan ingen frihet komnla att besta.
Till slut far j·ag kanske saga nagot om nar priskontrollen kan upphora.
Den skulle kunna upphora nu n'ar som heIst, om vi gjorde den svenska
kronan fri, sa att den inte yore en mjukvaluta utan en hardvaluta. Det
forefaller mig som om vi nu hade ett sadant utgangslage, att vi kunde
ga over till att lata fria vaxelkurser faststalla vardet pa var krona. Sedan
yore det ingen konst ·att avskaffa pris-kontrollnamnden, ty da skulle den
falla pa grund av sin egen ofuIIkomlighet. (Bifall.)
Statssekreteraren Richard Sterner:' Jag vill bara gora nagra korta
randanmarkningar.
Jag insta·mmer med direktor Albin Johansson i att doktor Nordenson
minst sagt gjorde sig skyldig till overord, nar han talade om att fackforeningsrorelsen utgor det hardaste monopol vi ha. Bortsett fran ett eller
kanske tva mindre fack, av vilka jag tror intetdera tillhor LO, kan man
komma in i vilken fackforening sam heIst uta.n vidare. Men det ar sannerligen inte 1att for vern som heIst att utan vidare bli jarnhandlare eller
bokhandlare o. s. v.
En annan randanm1arkning beror inledningsforedraget. Jag kan till stor
del instamma i slutkHimmen, men det var kanske en del saker i foredraget,
som man skulle vilja ta upp till diskussion. Jag skall emellertid inskranka
mig till en punkt.
Herr Gabrielsson talade om att det ar tydligt att vi ha kommit till
ett n'ytt regleringssamhalle, som maste leda till en forsamring av standarden, oeh han sade att naringslivets aterhamtning nu efter kriget inte har
varit lika snabb som efter forsta varldskriget. Jag viII hanvisa direktor
Gabrielsson till den av Europakommissionen utgivna Economic Survey for
1948, som nog visar att det pa vasentliga punkter forhaller sig helt annor..
lunda. SaJullda har aterhamtningen inom produktionen i mycket star
utstrackning varit snabbare efter andra varldskriget an efter det forsta.
Det ar ju ocksa fallet har i Sverige, dar vi nu ha en industriproduktion,
som Jigger 45 procent over forkrigsnivan·, medan det efter forsta varldskriget tog tio ar, innanman nadde en motsvarande procentuell okning i
'forhallande till forkrigsnivan. Forklaringen hartill ar mycket enkeI. Efter
forsta varldskrigethade man en mycket stor arbetsloshet, sam rackte ett
par ar fram, och det ha vi inte haft nu.
Det ar kanske litet svart att dra alItfor bestamda slutsater av sadana
dar historiefilosofiska' Qversikter.
Jag viII ocksa gora en liten r·andanmarkning till den diskussion, sam har
forekommit hare
D'et ar ju en sak, om man sager att vi nu ha battre varutillgang o. s. v.
och darlor ,kunna avskaffa priskontrollen och lata konkurrensen ta hand
om prissattninge~. l\ien om den offentliga priskontrollens avskaffande betyder att vi lamna fritt spelrum for en privat monopolistisk priskontroll,
rna det forlatas om det finns folk som sager: »Lat oss overvaga detta en
smula!» Jag taladehar om dagen med representanter for en viss kartellerad bransch, soni i vissa fall har ett palagg av 42 1/2 procent pa sina
priser. D'et befanns, att man fore priskontrollens tillkomst i dessa fall
hade h·aft pa1agg av 50 procent.
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Vid resonemangen om reglering oeh skadan av reglering ror man sig for
myeket med seh·ematis-eringar. Den offentliga regleringen har bade goda
oeh daliga verkningar, oeh fragan ar da vilka som aro goda oeh vilka 80m
aro daliga. Pa samma satt forhaller det sig med atskilliga priv·ata regleringar. Nar man laser kartellregistret, traffar man pa myeket som man
finner egendomligt oeh sam man inte kan anse vara samhallsgagneligt,
men jag viII erkanna att man vid narmare undersokning konstaterar att
det oeksa finns fall, da privata monopol ha gjort samhallsgagneliga insatser. Men oavsett vad man kommer till for resultat vid en granskning
av alIa de enskilda fallen, maste man saga att det blir ganska skrammande,
nar man far klart for sig vilken omfattning denna konkurrensbegransning
har. Kartellregistret omfattar 330 kartellavtal, oeh vi veta att det ar endast
en del av dem som finnas; det kan handa ·att antalet gar upp tilll.OOO, nar
registret ar iardigt.
Det ar ocksa myek·et annat som verkar konkurrensbegrans·ande. BI. a.
av rent tekniska skal for-haIler det sig, speeiellt i ett litet land sam Sverige,
ofta pa det sattet, att ett visst foretag ar ensamt i sin branseh. Vi ha
oeksa det forhallandet, som ·alla kann-a till, att olika foretag inneha aktieposter i varandra, h.a gemensamma bankforbindels'er o. s. v. Detta kan
oeksa foranleda en samverkan, kanske inte sa myeket i en del fall, kanske
mera i andra. Lagger man ihop -allt detta, blir det sa myeket, att man
faktiskt blir morkradd.
Nu finns det ju de som pasta, att de offentliga regleringarna aro skulden
till det hela. Jag vill visst inte forneka att de ha en del av skulden. Pa
1930-talet fanns det kanske inte sa myeket avtaI; det har blivit flera sedan
vi fatt byggnadskontroll, importreglering o. s. v., oeh d-essutom betyda ju
dessa regleringar i oeh for sig sja1va en konkurrensbegransning. Men det
ar riktigare att uttrycka saken sa, att det i dylika fall varit varuknappheten, handelshindren oeh infl1ationstendenserna jamte av sadana faktorer
fororsakade offentliga- regleringar, som foranlett :konkurrensbegransningen.
Dessutom veta vi genom de utredningar 80m foretogs av naringsorganisationssakkunniga, att vart naringsliv redan fore andra varldskriget var i
hog grad reglerat.
Vad betraffar de offentliga regleringarna, aro vi alla overens om att de.
som aro av krisbetonad beskaffenhet bora vi i gorligaste man avskaffa,
pa det satt som redan paborjats. IDa ar fragan, vad som blir kvar av
privata regleringar inom naringslivet. I det fallet viII jag bara saga en
enda liten sak till sist. I den politiska striden har det talats mycket om
hur det privata naringslivet utsattes for livsfara pa grund av soeialiseringsraseriet. Men vi maste oeksa vara overens om latt vad som viisentligen ger
det privata naringslivet dess existensberattigande ar just att det mojliggor
konkurrens, som ofta verkar effektivitetsbeframjande. Om man da med
oIika medel upphaver konkurrensen och darm·ed gor det fria naringslivet
ofritt, sa att vi inte langre kunna tala 'om ett fritt naringsliv, har man
forstort hela sin argumentering, oeh det blir naturligtvis i Hingden en
ganska olyeklig sake Jag tror for min privata del att naringslivets foretagare skulle :ku·nn·a gora myeket for att fa bort en hel del av de regleringar som finnas oeh darmed starka motiv'eringen for det system som de
pladera for.
8-
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Direktoren Kuno Moller: Jag viII forst taeka foredragshaJIaren for
att han tog upp Chevaliers framstallning. Jag tror att det aven far oss
praktiska affarsman ar vardefullt att se problemen i storre sammanhang.
De tankar sam Chevalier framfort aro inte nya, ty de overensstiimma ju
med utvecklingsHiran sasom den formulerades av ,Spencer oeh andra, men
i olikhet med professor Reckscher tror jag, att aven om man kan pavisa
manga samverkande omstandig~heter, finns det nagot cykliskt aven i
naringslivet.
Jag instammer i mycket stor utstrackning med foredragsh'allaren, men
jag maste reagera emot nagra av direktor Gabrielssons teser. I likhet med
den foregaende talaren ar jag inte overtygad om att vi redan aro inne i
en standardsankning, och jag ar nastan overtygad om att faran av de
privata regleringarna - alltsa bortsett fran de statliga oeh kommunala ocksa har overdrivits. Bland n'aringslivets nian forekommer en helt annan
foretagaranda an d'en direktor 'Gabrielsson antydde, och det arbetas i de
fIesta fall intensivt.
Vidare viII jag gora en bestamd invandning mot p·astaendet att samarbetsmentalitet ar detsamma som aderforkalkning. AlIt samarbete ar inte
till nackdel for naringslivet.· Livet ar en syntes av sjalvhavdelse och sa·marbete. Den enkla cellen soker 'havda sig och vax.er, och skapelsens krona,
manni:skan, ar frukten av ett sam,arbete i denna mening. Aven mellan de
enskilda individerna blir det en syntes av tavlan och sa-marb,ete, och det ar
kanske den som ger de storsta resultaten. A ena sidan ar det aventyrslystnad - jag skulle kansk'e inte precis viIja anvanda det ordet - och
riskvillighet, a andra sidan sak·erhet och ordning. Med denna syn pa saken
kommer man till att aven samarbetet har sina fardelar.
Jag har sjalv deltagit i sadant samarbete, visserligen p'a distributions,olnradet dar forh,allandena kanske ligga annorlunda till. D'et faretag, 80m
j-ag nu ar chef for, nedbragte distributio,nskostnaderna med nara 50.procent,
nar det bildades. Denna besp.aring hat· kommit inte bara aktieagarna utan
aven konsumenterna till del. Jag sag har direktor Wehtje, sam ar chef for
den stora cem.entkoncernen, och jag tror att han ocksa skulle kunna vittna
om fordelarna av ett samarbete. Generaltulldirektoren Nils Wohlin gjorde
en gang en undersokning av :kvarnforeningens verksamhet, och aven han.,
som annars var en sa bestamd motstandare till en dylik form av samarbete, kom egentligen till den slutsatsen att detta var en rationaliseringsbeframjande faktor. Jag erkanner att samarbete kan bedrivas pa ett.oriktigt satt, men jag tror dock inte att det ar sa farligt med samarbetet inom
naringslivet.
.
Vad betraffar nyetableringskontroIlen, har jag endast erfarenhet av den
fran. livsmedelshandelsomradet. Jag har ingenting med detaljhandel att
gara numera, men sa vitt jag kan se ·har man har ingripit pa ett ganska
lindrigt satt. Jag kan inte finna det orimIigt att handelns man och leverantorerllR arbeta ,for att fa en viss, tillfredssNillande standard pa detta omrade. De privata livsmedelsbutikerna aro ju i genomsnitt icke mer an
halften sa stora som',kooperationens butiker. Dar finns det ju en annan
form av nyetableringskontroll, som sker genom elt enda foretag.
Professor Heckscher citerade direktor Aners. angrepp mot nyetableringskontrollen, och aven direktor Albin Johansson har vant sig mot denna.
Kritiken kommer alltsa fran representanter far foretag, som konkurrera
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med den del av handeln som har velat skydda sig genom samarbete. Jag
tyeker att den enskilda handeln bor pa sitt sa.tt kunna fa kampa for sitt
liVe Kooperationen oeh Turitz & C'o ha alltid mojligheter att oppna nya
butiker oeh konkurrera med den ovriga handeln.
Efter dessa an.markningar viII j.ag till sist helt instiimma i den del av
direktor Gabrielssons foredrag, dar han vande sig mot regleringsmentaliteten, i den man den gar ut pa att alIt skall drivas· av staten eller dar
regleringarna inom det enskilda n·aringslivet ga sa langt att staten maste
trada in. En sadan reglering tror jag inte pa, ty sa langt raeker inte det
manskliga intellektet, att det gar att fran en pU1~kt dirigera hela naringsIivet.
Professor Eli Heckscher: Det ar mycket viktigt att vi besinna vad
det ·har galler. Jag tror att det skulle Iona sig, om t. ex. statssekreteraren
Sterner ville ga igenom kartellregistret for att se efter, hur de olika kartellerna skulle komma att utveekla sig, om det ieke fordes en sadan p<>litik
80m staten- driver for narvarande. Det ar myeket latt att saga i allmanna
ordalag, att en del kartelIer aro nyttiga oeh en del aro onyttiga, att .statens
regleringar ibland gora nytta oeh. i andra fall skada, men. vi komma ingen
vart pa det sattet. Vi maste ha en konkret diskussion om konkreta foreteeIser. Vilka mojligheter skulle kartellerna ha haft, om vi icke hade haft
den nuvarande formen av statsingripande, oeh vilka karteller skulle kunna
fortsatta sin nuvarande politik, om vi inte hade statens verksamhet sasom
en forutsattning?
·Det var en detalj i lstatssekreteraren Sterners yttrande, 80m intresserade
mig sarskilt. Han talade om att i ett litet land sam Sverige kan det vara
naturligt att ett foretag dominerar pa ett visst omrade. Men skulle man
inte kunna tanka sig att vi kunna importera varor pa samma satt som vi
kunna exportera varor? Skulle vi inte kunna tanka osS' att Sverige far en
storre marknad an den som vi ha inom vara granser? Det ar ytterst karakteristiskt for ~ur den nya regleringen har gatt folk i blodet, att den uppfattas som en del av varldsordningen. I samma stund 80m vi avstanga
utrikeshandeln kommer monopolbildningarnas makt att tiofaldiga·s. Jag
tror att det har 'for narvarande fader en begreppsforvirring, det ger jag
dr Nordenson ratt i, fast han ·kanske inte avsag detsamma som jag.
Dr N ordenson talade som sagt om b.egreppsforvirring, men han yttrade
sig inte om de forhallanden som berordes i direktor Aners av mig. citerade
artike!. Direktor Moller sade att Turitz & Co oeh kooperat~_0!'_en kunna
oppna butiker, men det racker inte med det, om de inte fa kopa l1agra
varOT. Direktor Aner sag·er juatt fabrikani,ti;;'~ lute fa leverera en kottkvarn till Turitz &- Co, darfi'.. . a,~t gjuteJ.ikonventionell hindrar det. Turitz
& CO" far inte utrustas _ded det skosortiment som foretaget behover, oeh
hur skall det da )<-'':.l1na driva konkurrens pa det omradet'? Det ar val
alldeles uppenl-.lart att dessa tendenser hindra de skiekligaste att gora sig
gallande i forhiillande till sin duglighet. Jag skulle onska att dr N ardenso·n
toge stand-punkt tilldetta system -att inte slappa in nagra nya foretagare
pa ett omrade. Jag tror verkligen man kan saga, att de affarsman, som inte
inta en klar standpunkt i dettahanseende, hora till det privata naringslivets dodgtavare. Jag av:vaktar med stort intresse, vad den naste talaren
kommer att saga hare
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Direktor K. E. Gillherg: Den mycket fatalistiska oeh pessimistiska,
grundinst3Jlning, som forst inledningstalaren oeh sedan' professor Heekscher angav, inbjad ju i oeh far sig inte sa myeket till diskussion. Om
det ar, som direktar Gabrielsson tror, att vi nu star infar ett regleringssaIn-halle, som kommer att besta i tre generationer, ja,' da behover ju
den som arbetar i en naringsorganisation inte kanna sig sa angslig far
sina framtida arbetsuppgifter, utan han skulle kanske kunna naja sig
med att acceptera detta konstaterande. Nar professor Heckseher
sager att vi nn kanske befinna oss i ett mellanstadium, som ungefar
motsvarar tiden mellan det romerska kejsarvaldets fall oeh medeltidens
intrade, ar det oeksa uttryek far en myek·et pessimistisk uppfattning savida man inte anser att konsumentkooperationen skall kunna yanda
aven ·pa det handelsefarloppet. Dessa framtidsperspektiv aro emellertid sa
svindlande, att den som i sin borg·erliga garning sysslar med vardagliga
konkurrens- oeh samarbetsfragor inte riktigt kan hoja sig till dessa rymder
utan i stiillet far farsoka thalla sig litet till de rent praktiska fragorna..
Jag viII da helt instiimma i vad direktar Gabrielsson sager om forefintligheten av konkurrensvilja i naringslivet. Det ar ju alldeles riktigt, som
han papekade, att ar det fraga om att gara en overenskom.melse. och nio
aro for det men en staller sig pa tvaren, sa blir det i regel ingen Qverenskommelse. Darigenom kan alltsa en relativt begransad sektor av malmedveten konkurrens spela en mycket stor roll. Men jag tror att man
darfor ocksa kan saga, att nar det i alIa fall blir overenskommelser oeh
sammanslutningar av olika slag, beror det pa att tryeket oeh ineitamenten
dartill aro sa utomordentligt kraftiga, att man kan avervinna aven sadana
svarigheter. Oeh jag tror inte att det kan goras gallande, att dessa incitament alltid aro av egoistisk natur.
Det finns aven en samhallsgagnelig konkurrensbegransning. Det finns ett
samarbete ino·m naringslivet, soni ar i hog grad nyttigt oeh som oeksa har
ganska naturliga orsaker. En av dessa orsaker ar konkurrensen mellan
enskild foretagsamhet och konsumentkooperationen. Det ar faktiskt pa
det sattet, att en hel rad av de samarbetsatgarder, som existera exempelvis
inom livsmedelsbranschen, aro direkt foranledda av den konsumentkooperativa verksamheten. Jag sysslar sjalv med atskilliga sadana sammanslutningar, och en av vara viktigaste och som jag tror samhallsgagneliga uppgifter ar att fa till stand en sadan ensartad prispolitik fran industriens
sida, att konsumentkooperationen inte skall kunna tilltvinga sig extra
forman·er, som inte pa nagot satt· sta i samklang moo de reella prestationer som kooperationen nt-for. Jag tror 80m sagt att detta ar salnhallsgagnande, aven om jag ar alldeles overtygad om att man pa kooperativt
hall icke tyeker om den saken. For min del hade jag garna sett, att vi
har i landet hade fatt en motsvarighet till den lagstiftning som man sedan
1936 har haft i Forenta staterna, enligt vilken koparna skola behandlas
lika oeh inte -den ena kunden gynnas pa den andra' kundens bekostnad.
Hade vi haft en sadan lagstiftning lat mig saga fran 1936, sa ar jag overtygad om att den enskilda handeln skulle ha statt starkare i dag an vad
den nu gor, och jag tror ocksa att vi da skulle ha haft ett mindre utpraglat kartellsamarbete pa vissa punkter inom naringslivet, eftersom ett
sadant arbete da inte skulle ha varit sa nodvandigt, som det nu ofta
har blivit.
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Om jag sedan gar over till nagra av de sarskilda punkter som direktor
Albin Johansson var inn,e pa, sa beklagar jag att det sker pa ett· sa sent
stadium av debatten. Direktor Johansson sager, att man fran kooperativ
sida har arbetat for att fa registrering av kartellavtal. Det ar alldeles
riktigt, och det ar ocksa riktigt, nar han sa.ger att denna registrering av
kartellavtal har gjort det mojligt att komma at en del sadana avtal. For
.att bara ta ett exempel kan jag har erinra om att det kartellavtal, som
fanns mellan den privata glodlampsindustrien ooh den kooperativa Lumafabriken, forsvann i samband med den of.fentliga registreringen genom
monopolkontrollbyra,n. Jag vet nn inte, am det kartellavtal, som finns
mellan Kooperativa forbundet och jordbru.ksorganisation·erna betraffande
mjolkdistributionen har hunnit bliva registrerat. Jag farmodar, att om det
har blivit registrerat, har direktor Johansson en mycket klar anledning
att forsoka fa bort aven det avtalet. Har det inte annu blivit registrerat,
sa maste vi 'givetvis vanta pa registreringen, men jag ar alldeles overtygad
=om att liven detta avtal sedan kommer att forsvinna. Det ar ett av de
mest fullstiindiga kartellavtal, som jag overhuvud taget kanner till.
For min del ar jag inte direkt engagerad i likaprisnamnden, men sa
mycket kanner jag till om namndens verksamhet, att jag vet, att den
inte faststaller nagra priser. Det ar en forvaxling, som direktor Albin
Johansson dar gor sig skyldig till. Vad som sk·er ar att manga fabrikanter
bade av kemisk-tekniska markesvaror och av en'hel del andra varugrupper
faststalla en,hetliga utforsaljningspriser, s. k. bruttopriser. Om jag inte
min.ns fel, var atminstone tidigare ocksa Volvobilen en markesvara med
·av fabrikanten faststallt utforsaljningspris. Nar en sadan bruttoprisfrukt
kan vaxa pa det friska tradet, sa ar frukten kanske inte sa daJig, som
man ibland vill gora gallande. Aven pa det kooperativa tradet vaxa manga
bruttoprissatta varor. Det sages visserligen att det endast ar maximipriser som faststaJlas, men vi veta att dessa »maximipriser» ha en naturlig
ben.agenhet att i praktiken fungera sasom minimipriser.
Jag viII fasta uppmarksamheten pa en annan aspekt av den gemensamma
prissattningen. Konsumtionsfareningen Stockholm med omnejd har om jag
inte minns fel 850 olika butiker, diiribland ett dussin sjalvbetjaningsbutiker.
Det ligger i sakens natur att kostnaderna for dessa butiker maste vaxla
ganska vasentligt. D'et finn·s enklar strukturskillnad mellan en sjalvbetjaningsbutik och en annan butik, meri priserna aro precis desamma.
Genom den centrala annonsering, som IConsum Stockholm har for praktiskt
taget hela sitt varusortiment, uppstar for denna valdiga butikskedja ett
bruttoprissystem, som ar vasentligt mer om.fattande an vad de enskilda
foretagarna i Stockholm ha.
Nyetableringskontrollen har ocksa tillkommit for att stiirka den enskilda
detaljhandeln i konkurrensen med konsumentkooperationen. Verksamheten ar inte uteslutande av negativ art, utan jamsides med nyetableringskontroIIen soker man hjalpa nystartade foretag att finansiera sin rorelse.
Direktor Albin Johansson vet lika val som jag att bland dem som starta
nya privata affiirsforetag ha manga varit kooperativa handelsforestandare.
Jag har ibland roat mig med att fraga dem, varfar de ga over till det
kartellbundna enskilda naringslivet, och de svara: »Vi' tycka att kooperationen nu har blivit sa byrakratisk, och vi tro att den enskilda handeln ar
friare.»
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Den planering, som sker i de nybyggda omradena, oeh den korikurrensbegransning eller nyetableringskontroll, som den' for med sig, ar inte den
enskilda foretagsamheten ansvarig "for. Tvartom Iida vi ofta av den, darfor
att myndigheterna ha en sadan faiblesse .for kooperationen, att det ar
Hittare att fa kooperativa an privata butiker pa dessa omraden.
Direktor Albin Johansson sager, att det yore lampligt om den enskilda
·handeln startade sma butiker, enmansbutiker for ett mindre antal hushaJ!.
Han motiverade detta med att varorna mer oeh mer bli kundforpackade
hos leverantoren oeh att det tar mindre tid att siilja dem i butikerna.
Men det ar val ingenting som hindrar att kooperationen sjalv gar ett
sadant experiment. (Direktor Albin Johansson: Det forbjudes genom stadsplaneringen.) Det finns stora omraden dar stadsplanelagen int.e galler,
sa nog finns det plats for ett sadant experiment.
Doktor Harald Nordenson: Jag skall borja med fackforeningsrorelsen.
Nar jag tillat mig gora det skarp·a uttalandet att faekforeningarna aro
vart ·hardaste monopol, hade jag i minnet sadana atgarder fran faekforeningarnas sida so·m att man vid vissa tillfallen hal" kravt for att en
person skulle komma in i faekforeningarna, att han hade arbete, oeh
samtidigt for att han skulle fa arbeta vid en arbetsplats att h:an skulle
tillhora faekforeningen. Det vagal" jag pasta ar en myeket hard monopolism, oeh jag viII vidare erinra om faekforeningsrorelsens installning till
strejkbrytaren. Jag viII inte sarskilt forsvara strejkbrytarna, oeh jag anser
att faekforeningarna ha sitt berattigande, men om man hal" en radikal uppfattning o-m obegransad konkurrensfrihet, bor man ocksa betrakta strej~
brytarna som de framsta representanterna i samhallet far konkurrensen,
ty de aro ju de enda som satta sin existens pa spel i kampen far fri
konkurren.s.
Nyetableringsko,ntrollen inom livsITledelshandeln a1" inte lika hard som
inom jarnhandeln och pa vissa andra omraden. De sakande kunna vadja
till en instans, dar det finns representanter for de olika organisationerna
med en opartig.k ordforande som har utslagsrost oeh i tveksamma fall
faller avgarandet. Pa det sattet har man sokt tillgodose det allmannas
intresse, sa att det inte skall kunna bli nagon oskalig monopolism. Begransningen i etableringsmajligheterna kompletteras med stad genom Ian at
clem som etablera sig. Att man darvid forsoke1" fa vederborande att forlagga sin verksamhet pa sadant hall, da.r det verkligen finns behov av en
ny butik borde varken vara till skada far honom eller samhaJlet. Man
farsaker alltsa inte forkvava ny verksamhet, utan man forsaker i stallet
stodja den i de .fall, da man anser att den har utsikt till framgang.
Har har oeksa talats om farhallandena pa vissa nybyggda onlraden.
Stadsplanelaggningen oeh byggnationen ligga ju i handerna pa de kommunala myndigheterna, som kunna bestamma var det far sattas upp en ny
butik. Det hal" visat sig att de i regel lamna foretrade at koop·erationen
oeh pa detta satt far den i praktiken ett monopo!.
I fraga om gjuterikonventionen viII jag saga, att del forefaller mig att
vara en myeket hard kartell, oeh det finner jag olyekligt. Jag anser att vi
hal" ha ett exempel pa sadana karteller, SOin vi inom naringslivet borde
forsoka hyfsa till oeh ge hyggliga former. Likasa anser jag att jarnhandelns nyetableringskontroll ar orimligt hard oeh att den borde till-
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Himpas efter andra principer, am den overhuvud taget bar vara kvar. Jag
ger professor Heckscher ratt i att man pa vissa h'all faljer osunda och
icke anskvarda linjer.
Jag kan inte lata bli att komma tillbaka till min van Albin Johansson.
Nar han sager alt vetenskapsman och doktorer se allting statiskt, skulle
jag vilja svara honom, att om vi ha bedrivit vara studier pa ett riktigt
satt,ha vi i alla fall kommit underfund med att man inte kan v'ara sa
saker pa att man har ratt pa alIa punkter. For min del har jag klart far
mig att naringslivet har stora brister, men jag ar inte beredd att utdama
naringslivet i alIa avseenden. Jag har forhoppning om att 'man skall kunna
ratta till missfarhallandena.
Jag erkanner garna att kooperationen har gjort en utomordentlig insats
i svenskt naringsliv, men jag kan inte neka till att jag tyeker att dess
representanter aro benagna att alltfar mycket betrakta sig sjalva som perfektionerade. Nar vi ha velat hyfsa till rabattfragorna, 80m direktOr
Gillberg talade om, och komma darhan att de ordnas efter prestation,
ha vi matt det kanske hardaste motstandet fran kooperationen. Och jag
kan inte undga att har aterkomma till vad jag tidigare antydde, namligen
den politik som har farts av kooperationen genom KarIshamnsfabriken,
da denna hade en ensamstaJIning pa sitt omrade. Den har tvingat fram ,en
konkurrens, och vi ha kunnat konstatera vilka utomordentligt stora
vinster som dar har gjorts. Jag tror att om direktar Albin Johansson gar
en undersakning, skall han finna att Karlshamnsfabriken var ett av de
foretag som hardast utnyttjade sin stiillning pa hemmamarknaden under
kriget.
Jag viII ta ett annat exempel. Vi behovde sojabon.or under kriget far
nagra experiment med att framstalla vissa preparat. Vi talade med livsmedelskommissionen omdetta oeh skulle fa nagra prov fran Karlshamnsfabriken, som var den enda som hade varan, men alla bonor som vi fingo
yoro ruttna oeh odugliga. Genom den information vi hade fatt hade vi
grundad anledning att tro att det fanns farska bonor, men vi kunde aldrig
fa fram dem, och. livsmedelskommissionen radde inte pa kooperationen.
Jag maste saga, att kooperationen ibland har utnyttjat sin stallning pa ett
satt som jag har haft utomordentligt svart att forsta och smalta.
Professor Eli Heckscher: Jag skulle onska att doktor Nordenson uttryekligen toge standpunkt till det som dire.ktar Aner talade om.
Doktor Harald Nordenson: Jag har sagt, att det enligt min mening
bar foretagas en pravning inom naringslivet, om ·man vid de begransningar sam gjorts har tagit rimlig hansyn till det allmannas intresse.
Det ar enligt min mening faIlet med de former som tillampas inom livsmedelshandeln, men pa de hall, dar atgarderna ha drivits far langt, bar
en andring ske.
Direktaren Albin Johansson: Den sista lasten med sojabanor lag ett
helt ar nere i Medelhavet, dar baten hade forlist. O'm doktor Nordenson
har fatt odugliga bonor, maste de ha kommit fran den lasten.
Nar jag farut talade om doktorer, tankte jag inte pa doktor Nordenson.
Jag viII helt allmant saga, att det inte bara ar fraga om enkla och
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okunniga manniskor utan att aven vetenskapligt utbildade personer ha
benagenhet for att se farhaJlandena statiskt.
Herr Nordenson tyeker att vi salja for dyrt, och herr Gillberg tycker att
vi salja for billigt. Det ar som det skall vara. For ovrigt talade herr
Gillberg sa vackert, att jag har svart att bemota honom. Han sade, att
ett avtal mellan KF ochen enskild industri, som upptagits i kartellregistret, hade upphavts av oss. Dar ser man vilken effekt kartellregistret
har, oeh som jag namnde ar det vi 80m forst payrkat det.
Direktor Kuno Moller namnde, att margarinfabrikanterna sparade 50
procent av distributionskostnaderna genom samarbete. -Det tvingades de
till genom· konkurrensen med var margarinfabrik. Sag sedan, att konkurrensen ar dalig!
Doktor Harald Nordenson: Jag kan erkanna, att sa Hinge den anda
vilar over kooperationen, som ar inaugurerad av Anders Orne och Albin
Johansson, tror jag att kooperationen har en mycket stor mission att
fylla. Men jag ar mycket orolig for den anda, 80m kan komma, sedan
de en gang i tiden gatt bort, och jag tror, att de feI, som ha framtratt,
i mycket hog grad bero pa att Albin Johansson inte haft mojlighet att
vaka overallt. Vissa tendenser, som dar ha kommit fram, betraktar jag som
utslag av en farlig monopolism, och jag har vant mig emot dem, liksom
jag har bekampat osund monopolism inom enskild verksamhet.
Direktor Assar Gabrielsson: Nu har det blivit min tur att komma
med nagra sma randanmarkningar.
Jag skall harja med direktor Gillberg, 80m trodde att Volvo ar en
markesvara som det har satts ett markespris pa. Ja, visst ar det ett gott
marke, 'Dch visst finns det ett pris pa det. Priset annonseras, for att ingen
aterf6rsaljare skall kunna ta mer an det av fabriken faststaJlda priset,
men det finns ieke och har aldrig funnits nagot hinder for en aterf6rsaljare
att ta mindre. Komplimangen om det friska och det torra tradet tar jag
alltsa garna emot till den ena halften, men inte till den andra.
Direktor Moller anklagade mig for att ha varit for hard mot samarbetsmannen. Jag vande mig naturligtvis inte mot samarbete overhuvud taget
- vi veta ju alIa, att samarbete'ar nodvandigt - utan jag tiinkte pa det
samarbete, sam har till syfte att gagna en viss grupp pa de kopande gruppernas bekostnad. Un4er vanliga forhallanden skulle jag kanske inte ha
anvant sa harda ord, men det ar berattigat att gora det just nu, nar
regleringssamhall~t'haIler pa att breda ut sig 80m allra varst.
Jag namnde nagot i mitt anforande om »Sweden the middle way». Om jag
hade Ievat under en konkurrenstid, hoppas jag, att jag skulle ha statt pa
regleringssidan. Jag tror inte pa ytterligheter at nagotdera hallet, och nu
ar det tydIigt att regleringarna ga alldeles for langt.
Jag fragade, om man redan kan skonjan'agon sankning av standarden
under denna nya regleringsperiod. Det ar en fraga, 80m ar latt att stiilla
och svar att besvara. Jag slutade sa med att fraga: ,Ha vi nu samma
produktion har i Sverige som fore kriget?» Pa detta fick jag det overraskande svaret, att produktionen ar 45 procent hogre. Jag far paminna
om att jag talade om forkrigskronor. Ha vi nu i forkrigskronor raknat
45 procent hogre produktion an fore kriget? (.Statssekreteraren Richard
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Sterner: Det gaJlde .fabriksindustrien.) Min fragaavsag samhallet i dess
helhet. Skulle vi ha nagra valutasvarigheter om vi hade 45 procent
hogre produktion over hela linjen? Att jag kommit pa den tanken, att
det mojligen har blivit en standardsankning, beror narmast pa de vid
upprepade tillfallen gjorda uttalandena om den sankta standarden, lat
vara att man darvid avsett konsumtionsstandarden.
·Sa far jag kanske s'aga ett ord till professor Heekscher. Jag vagar mig
inte pa att bemota honom iden kritik, som han presterade emot Chevaliers
allmanna askadning, men jag kanner mig ratt belaten over en sake Jag
talade om sex olika samhiillen, tre regleringssamhaJlen oeh tre konkurrenssamhalIen. Professor Heekseher menade att man inte kan saga sa, men
under resonemangets lopp talade han sjalv om det sista samhallet, som vi
nu komma in i, samt vidare om det foregaende konkurrenssamhallet oeh
om den harda franska regleringen. Jag fiek alltsa medhall i fraga om de.!
tre sista samhiillena, Deh det far jag kanske noja mig merle Jag skall Hisa
om Chevaliers bok i ljuset av professor Heeksehers kritik, oeh jag tror for
ovrigt att den hoken kan bereda er alIa en intressant lasning.
Jag kan inte underlata att gora en liten sista replik till professor Heckscher, men den iir uteslutande av formelI nature Professorn sade, att de
franska forordningarna av olika slag alItid hade vackra foretal, av vilka
somliga gingo i konkurrenssamhallelig riktning oeh 'andra i regleringssamhallelig riktning, men att de inte betydde nagonting, darfor att meningen med forordningarna var en Deh densamma, Damligen att regeringarna oeb kungarna ville ta ut mera pengar av folket. Om man skulle
lagga den synpunkten pa alIa regeringars uttalanden oeh deklarationer,
oeh saledes franrakna dem som ha till syfte att ta ut pengar av skattedragarna, undrar jag hur myeket man skulle ha kvar att hAlla sig till,
nar man viII bedoma de allmanna tendenserna.
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One cannot, nowadays, discuss tIle economic outlook in the United
States \vithout giving consideration to Europe and particularly the
so-called "dollar problem". I must therefore begin with a few remarks
about the recent devaluations and their probable impact upon the
future economic development in the United States.
The events of September 18 must be regarded as momentous and
far-reaching in their effects. Yet the step taken was in large measure a
"leap in the dark". Once again economists were not able to give definitive guidance to statesmen responsible for current policy. Once again
there was a "Babel of voices". Despite the prodigious amount of sta-~
tistical and econometric research, the elaborate staffs in the new international organizations, and the development of refined tools of
economic analysis, it was still not possible to throw any clear light on
the questions: (a) should the European currencies be devalued; and
(b) if so, at what rate? Thus once again it was demonstrated that
economics is still very much of an art and falls considerably short of
being a science.
Nevertheless, the trend of economic thinking over the last two
decades served to guide the general direction of policy. The older, the
orthodox, solution was' to seek an international balance via deflation
of income and employment. Any country can indeed achieve a "hard
currency" via this method. The choice actually made, however, aimed
to achieve a solution within the pattern of continued full employment
and the safeguarding of social security standards. Devaluation can
indeed perform no miracles. To a degree the dollar problem is intensified by the desire of many European countries "to live beyond their
means". The inflationary pressures can only be held in check-if
private consumption is to be sustained-by curtailment of investment
9 -
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and governmental outlays. The choice taken therefore confronts
Europe with the problems of over-full employment. But these problems
are much to be preferred to those of deflation and unemployment.
In the charter of the International Monetary Fund it is provided that
any country suffering from a fundamental disequilibrium may apply
for an adjustment of its exchange rate. No,v if a country is experiencing
a persistent drain of its international monetary reserves, it may be said
to be in a state of fundamental disequilibrium with respect to its
balance of paynlents. But it does not necessarily follow that such a
disequilibrium can be remedied by a change in the exchange rate.
There are, I suggest, at least three possible causes of a fundamental
disequilibrium in a country's balance of payments: (1) price disequilibrium, (2) income disequilibrium and (3) structural disequilibrium.
The case of price disequilibrium we can quickly dispose of. If prices
and costs in Country A are high in relation to Country B, its exports
will tend to be low, in relation to its imports. It is therefore in balance
of payments difficulties, a change in the exchange rate can be expected
to cure this disequilibrium.
Income disequilibrium prevails if Country A is operating at a full
employment (or over-full employment) income and employment level,
while Country B is operating at a lo,v level of income and employment.
There may be no cost-price disequilibrium between the two countries.
Income disequilibrium. has, I am convinced, played a role .from time
to time in the "dollar shortage" problem. Indeed in the current year,
while Britain and the Scandinavian countries were tugging at "overfull employment", the United States was experiencing a minor
recession. Europe was trying to live "beyond her means", while the
United States was finding it difficult "to live up to its means", in other
,vords to achieve her full economic potential. The "dollar crisis" this
summer was in part a case of income disequilibrium.
Yet when all is said and done, I Rin convinced that the "dollar
problem" is-and has been for 35 years past-basically one of structural disequilibrium. It is a deep-seated problein. The United States
has made gifts (voluntary and involuntary), loans and investments
abroad of over 100 billion dollars during the last 35 years. First there
was the repatriation of foreign investments in the U. S. Then came
the war and post-war loans of World War I; then the gold inflows
of the thirties; then Lend-lease; and now the post-war gifts and loans.
And in one way or another, perhaps implemented by governmental
insurance and guarantee, the outward flow of American. funds is likely
to continue for a long time to come, despite the termination of
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Marshall aid. The structure of the modern \vorld economy requires a
capital outflow fronl the United States.
This structural disequilibrium has its roots in tIle structure of
production of different countries-the natural resources, the skills of
the populations, ·the development of technology, the investnlent of
capital per worker. It is also rooted in the structure of the market.
Manufactured products more and more out\veigll the basic raw material
commodities in the modern market. In the modern economy price
changes are relatively ineffective as determinants of demand. Advertising, trade marks, monopolistic competition, oligopoly-all these limit
the role of price factors. Trade volume is relatively inelastic with
respect to price changes. These structural factors largely explain ,vhy
the American nlarket is so difficult for foreigners to invade.
If this be so, one cannot expect the devaluations to increase the
volume of dollar earnings significantly if indeed at all. The main effect
will be to deflect European purchases away from the dollar area to
non-dollar areas. Sweden will buy British, instead of American, cars;
Britain will cut her dollar oil purcllases, etc., etc. The new exchange
rate structure sets up a "monetary tariff" vis-a-vis the dollar area. It
will tend to induce a greater integration of the European econolny. For
the United States, the main effect ,viII be a cut in American exports,
and a downward pressure on agricultural and ra\v material prices.
Now, how does all this affect the economic outlook in the United
States? How ilnportant is ·the net export surplus in the American
economy?
.
To answer this question it is necessary to consider the margin (at a
full employment income level) bet,veen the National Product and
Private COllsumption, together with the components whicll fill this
margin. The data for the yeai" 1948 will serve as a useful guide, since
this was a year of full employment at substantially stable prices.
Investment and saving were in equilibrium. Given the prevailing
propensity to consume and the prevailing tax structure, private illvestInent and governmental outlays were just sufficient to produce a
balance between aggregate demand and aggregate supply.
The year 1948 was one of stability at full employment. It therefore
serves as a good bench mark from which to measure how much it takes
to maintain full employment in the United States. The propensity to
consume being satisfied at $178 billion expenditure, it required additional outlays (in the form of government purchases, private investment and net export surplus) of $78.2 billion to maintain full employment. If the margin between· private consumptioll and the potential
full output had not been filled there would have been unemployment.
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What is particularly impressive is how wide this margin is in the
United States. At 1948 prices it was $78.2 billion. This total may
conveniently be broken up into $40.8 billion for private domestic
investment, $6.3 for net export surplus, and $31.1 for government purchases of domestically consumed goods and services.
The volatile part, the areas in which one may sooner or later expect
trouble, are private investment and net export surpllls.·Together they
amounted in 1948 to $47.1 billion. Of this total, $6.3 ,vas net export
surplus, $3.8 net investment in inventories, $21.9 in business equipment
(machinery, etc.), and $15.2 in private construction. To this one may
add the most volatile part of consumer outlays, tIle expenditures of
$22.7 billion on consumers durables (cars, household equipment).
The recent devalutions (and the eventual cessation of l\iarshall aid)
will cut the net export surplus, and the post-war private investmentsurge clearly exceeds the normal growth requirements, deterlnined by
the technological progress and the increase of population. Business
cannot continue to find profitable investment outlets at the rate of
$22 billioll per year. Every boom, based as it is on a rate of investment
in excess of normal growth requirements is highly precarious. It is
doubly precarious because every investment surge induces a secondar:y
investment as well as a rise in consumption. Once the autonomous
investment recedes, the induced (secondary) investment and consumption fall also, and so income declines by a magnified amount.
Thus an economy like that of the United States, can rapidly change
from boonl to a fast-moving, cumulating depression.
How important the loss of' a net export surplus may be depends
mainly on the timing. If it develops at the moment when otller areas
are "softening"-when inventory accumulation has reached a high
ratio to sales, when backlogs of demand for machinery and plant are
becoming exhausted, a relatively small decline of expenditures in any
one area may start a cumulative downturn. The forces making for
depression are progressively gathering strength. We are buying automobiles in excess of the normal rate; we are investing in plant and
equipment in excess of the normal rate of growth; world-trade forces
are whittling a"vay at the net export surplus. The United States sooner
or later will be confronted with the problem of maintaining full
employment.
Nevertheless there are, I believe, good grounds for a guarded
optimism. The American economy is far better able to overcome a
seriolls depression now than was the case in 1921 and 1929. To begin
\vith, important restraints have held the current boom in check. It has
a sounder foundation than earlier high booms. Much of the recon-
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version to peace-time production was aCCOml)lished in the twelve
months of post-war price control. And after price control was removed,
collective bargaining exercised a certain restraining control over wage
rates. The contracts, lasting for one to t,vo years, checl{ed that wildly
speculative bidding for labor which a "tree" labor marl{et produced in
1919-20. Consumer credit expansion was controlled, and the stock
market speculation was restrained by the "margin" requirements
imposed by the Federal Reserve Board. Business men pursued a more
cautious inventory policy. In general there was no such irrational wave
of optimism with respect to fixed capital investment as that which
prolonged the boom culminating in 1929.
The American economy has, moreover, undergone significant institutional changes, partly by accident and partly designed, which act as
cushions against a precipitous decline in national incorne. To begin
with, there is the large volume of liquid assets-a by-product of warfinancing-held by individuals and business concerns. These widespread lloldings of deposits and government bonds ,viII tend to maintain expenditures as income and employment begin to fall. Related to
the 'condition of high liquidity is the prevailing low rate of interest
and the strong position of the commercial banks. We shall not
experience, as ill 1929-32, the restraining effect of credit contraction.
The farm price and incolne support progra~, while it creates serious
problems which we shall have to \vrestle with, serves as a powerful bulwark against a drastic, speculative decline in prices. Finally, the social
security program, which badly needs to be expanded, offers a measure
of protection against a rapicl decline in consumer purchasing power.
Yet when all is said and done we shall sooner or later face an
emergency situation that ,viII call for quick and effective action. Are
there grounds for expecting such action? Yes and No. We are certainly
in a much stronger position than in 1929. We do know in general what
to do. Every Department in 'Vashington has behind it years of
economic research and no Division is without a program. One of the .
greatest revolutions in government introduced in tIle Roosevelt Era
is the development of governmental research. The President now has
at his disposal, not only the basic research in the various Departments
and Boards, but also the over-all analysis continuously made available
to him, and periodically to the general public, by the Council of
Economic Advisors. There is moreover a marked change in the climate
of opinion, such as the enlightened views on fiscal policy publicized
by the Committee on Economic Development and the National
Pla.nning Association. One must also take cOgJ.lizance of the shift in
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political forces, notably represented by the large voice which labor has
won in the councils of the Truman Administration.
It is of course true that once the emergency confronts us, we shall
be enlbroiled in heated controversy on fiscal policy. On the one side
proposals to increase expenditures-health, housing, education, ·resource development, etc.-will be vigorously fought, especially at a
time when revenues are falling ·away. Still more difficult will it be
deliberately to increase the deficit by a large-scale reduction in taxes.
Yet we may well be confronted with an emergency that may call for
a very large deficit. But it is not difficult to imagine what the opposition party would be saying about a large deficit in peace-time. Yet an
average deficit over the years of around $10 billion may 'be needed to
provide the growing American economy with adequate liquidity.
If economic fluctuations in the United States are likely to recur, is
it feasible for Europe to cooperate with America? A'workable relationship is, I believe, possible. But perfect stability in the Ullited States
must not be expected. No anti-cyclical program, however perfect or
however well administered, can prevent a recession of the magnitude
of mid-year 1949. The European economy must somehow overcome
super-sensitivity to minor recessions in the United States. This may
partly be achieved by less reliance on American markets; perllaps in
part by an enlarged Monetary Fund more adequate to take care of
short-run disturbances; and possibly by some implementation of the
Triffin Plan.
I conclude on a note of cautious optimism. Our problems are largely
the problems of full employment or over-full employment. These
problems present no such threat to the social structure or to international relations as did the tragic mass unemployment of the thirties.
Whatever blunders we are making they are not to be compared with
the disastrous policies which permitted the Great Depression to develop
and to run its course.
We do well to remember the criteria of economic progress suggested
by Pigou and others long before the New Economics: (1) per capita Olltput, (2) investment adequate to meet the requirements of growth and
techll0logical progress, and (3) an equitable distribution of income.
On all these counts, the Scandinavian countries, Holland and Britain
have made an amazing record in the last few years. Along these lines
we can take courage, and face the problems of full employment in the
conviction that they can at least be brought to a workable solution.
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Bankdirektor Gate Engfors holl foljande foredrag:

Efter deval,reringen
En av mina vanncr sade for en tid sedan: l\fan ar naturligtvis inte
sa tacksam som man borde for att man alltid hal" fatt arbetsuppgifter
som hal" legat strax over ens formaga. Anledning till sadan tacksamhet
foreligger for min del inte i dag. Det jag narmast hal" att tala om,
situationen efter devalverillgen, ar en uppgift att IorlyIta sig pa. Att
jag med nagon grad av tillforsikt vagal" se den i ogonen, beror pa att
jag inte tanker stra:va eIter nagonting annat an att forsoka utreda
vissa linjer i utveclclillgen ocll forsoka klarlagga nagra av sammanIlangen.
Nar vi forra gang-en devalverade, 1931, Ioljde vi ocksa England.
Situationen hade vissa drag gemensamma med den nuvarande, framforallt det att Val" valutareserv ocksa den gangen val" uttomd, men
olikheterna ar fler. Det radde depression i varlden, en depression som
hade borjat i Forenta staterna och snabbt spritt sig. Arbetslosheten
val" stor i de fIesta lander, vilket ocksa betydde att en stor del av
produktionskapaciteten lag oanvand. Man hade ett langvarigt prisfall
bakom sig. Det ingicl{ i den erfarenhet nlan da llade att en devalvering
av en valuta leder till prisstegring inom landet, och det val" eiter alIt
att doma vad man den gangen hade 'Tantat sig. I den koparens nlarknad som radde, eller med andra ord med den overproduktion som forelag,och med den tyngd som vad man senare lcallade pund-blo.cket hade,
blev resultatet i stallet for en stegring inom de devalverande landerna
ett pristryck och ett IJrisIal1 utanfor dem. Pa det llela taget kan man
saga att IJriserna stabiliserades i England och andra Hinder SOln devalverade sin valuta, medan guldlanderna fick se IJrisfallet, och darmed
depressionell, ytterligare forvarrad. Detta resultat Iorefaller ha varit
ovantat, och den uppfattningen stoder jag pa, att det drojde flera ar
innan man sag sammanhangell klarlagda i tal eller skrift. Nu ingar
denna bild av sammanhangen i det allmanna medvetandet och hal" i
10 -
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sin tur for manga l{ommit att framsta SOln normalforloppet vid en
devalvering, om det devalverande omradet ar tillrackligt stort.
1949 ar laget ett annat ur de synpunkter som nyss anlagts. Vi har
- sonl allman l{arakteristik - inte en koparens utan en saljarens
marl{nad. Nagra allmanna depressionstendenser kan vi tills vidare inte
iakttaga i varlden. Det foreligger ingen outnyttjad kapaeitet av riktig ;
betydelse, varkell i fraga om utrustning eller manniskor. I den man
sadan bristande sysselsattlling finns, foreligger den i lander som icke
devalverat eller devalverat obetydligt. Vi star alltsa infor den i jamforelse lned hittillsvarande erfarenhet paradoxala situationen att medan mall sonl vanligt i forsta hand devalverat valutan for att framja
exportell, sa har man ingen kapacitet tillganglig for att framstalla
exportvarorna. Vid tidigare tillfallen har det alltid varit sa att exportindustrin sakl1at sysselsattning och genom devalveringen kunnat komrna igang oell darmed genom bytet pa nytt kunnat bidraga till en
rikare forsorjning av landet.
Med det konjunkturlage som nu rader i varlden och med det forllallande mellan produktion och efterfragan som nyss karakteriserades
sam en saljarens marl{nad ar - trots att devalveringsomradet blivit
stort - utsikterna att devalveringen skall leda till ett prisfall utanfor detsamma tills vidare sma eller obefintliga. Detta. framholls sa
eftertryckligt sam det var mojligt i de overlaggningar sonl foregiclr det
med rask beslutsamhet fattade devalveringsbeslutet lIar i landet. Jag
skall inte gora nagon lang upprakning utan noja mig med att konstatera att priserna i dollar raknat endast fallit ifraga om ett fatal av de
l)a varumarknaden i New York noterade varorna och endast i tva fall
mera avsevart, samt att efter gjorda berakningar mellan 40 ()ch 50 %
av den svenska importen omedelbart pa grund av devalveringen blivit
fordyrad i kronor. Hllr prisutvecklingen framdeles kan komma att gestalta sig ar naturligtvis omojligt att saga. En framstaellde svensk
affarslnan 11ar brukat saga att prisutvecklingen bestammes av kapplopningen mellan tillverkningen. av varor och tillverkningen av kopkraft och att det yore markvardigt om inte i langden, oeh om vi far
ha fred i varlden, varuproduktionen skulle vinna i den kapplopnillgen.
Man hor oeksa fran affarsman, sonl vall{anner sina omraden, framtidsbedomningar om hastigt stigande produktion med foljande utsikter
till prisfall. Det var sa vitt jag kunnat finna i sadana kretsar ell
ganslra bestamd uppfattning fore devalveringen, att ett s~dant prisfall
skulle kunna komma inom en ganska snar tid. Fragan galler nu vilka
andringar i dessa utsikter som devalveringen medfort. Det ar val ratt
att saga - lTIen man blir inte mycket klokare av det - att devalveringell knal)past kan ha brutit tendensen, men att den kan fa aterverk-
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ningar, som idag inte kan overbIieI<as, pakopl{raftsidan eller, om mall
sa viII, penningsidan. Man kommer, savitt jag forstar, hur man an
vander pa denna fraga tilibaka .till penningpolitiken oeh dess bedrivande SOln det centrala sporsmalet. Sverige ar ett litet land och ett
land som for sitt liv oeh sitt valstand mer an de fIesta beror av sitt
byte'med andra lander. Vi ar darfor starkt beroende av utvecklingen
i andra lander och hllr man gor dar. Jag skall emellertid inte gora
nagot forsok till bedonlning darav utan tala om vad vi sjaiva kan gora
oeh som utgangspunkt for mitt resonemang valja den forutsattningen
som idag torde uppfattas som den naturligaste: att konjunl{turlaget i
Forenta staterna tills ,ridare komnler att sta sig oell att prisnivan dar
kommer att forbli i huvudsak oforandrad. Mall stalls infor fragan: hur
lag fore devalveringen noteringen pa svenska kronor i forhallande till
bytesvardet och hur ligger den nu efter devalveringen.
Fragan om hur jamviktsHiget for ett lands valutakurs skall kunna
bestamnlas har lnan ihardigt sokt losningar pa. Man lIar forsokt rakna
pa olika satt. J\lan har angivit l(urserna pa olika fria marknader pa
sedlar och vardepapper, nar varuhandeln varit bUllden. Man har utgatt fran laget under en period sonl i efterhand framstatt sasom i
huvudsak i jamvikt och forsokt att med indexberal{ningar faststalla
vad som darefter skett nled varllpriser oeh produktionskostnader i de
tva lander man jamfort. Intet av dessa forsok kan man val saga har
lyekats. Man har i basta fall fatt mer eller mindre sakra indikationer
och man l(ommer till, vad man ~al ur planhusllallarens synpunkt l(an
kalla det nedslaende resultatet, att enda sattet att fa svar pa fragan
ar att lata en fri varumarknad oeh en fri valutamarknad sjalv :finna
sitt jamviktslage.
Flertalet bedomares asikt tarde vailla varit att den officieIla kursen
l)a svenska kronan innebar en overvardering fore devalveringen och
en undervardering efter devalveringen. Med den harda reglering av
utrikeshandeln och valutahandeln, som vi nu lever under, ar utrymmet
for spekulation litet, men i den man det finns, tror jag man kan saga,
att spekulationen idag utgar ifran att prissattningen pa svenska kronor utomlands ar for lag.
Om nu dessa bedomningar ar riktiga och vi hade haft ett tillstand
som i borjan pa 30-talet med en Iedig oeh outnyttjad exportkapacitet
sa skulIe vi haft utsikter, GCII goda utsikter, att fa igang en ny produktion, att fa en okad export, att med aterhallsamhet ifraga Oln penningpolitik oeh darmed konsumtion pa det inre omradet bygga upp en
valutareserv. Uppgiften tror jag nog man kan saga inte hade varit
sarskiit svar att losa. Som jag farut har sagt ar det emellertid inte de
forutsattningarlla som foreligger. Var kap'acitet ar fullt utnyttjad. Vi
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111aste salunda, for att komma tillbaka till den fria handeln vi efterstravar oeh for att fa bytet med utlandet inte bara i jamvikt utan att
vaga over sa att vi kan bygga upp Val' valutareserv igen, pressa ller
konsumtionen under en overgangstid for att fa utrymme for ett exportoverskott oeh darmed det nodvandiga svangrummet for nya framstege Det ar en myeket svarare uppgift. Den hade varit nagot liittare
att losa om man inte £oljt England hela vagen i devalveringen. Da
hade en del importvaror i kronor raknat blivit billigare oeh det torde
vara svart att forneka, att det hade varit lattare att fa styrsel pEt prisutveeklingen om inte som nu alIa krafter drivit uppat utan ocksa
somliga l1edat.
Stallda infor att klara de mycket stora svarigheterna framfor oss,
hal' de som hal' att bestamma hal' i landet som en forsta atgard valt
att ga subventionsvagen for att darmed hEtlla levnadskostnaderna nere
for konsumenterna, undvika loneokningar oeh darmed soka undga en
hojning av produktionskostnaderna motsvarande den prishojningstendens som genom den for stora devalveringen llppstatt hal' i landet.
Darmed harman l(anske skaffat sig ett andrum, men fragan blir, som
jag forstar det, vad man gor darnast. Om subventionerna aventyrar
balansen av budgeten oeh staten direkt eller indirekt tacker underskottet genom en upplaning i riksbanken sipprar ny kopl(raft ut i
landet. Da far vi prisstegringar pa andra hall, okad efterfragan pa
arbetskraft, dolda lonehojningar, med ett ord: det monetara underlaget
for fortplantningen av prisstegringsvagen in over landet. Da hjalper
det inte mycket med subventionerna. Man skulle kunna saga att
lnedan avsikten med devalveringell, som finansministern yttrade vid
Arosmassan, hI. a. hal' varit, att vi i stallet for flera prisnivaer sl(all
komma tillbal{a till en, sa sl{ulle vi tvartom fa som resultat en hojd
nlen genom pabud ytterligare splittrad prisniva inom landet.
Det rader val i dag ingen tvekan om att det inte gar for sig, om
det inte ar krig eller eljest galler landets nationella existens, att staten
for sina utgifter lanaI' hos centralhanl{en. Jag hartsel' fran subtilare
resonemang om konjunkturutjamning under lagkonjurikttlrer, eftersom det i dag ar en icke aktuell fraga. Det fader vallleller ingen tvekall"
om att en centralhank inte bor kopa statspapper oeh andra obligationer i marknaden, i varje fall inte i nagon vasentlig omfattning.
Det framstar val idag som alldeles klart att det iiI' riksbankens kop
av 3 miljarder kronor obligationer SOln gjort det mojligt att undvil{a
att utnyttja den mest lysande exportkonjunktur sam vart land nagonsin haft och sannolil{t pa myeket lange kommer att fa.
Det finns emellertid oeksa andra satt pa vilka centralbanken kan
tillfora marknaden ny kopkraft. Ett ar aktuellt i dag, oeh vi hoppas i
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och for sig att det framdeles sk:all fa okad aktualitet, namligen kop av
utlandska valutor. Jag tanker inte forsok:a ga in pa de mycket svara
fragorna hur en centralbank da i olika konjllnkturHigen och olika grad
av sysselsattning skall forfara. ~litt resonemang utgar ifran det nuvarande laget med full eller t. o. m. overfull sysselsattning och det
utgar vidare fran att val" valutabehallning i huvudsak bestar av pund
och jag hanfor resonemanget endast till den del av okningen sam framdeles kommer att besta av pund eller med pundet jamforliga valutor.
Denna valutabehallning kan vi illte fritt och efter egen onskan och
bedomning forfoga over. Efter devalveringen 1931 utgjordes bade vart
lands och manga andra landers valutabehallning till mycket betydande
del av pund, men det ar den betydande skillnaden att pundet den
gangen val" en l{onvertibel valuta. Pundet kunde i princip och i praktiken nar som heIst forvandlas i exempelvis dollar eller schweizerfrancs.
England upprattlloll sin stallning som \Tarldens bankir, som kassaforvaltare at oss andra. Nagon brist pa tilltro till Englands formaga att
fylla den rollen fanns varken i England eller pa andra hall. Tilltron
grundade sig pa overt~ygelsen att England skulle fora en mot uppgiften
svarande politik och att England forfogade over sadana resurser i olika
former i andra lander att det alltid skulle kunna fullgora sina sjalvpatagna forpliktelser. I bagge hanseenden nodgas man val i dag konstatera att situationen ar en annan. Stora pundbehallningar hal" darfor
elldast delvis kvar sin karaktar av valutareserv. Till aterstoden nodgas
mall val betrakta dem sasom kreditgivning till England - en mahanda i och for sig bade befogad och riktig kreditgivning - men da
bar de ocksa till denna del fran Val" synpunkt behandlas som sadan.
De hoI" med andra ord illte utgora underlag for sedelutgivning har i
landet och okning av dem bor finansieras genom upplaning i marknaden ocll icke leda till att riksbanken emot sadana pund£orvarv
staller ny kopkraft till den inhemska marknadens forfogande.
Min mening ar alltsa den att devalveringen leder fram till skarpta
krav pa penningpolitiken i landet. Da manga av oss redan forut
menade att penningpolitiken borde drivas med en hogre grad av hardhet, sa galler det annu mer nu. (Det skulle underHitta genomforandet
av den uppgiften om man, bland annat sam nyss sagts, sokte linna
handlingsnormer for riksbankens politik som man hade i aldre tider
men som den nu i mycket hog grad saknar.) En sadan stramare politik farutsatter emellertid att man ar beredd att am sa skulle kravas
offra 3 %-laget sam under de gangna aren med sa olyckliga foljder
for landet nastan till varje pris forsvarats. Malet skulle vara att aterstalla valutareserven, d. v. s. behall1lingen av guld oell fritt vaxlingsbara valutor, till sadant omfang att vi pa nytt fick internationell
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rorelsefrihet, oell det skulle vidare vara att komma bort fran regleringarna inom landet som, utom att de ar dyrbara, ar hindersamma for
utveeklingen.
Jag har myeket svart att tanka mig, att detta inte skulle lcunna ske
med bibehallande av full sysselsattning i det l{OlljunkturHige som
rader. Blir konjunkturen en annan far llaturligtvis den dagens fragor
motas med de atgarder som da ar tjanliga. I grundell ar det som vi
talar om ett balansproblelTI oeh det ar klokt att minnas att skillnaden
mellan brist oeh overflod, mellan vinst oeh forlust, mellall stillastaende oeh framatskridande oftast inte ror sig om mer an nagra proeent.
Att forsolca rakna sig till vad det kostar vart land att inte kunna kopa
vad vi behover dar det ai' billigast i varlden, att inte lcunna ta vara pa
de framsteg i produktionsteknik som forutsatter ny utrustning utifran,
att inom landet arbeta i reglerade marknader med stela prissattningar
o. s. v., ar ogorligt, men att vi bade for dagen oeh pa Hingre sikt i
dessa llanseenden som land gor stora forluster ar efter min oeh andras
bedomning alldeles klart. Det ar darfor jag menar att en sadan inriktning av vart lands penningpolitik att vi aterkommer till internationell
rorelsefrihet pa det ekonomiska omradet oeh darmed till intern ekonomisk frihet ar den forsta oeh viktigaste fragan oeh en fraga som
ar sa betydelsefull for vart lands ekonomiska framtid att den ar yard
att i nuet gora t. o. m. stora uppoffringar for.
Harefter yttrade:
Disponenten H. Throne-Holst: Jag ber att till bankdirektor Engfors
fa framfora foreningens varma ta.ek for hans mycket intressanta oeh sakkunniga oversikt over detta ytterst viktiga oeh kompLieerade amne.
Det ar ju ,sa, att penningpolitiken i de fIesta Hinder har i stigande utstraekning kommit att medvetet goras till ett medel for politiska mal.
Detta har aktualiserat fragan, huruvida oeh i vilken grad det ar riktigt
att inskranka pa penningpolitikens sjalvstandighet. Penningpolitikens
verkningar sprida sig ju inom alla omraden av naringslivet, man kan viiI
saga in i de minsta vrar, oeh den hal" ett avgorande in,flytande pa all
ekonomisk utveekling. Just darfor bor det vara sa myeket mer angelaget,
att man i storre utstraekning an hittills fixerar p·enningpolitikens egen
malsattning oeh de mojligheter man darvid hal".
Jag tror att bankdirektor Engfors har gjort oss en vasentlig tjanst
genom att framlagga sina synpunkter hare De tarde utgora ett nyttigt
bidrag till en mera allman forstaelse av den betydelse, som problemet hal",
oeh de vittgaende konsekvenser, som alla ingrep·p hal" kunna komma att fa.
Professor E. Lundberg: Jag hal" en huvudanmarkning mot bankdirektor
Engfors foredrag, namligen att det val" alldeles for kart. Jag tror att vi alla
hade velat hora pa honom ,en god stund till, oeh jag hoppas att han av
mitt oell andras inlagg skall tvingas upp i talarstolen igen.
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Bankdirektor Engfors gay en riktig oeh savitt jag forstar upplysande
jamJorelse mellan deprecieringen 1931 oeh depreeieringen 1949. Ar 1931
hade vi arbetsloshet oeh en ilIa utnyttjad produktionskapaeitet, oeh 1949
radde i de fIesta Hinder en saljarnas nlarknad med myeket Iitet av Iediga
produktionsresurser disponibelt. Sasom fr31mgar av bankdirektol" Engfors
foredrag al" ju en devaivering i och for sig varken prisstegrande eller p'rissankande overiag. Det ar en fraga om en forandl"ing av prisrelationerna.
Det uppkommer en spanning mellan de devalverande landernas priser oeh
de landers, som ha devalverat mindre eller ieke aIls. Sedan. a1" fragan, hur
denna spanning kommer att utjamnas. Den kan utjamnas,. genom prisfall
i de lander, som ieke devalverat eller devaIve1"at i relativt liten utstraekning, eller" oeksa kan spanningen utjamnas genom prisstegring i de Hinder,
som' ha devalverat relativt kraftigt. I en inflationsbetonad period med
mest av en saIjamas marknad ar risken uppenbarligen myeket stor for att
devalveringen i huvudsak leder till prisstegl"ingsimpulser i de Hinder som
devalverat. Det blir i sa fall inte prisfall utan kanske tvartom snaras~
tendens till prisstegring aven i de Hinder, som inte devalverat. Jag vet inte,
om man som ett historiskt exempel pa detta senare fall kan namna kronans oeh den kan.adensiska dollarns, appreeiering 1946. Man kan ju saga,
att darmed depreeierades alIa andra valutol" gentemot kronan oeh den
kan,adensiska dollarn. Denna depreeiering skedde under en inflationskonjunktur, oeh vi vet att resultatet blev prisstegring i myeket sn.abbt tempo,
oeh en prisstegring, som i allmanhet val" snabbare i de lander som icke
appreeierat sina valutor.
I dagens situation a1" fragan ·hur p'ass sakert det ar, att Higet ar sa allmant inflationistiskt, att prisstegringstendensen blir dominerande. Jag iiI"
inte riktigt lika saker som bankdirektor Engfors pa att m·an far en losning
pa den spanning i prissituationen, som uppkommit genom devalveringarna.,
endast genom pris·stegringar i de devalverande landerna, oeh detta aven
under forutsattningen att den amerikansk,a konjunkturen haIler sig stabil.
Skulle det bli ett bakslag i konjunkturen i Amerika t. ex: under andra
halvaret 1950, blir ju utveeklingen en helt annan an den, som bankdirektor
Engfors skisserade, men det skulle fora for langt att ga in pa det problemet nu.
Det val" ju en allman kansla fore devalveringen, att man ganska definitivt val" pa vag mot en konjunkturavmattning. I olika europeiska Hinder
hade ju den kraftiga produktionsstegring, som agt rum under de tva
senaste aren, elimin·erat en hel del av de flaskhalsar, som forelag under
toppen av hogkonjunkturen 1946 och 1947. M.an hade pa en hel del oml"aden natt ganska langt med att aterstalla jamvikten mellan tillgang oeh
efterfragan bade for ravaror oeh for halvfabrikat. Pa en del hall forelag
oeh foreligger fortfarande en· 'hotande overproduktionskapaeitet, naturIigtvis ieke i absolut mening men med hansyn till den lopande, kopkraftiga
efterfragan. Den utbyggnad av jarnindustrien, somt agt rum i olika lander,
vantas inom en n,ara framtid leda till en jarnproduktion., SOin hotar att
medfora overskottsproblem oeh prisfall. Ayen pa textilomradet hal' overkapaeiteten blivit ett besvarligt problem for en rad l~nder, oeh prisfallstendensen pa textilfabrikat val" ganska utpraglad fore devalveringarna.
Man kan l"akna upp en hel rad exempel, som visa att det fore devalveringen
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fanns ganska starka tendenser mot en avspanning av hogkonjunl{turen
oeh prisfallstendenser pa olika marknader.
Nu ha vi naturligtvis pa intet slitt en situation, som motsvarar den svara
depressionen 1931. Men jag k:an inte heller s-e att vi befinna oss i en renodlad hogkonjunkturfas med en utpraglad saljarnas marknad liksom 1946-47.
Laget kan karakteriseras ,som en brytning Inellan inflations- oeh deflationstendenser, 'Som gor all ekonomisk bedomning oerhort 'svar. Konjunkturen
ar myeket va-rierande pa olika oln-raden. Ser man pa ravarulnarknaden,
sa haIler ban:kdirektor Engfors' resonenlang dar ganska exakt. l\1:an hal"
fatt den stora prisstegringen pa de internationella favarorna sasom textilravaror oeh m-etaller. De relativt fasta alnerikanska p,riserna betyda,
omraknade efter de sankta valutakurserna, mycket stora prisstegringar
(30-40 proeent) i pund oeh kronor. Pa de stora ravarumarknaderna hal"
man fatt en ren, omedelbar in,flationseffekt. Daremot ha priserna pa halvfabrikat oeh helfabrikat visat en betydan·de troghet oeh eftersHipning.
Prisstegringarna 'ha gatt langsamt, oeh motstandet mot prisstegringarna
pa dessa omraden hal" i de olika Hinderna, ieke minst i Sverige, varit
betydande. Folk -hal" un,der lopp·et av 1949 liksom fatt for sig att den
allmanna tendensen pa nagot Hingre ·sikt gar emot Higre priser, oeh att vi
nu sta infor en overgaende inflationsvag. Man ar inom affarslivet fortfarande i allmanhet forsiktig i sin inkopspolitik. Lusten att avveekla lager
i mojlig man finns annu kvar. Darfor ha prishojningstendenserna, i den
man de berort helfabrikat, haf,t svarare att sla igenom pa de olika marknaderna an ravarorn,a. Jagar emellertid medveten om att detta kan vara
ett overgangsfenomen. Man vet ju, hur hastigt mentaliteten kastar om
fran en nler pessimistisk syn pa framtidsutsikterna till mer optiInism. Men
for tillfallet finns det, Isavitt jag forstar, hemma i Sverige oeh ayen i en
rad andra Hinder trots de stora devalveringarna forvanansvart litet av
inflationsmentalitet.
Jag kommer harmed till en synpunkt, som jag tyckte att bankdirektor
Engfors nagot forsummade. Fore depreeieringarna forelag ingen jamvikt i
prisbildningen i varlden~ Det fanns pristoppar oeh prisojamn,heter, som
fororsakade en betydande felinriktning sarskilt av den internationella. handeln. Vad 'som val franlfor allt i detta hanseende val" karakteristiskt for
Higet fore devalveringarna, val" att de vasteuropeiska landernas exportpriser - om nlan nu kan tala i sadana alImanna kategorier - i synnerhet
pa llelfabrikat lago ratt myeket over motsvarande amerikansk·a exportvarupriser, omraknade efter da gallande vaxelkurser. Detta farhallande var
egentligen ett rimligt oeh riktigt uttryck for att dolIarn val" undervarderad,
fOf att v'arar, nar de koptes i dollar, blevo billigare v-id da gallande vaxelkUfser an nar man kopte med en. Inindre knapp va:Iuta som pund oeh kronor. H'elt ·enkelt darlor att dollarn val" knappare oeh mera yard, blev priset
pa varor som betalades i dollar lagre an i andra valutor.
Vid en jamforelse finner man salunda, att fore devalveringen lag priset
pa helfabrikat i forhallande till favarupriset pa en hogre niva i Vasteuropa
an i Forenta staternla. Niir nu devalveringen har skett, ar det ju i oeh
far sig naturligt - oeh det ar ju egentligen meningen med devalveringen att en del av denna prisspanning avveeklas. Man bor fa ett prisfall, raknat
i dollar, pa helfabrikaten i farhallande till ravarorna. Syftet med devalveringen ar ju, att de europeiska landerna. i okad grad skall inrikta sin export

EFTER DEVALVERINGEN

123

pa Forenta staterlla och pa hardvalutaUinderna for att minska en del av
dollarbristen, samtidigt som de skall avhallas fran att importera fran hardvalutaomraden!a. Denna omriktning av utrikeshandeln fran Sveriges, Englands oeh andra europeiska Hinders sida kan inte 'ske, om inte pris:forhallandet mellan helfabrikat oeh ravaror justeras ned och narmare svarar
1110t de amerikanska relationerna, d. v. s. om det inte blir en prissankning
pa helfabrikaten i forhallande till ravarorna. Devalveringen skall underlatta en sadan utjamningsproees~, som i sin tur bor s.kapa battre mojIighet.er for en multilateral han,del oeh darmed en minskning av dollarga.pet.
Europa exporterar relativt 11lyeket helfabrikat, och ett prj.sfall pa helfabrikaten i forhallande till ravarorna betyder darfor en ·forsamring av de
vasteuropeiska Hindern.as "terms of trade". Denn.a proceS'S! ar dock nodvan.dig for att astadkomma den exportokning och importminskning, som behovs for att minska dollargap·et.
Det ar alltsa savitt jag forst;lr denna tidigare prisspanning, som
devalveringen sk:all utjamna, for att man skall fa 'battre forut-sattnjngal"
for en utvidgad oeh mer harmonisk handel meUan mjukvalutaUinderna
oeh hardvalutalanderna. Jag iiI" fullt medveten om att observationer
rorande dessa allmann.a prisrelationer bygger pi myeket osakra indextal.
Iakttagelserna stamma i vissa enskilda fall, nlell genomsnittstalen bli
givetvis alltid ovissa inom vida marginaler.
Nu vet man inte sakert - savitt jag forstar val" det en av bankdirektor
Engfors' synpunkter - om deprecieringen verkligen kommer att eliminera
den spanning, som jag hal" talat om....~r inflationstendensen i mjukvalutaIanderna betydande, lop·er man ju risk for fortsatta pris- och kostnadsstegringstendenser i de lander sam devalverat kraftigt. Man kan harigenom
sa smaningom komma att fa tillbaka samma prisrelationer som gallde fore
devalveringen, oeh d,etta efter en trakig och onodig forsalnring av penningvardet i de olika Hinderna. Delta betyder, att dollarn forblir en sarskilt
knapp valuta i forhallande till andra valutor. De besvarande prisrelationer,
sam radde fore devalveringarna, forbli salunda ett aterkommande uttryck
for dollars speeiella kn1apphet - oeh undervardering. Risken ar alltsa,
savitt jag forstar, att depreeieringen, som tagits till valdsamt i overkant,
utloser prisstegringstendenser, 'som fora oss tillbaka i ett lage, utan att vi
natt den forbattring som var avsedd. Infor ·en sadan risk ar det ytterligt
viktigt, sasom bankdirektor Engfors understrukit, att devalveringen kombineras med en restriktiv penning- oeh finanspolitik.
Jag tror att bankdirektor Engfors oeh jag aro ense om denna allmanna
bild av alternativen. Jag hal" i s'a fall bara sokt ·ge en komplettering, som
ytterligare belyser hans eget resonemang. Var meningsskiljaktighet galler
val i huvudsak tillampningen. av detta betraktelsesatt pa Sverige.
I oeh for sig ar man val pa olika hall rent allmant sett ense om att deprecieringen var forvanansvart oeh kanske onodigt stor, generellt taget, oeh
att just sjalva storleken av depreeieringen inte gor att man har mera fortroende till den an om den varit mindre. Bankdirektor Engfors ansag,
att den svenska kronan harigenom har blivit undervarderad oeh, sam jag
upp·fattade honom, undervarderad siirskilt i forhallande till pundet. Jag
forstar mycket val, att man kan fora ett sadant resonemang med hansyn
till de stora risker, som Englands ekonomi standigt loper med de valdiga
pundfordringar en rad Hinder ha pa England.
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Bankdirektor Engfors: Jag menade generellt.
Professor Lundberg: Jag tar elnellertid pundet forst.
Jag forstar som sagt mycket val, att lnan kan saga att kronan ar
undervarderad i forhaJlande till pundet lned hansyn till svarigheterna for
Englands ekonomi. Men a andra sidan ar det ju avsikten med deprecieringen, att de olik'a landerna i Vasteuropa skall omrikta sin export mot
'hardvalutalanderna, Forenta staterna, Schweiz, Belgien, for att i konkurrens med varandra skaffa sig nya och utvidga gamla ·marknader. Kastnadsjamforelser mellan England och Sverige och mellan Sverige och andra
Hinder har man, som ban1kdirektor Engfors sade, all ·anledning att misstro.
Men man far dock anda inte helt bortse fran den statistik, som visar, att
lonekostnadern'a i Sverige, omraknade' efter den pundkurs, sam radde fore
devalveringen, sedan tidel1J fore kriget hade stigit vasentligt mera an motsvarande kostnader i England. En del exportorer pa olika omraden klagade
oeksa fore devalveringen over besvarande engelsk konkurrens. Pa langre
sikt kunde det av kostnadsskiil ha uppstatt allvarliga svarigheter i konkurrensen med Englan.d oeh ·andra mjukvalutaHinder, om vi i september
hade apprecierat var krona i forhallande till pundet.
.
Jag forstar att man kan havda en annan sblndpunkt, om man t. ex. p·a
langre sikt rakn.ar med att Englands speciella ekonomiska svarigheter gor
sadana kostnadsjamforelser ganska irrelevanta, eller om man tror pa att
genomforandet av en restriktiv ekonomisk politik i Sverige har samln'a
effekt. Men jag finner 'harav oeksa, att man hade goda motiv att folja
med pundet. Dessutom skulle jag vilja tillagga, att avstaendet fran en ny
appreciering visade e~ tilltalande odmjukhet fran de styrandes sida. De
law darmed forsta, att vi voro formatna nar vi appreeierad'e kron-an 1946,
och att vi lart oss en god laxa av erfarenheterna av vart tidigare overmod.
Sa hal" jag dock inte hort nagon saga. Jag vill tilHiggaatt det primara,
nar man pa k-ort sikt diskuteral~ en valutas: Telativa styrka oeh svaghet,
inte sa myeket galler 'kostnadsrelation1erna for dagen mellan olika Hinder,
utan i stallet graden av inflatioTIstryck eller deflationstryck i de olika landern,a. D,e land'er, som fort ·en stark antiinflafurisk politik, ha, harda valutor. Vid ett - i janlforelse med andra lander - svagare konjun.kturlage fa
dessa Hinder relativt laga jmportbehov och relativt stora exportmojligheter. Pa litet Hingre sikt hli 'kostnad'srelationern'a av stoITe betydelse, men
de bero givetvis i sin: tur pa ·konjunkturutvecklingen oeh darmed pa den
ekonomiska politik,en.
Bankdirektor Engfors talade vid flera tillfallen, nar ihan diskuterade
Sveriges lage i allmanhet, om vikten av att man drev en sadan ekonomisk
politik och sarskilt forde en sadan vaxelkurspolitik, att exporten stimulerades. Samtidigt framholl han, att vi befinn'a oss i en konjunktur, dar
export6kningsmojligheterna aro myeket begransade pa grund av att det i
huvudsak fader en saljarnas ·marknad. Men ar det inte sa, att efter 1947
har laget i Sverige i relativt hog grad forbattrats? Konsumtionen hal'
hallits tillbaka, och investeringarna h:a reglerats ner. Ban,kdir'ektor Engfors
skulle ,ha velat rekommendera andra medel, men med klumpigare metoder
an dem han oTIs.kar se tillampade, har man TI'att 'en neddamp,ning av den
svenska hemmakonsumtionen och darigenom fatt till stand en myeket
stark exportexpansion under de tva :senaste aren. Fran 1947 till 1949 har
Sveriges exportvolym gatt upp med 25 pracent. Det ar ju ett mycket
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aktningsvart resultat under en sa kort period, i ·synnerhet om man tar
hansyn till importvolylnen's lika starka n.edgang under samma tid. Vi har
pit detta satt natt ett overskott i betalningsbalanlsen pa nara 400 miljoner
kronor under 1949. Det skulle betyda, att saljarnas marknad inte iiI" sa
utpraglad i Sverige. Kraven fran lhemmamarknadenssida hal" iute varit
sa patrangande som tidigare, utan tvartom hal" en mycket stor del av
produktionsokningen ull,der de ·senare aren kunnat fristallas for export.
J,ag viII for min del i anslutning till vad jag inledningsvis namnde om den
intern'ationella prissituationen Higga storsta vikten vid, att deprecieringen,s
syfte har varit att rikta om val" export fran mjukvalutalanderna till hardvalutalanderna i sa stor utstrackning som mojligt. Deprecieringen har val
nu medfort, att priserna pa vara gamla exportartiklar och kans,ke ocksa
pa en del n,ya artiklar blivit tillrackligt gynn,Samma for att exporten skall
kunna omlaggas fran, mjukvalutaomradena till hardvalutaomradena. lIar
rora vi o'ss dock med en mycket trog apparat. Exportorerna ha en mycket
stor benagenhet att haHa sig kvar vid gamla m-arknader och yanda sig inte
sa garna till mer konjunkturkansliga hardvalutamarknader, om de inte
ha garantier for att kunna behaJla dem pa langre sikt. Detta kunde ju
vara ett motiv for att deprecieringen togs till sa stark att en kJraftig stimulans uppstod till att driva over exporten till hardvalutaomraden. Jag hal"
daremot svart att se att, som jag tror att bankdirektor Engfors menade,
problemet fralnforallt var att i dagens lage oka den totala exportvolymen.
Han framholl ju sjalv, om jag nlinns ratt, faran av att en okning av exporten, 'Sonl leder till okning av vara mjukvalutareserver, i framsta rummet
pund,; kan medfora vanskligheter, i synnerhet om den beledsagas av en
okning av de likvida medlen pa penningmarkn·aden. Jag kan darfor inte
dela b·ankdirektor Engfors uppfattning, 'Btt Val" exportkapacitet ar mycket
begransad. Denna motsages ju av erfarenheten under de tva sista aren.
Den betydande oknin-g i nationalprodukten, 80m vi bor kunna rakna med
aven i fortsattningen kan ju dessutom dirigeras over i varierande proportion antingen till hemmamarknaden eHeI" till export. Darvidlag hanger
givetvis mycket pa den ekonomiska politik 80m hiedrives.
Finns diet inte i sja1va verket en fara for -att vi kan komma i det paradoxala Higet, att vi maste oroa oss over ett lopande overskott i betalningsbalansen och en okning aven valutareserv, som inte bestar av de mest
onskvarda valutorna? Val" ekonomiska politik gar ju ut pa att halla nere
konsumtionsutgifterna. Savitt jag forstar forsiggar produktionsokningen
inom industrien i betydligt hastigare tempo an under 1946 och 1947. Okningen av landets nationalprodukt under ett ar kan under gynnsamma
forutsattningar vantas up·pga till nara 1.000 milj. kr., om vi pa samma
satt sonl i dag kan fullt utnyttja vara produktivkrafter. AI" nu anspraken
fran hemmamarknaden for konsumtion och investering blygsamma, ar det
ju naturligt att produktionsokningen i relativt hog grad soker sig ut pa
export. Om vi exportera pa lan.der, som kanske inte aro lika villiga alt
skicka export till oss, lapel" vi risk att fa relativt stora exportoverskott
pa de-ssa lander oeh totalt overskott i bytesbalansen, som nog resulterar
i valutor, som vi i forsta ·hand inte viII ha. Min slutBats plt denna punkt
ar darfor den, alt deprecieringen just skulle tjana syftet att i mojIigaste
mall vrida over den potentiellt mojliga exporto'kningen fran mjukvalutatill hardvalutaomradena. 10m man nlu med goda skal havdar att vara
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exportmojligheter, liven med det mycket s.tarkastimulansmedel, SOill den
Inycket kraftiga devalveringen innebar, pa kort sikt ar starkt begransade
pa hardvalutaomraden, da bor vi i -stallet soka oka i1npo1°ten av vardefulla
varor fran mjukvalutalander sa l1lycket som mojligt i stallet foratt fa en
vaxande reserv av mjukvaluta. Frilistningen av var import kan vara ett
medel hartill.
Om man salunda antar, att vi ha relativt sma mojligheter att inom
loppet av ett ar avsevart oka exportvolymen till dollaromradet, bor da
inte maJet i stiillet bli att se tillatt exporten atfoljes av en betydande
importokning? Var industriproduktionsvolym ligger nu ungefar 40-50
procent over forkrigsnivan. Varfor skall da bade exportvolym och importvolym ligga pa 100 procent i forhallande till forkrigsnivan? Det naturligaste yore ju i den nya konjunkturfas vi kommit in i, att bade exportvolym och importvolym samtidigt underginge en kraftig stegring under
detta och under kommande ar.
Om vi fa till stand en sadan allman produktions-, export- och importokning Yore, savitt jag kan forsta, en restriktiv penningpolitik inte lika
ailgelagen som i bankdirektor Engfors bild av Higet. Som bankdirektor
Engfors framholl hade den ratta tidpunkten for en· restriktiv penningpolitik varit 1945 eller 1946, alltsa for att pit ett tidigt stadiu'm forebygga
att vi forslosade var stora valutareserv genom att dampa det hotande
inflatiol1strycket. Men det ar inte sa sakert, att vi i dagens lage bor kalla
pit en sadan restriktivare penningpolitik. I anslutning till vad jag forut
namnt viII jag dock gora den reservationen hartill, att en risk for var
ekonomi under det komman'de aret, som stor den gynnsamma bild, som
jag nyss malat, ar, att vara "term'S of trade" liksom Vasteurop'as overlag
forsamras vasentligt. Under :hostmanaderna efter devalveringen ha exportpriserna stigit vasentligt langsammare an importpriserna. En forsamring
av "terms of trad·e" m'ed 10 procent, SOln mycket val ligger inom mojligheternas ram, betyder en bela-stning av nationalhushaJlet av en storleksordning av 400-500 mi1ljoner .kronor. Pa det sattet fa vi inte rad till samrna importexpansion, som annars skull'e ha va-rit mojlig.
Jag ar radd for att jag redan· talat alldeles for Hinge. Den tid jag anvant
for mitt inlagg, far dock inte jamforas nled langden av det foredrag
bankdirektor Engfors hall, utan med langden av det foredrag, som han
borde ha hallit! Kanske far jag dock for undvikande av missforstand
tillagga, att det utan tvivel finns risk for att det inflation·salternativ
aktualiseras, som bankdirektor Engfors p·ekat pa. Enligt min mening har
det dock inte aktualiserats i den grad, som han syntes vilja gora troligt.
Jag medger, att jag sjalv svangt i min uppfattning ratt betydligt under
de senaste manaderna. Jag trodde sjalv omedelbart efter devalveringen,
att inflationstendenserna skulle bli dominerande och att darfor den ekonomiska politiken borde stallas in pa att med olika medel hejda demo Den
faktis.ka utvecklingen har enligt min nlening emellertid visat, att motstandsformagan mot inflations- oeh prisstegringsimpulserna i vart lan,d
och i andra lander varit vasentligt storre an jag befara.de. Nu ar det fraga
om en ytterst svarbedomlig brytning mellan inflations- och deflationstendenser. Framtiden kan inn·ebara lnycket av nya utvecklingstendenser,
som man for dagen inte kan overblicka.
Min sluts-ats ar darfor, 'att man vid upplaggningen av den ekonomiska
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politiken i mojlig lUaU hoI" undvika att lasa sig vid ett enda alteru,ativ.

V~rt naringsliv konlmer att stallas infor mycket stora och svara ~npass

ningsproblem i detta nya skede av konjunkturutvecklingen och vid forestaende omlaggningar av utrikeshandeln. InfoI' sadana anpassningssvarigheter stallas krav pa den ekonomiska politiken, som arc av helt annan
natu1' an dem vi tidigare ha haft att ta hansyn till vid relativt okomplicerade inflationsalternativ. Det ar framfor allt fran denna utgan:gspunkt,
som man kan befara att den stelhet i prispolitiken, som betingas av
indexhysterien med bindningen av lonenivan, kan staJla till trassel for
oss. Det iiI' ju alldeles sarskilt viktigt under en blandad konjunktur sadan
som den nuvarande, med stora anpassningssvarigheter for olika deJar av
naringslivet, att prisbildningen i 1110jligaste man far fungera fritt, far leda,
stimulera och begransa produktion och efterfragan pa ett smidigt satt med
hansyn till vart foranderliga Hige inom olika omraden. Den, stela prisbildning, som vi nu pa grul1d av Val" lone- och indexproblematik tyvarl"
ha kommit in i, medfol' stora vanskligheter. Vi far hoppas att detta ar en
overgaende epok ivaI' ekonomiska politik oeh att vi fram emot slutet av
1950 sta infor en avlyftning av dessa bindningar. Vi far hoppas, att sa
litet som mojligt av olyckol" p,a grund av dessa bindningar skall ha skett
under mellantiden. Men jag viII upprepa, att in.gen 'manniska i dag kan
overblicka dessa problem och avvaga de komplicerade och mot varandra
stridande tendenser, som gora sig gallande. Om det ar sa, att man ha.r
raknat feI, 'Deh att bankdirektor Engfors hal' mycket mer ratt an jag,
om vi salunda faktiskt sta infol" en allman och betydande inflations- och
kostnadsstegringsvag, sa att den svenska kronan vid nuvarande kurser ar
potentiellt undervarderad, ja, da finns det bara tva vagar att valja ernellan.
Antingen far man nasta host ,slappa priseI' och kostnader i en anpassning
till den internationella nivan med alla risker detta innebar, darfor att
man inte kan halla utvecklingen i styr. Eller oek'sa far man, naT inflationsrisken ar vasentligt -mer pataglig an i dag, trots de svarigheter som detta
medfor for exportorerna, gora en ny appreciering, ta tillbaka en del av vad
man gjorde, nar kronan depreeierades, och oppet erkanna att man hal'
misstagit sig.
Professor A. Montgomery: Jag maste be om ursakt, om jag, nar jag uu
yttrar mig, framst kommer att yanda mig mot professor Lundberg.
Det ar som bekant sa, att tva nationalekonomer ha svart att v,ara ense.
Professor Lundberg hal' sagt mycket 'Slam jag 'kan skriva uinder, men oeksa
en hel del som j-ag inte utan vidare kan acceptera-; jag viII forsok:a konlplettera hans uttalanden, liksoln han ville komplettera vad bankdirektor
Engfors hade sagt.
Professor Lundbei~g undersbrok med alIt skal att det ar svart att bedoma
framtiden, och jag kan halla 'med honom am 'att vi i diskussionens forsta
stadium kunna lalnna den fragan darhan oeh i 'stallet syssla med hur det
faktiskt a1' for ogonblicket. Savitt jag fattade honam ratt, menade han
att det for narvarande egentligen inte val" nagot inflationstryck har i
Iandet, utan att vi hade ganska segerrikt overvunnit de tendenser som
tidigare ha forelegat i den, riktningen. Det val', men'ade professor Lundberg, inte n,agot behov av en sudan skarpare politik, som bankdirektor
Engfors rekommenderade. Den skulle egentligen ha kommit 1945-1946,
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da man annu hade en valutareserv att forsvara, men nu nar vi inte Hingre
ha dessa dyrbarheter kvar, kunna vi ta det litet Uittvindigare med penningpolitiken. Det ar min tollmil1Jg eller vantolkning av professor Lundbergs- framstallning, men i alIa handelser var synpunkten den, att de
restriktiva atgarderna borde ha kommit 1945 eller 1946. Jag har em€llertid mycket svart att overtyga mig om att det inte skulle foreligga
nagot inflationstryck nu. Jag har svart att forstit varfor man annars skulle
behova tillgripa sa manga atgarder, som just aro avsedda att mota inflationsfaran. Vi ha en priskontroll, som luan ju hal' skarpt i vissa avseenden
pa senare tid. Vi ha en stram kontroll av utrikeshandeln. Vi ha en restriktiv reglering av investeringsvel'ksanlheten. Hade vi verkligen overvunnit
inflationsrisken, sa skulle vi val kunna avveckla en stor del av detta och
aterga till friare forhaJlan·den.
Professor Lundberg sade, om jag fattar honoln ratt, nagonting om att
den minskning i inflationstrycket, som ;han ansag sig kunna konstatera,
inte hade natts genoln de ortodoxa atgarderna f.ran gamla tider utan just
genom regleringsatgarderna. Men ar inte saken den, att de gamla atgarderna riktade sig mot sjukdomens rot pa ett annat satt, saJedes emot den
for stora kopkraften, medan de nutida atgarderna endast i roindre grad
rikta sig eroot den. Man kan naturligtvis saga, att priskontrollen och begransningen av investeringarna i nagon man riktar sig mot roten till det
onda, lnen det sker pa ett mycket svagare satt. Resultatet hal" darfor
blivit, att inflationstrycket i 1"att stor utstrackning har funnits kvar,
ehuru man hal" lyckats halla det tillbaka genom regleringsatgarderna. Jag
tycker, att om man en gang erk'anner att Higet ar sadant, sa kan man val
ocksa acceptera den konsekvensen, -att vi m:aste fortsatta med antiinflatoriska atgard:er av det el1Ja ell'er andra slaget, och nlan borde ocksa,
forefaller del mig, kunna vinna forstaelse for den synpunkten, alt en
skarpnin.g inlte vore ul' vagen" om vi verkligen pa allvar on'S:ka bli fria fran
d,etta langvariga och besvarande inflation,stryck.
Sa val" det fragan om hur det blir pa Hingre sikt. Jag tror, att erfarenheterna fran 1931 ganska bestiimt visa, att det kan ta lang tid, inuan
verkningarna av en devalvering framtrada i prisstatistiken. Man kan
ganska hastigt se en del utslag pa raval'umarknaden, pa varuborserna, men
innan prisforandringarna hinna paverka grosshandelsindexerna, priserna
pa fardigprodukte1", drojer deten ganska lang tid. Det drojde ratt lange
1931, innan prisfallet i guldHinderna pa allvar slog igenom i grosshan·delsindex, om jag inte minns feI. Det ar ocksa nn all anledning att saga, att
prisstatistiken inte tills vidare gel' nagon saker ledning for en framtid,sbedomning. I Finland hal" man ju deprecierat Inycket kraftigare an hos
oss; man hal" deprecierat i tva repriser, i juli nch i september, och jag
skulle tro att den samman1lagda deprecieringen uppgar till nagonting
sadant SOln bortat 70 procent. Det ar ganska pafallande, att nlan inte
heller dar hal" markt nagra mycket omfattande prisstegringar annu. Pristendensen ar uppatgaende som hos oss, men man hal" inte nagon katastrofal prisstegring, fra-mfor allt inte i fraga om fardiga varol". Men nog ar det
val anda forsiktigast att i nuvarande situation rakna med att resultatet
sa smaningom kan komma att bli en ganska markerad prisstegring over
hela linjen.
l
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Skulle nlan fraga dem som leda politiken i. vart land, vilket de foredra:
att priserna i kronor forbli nagot sa nar oforandrade elIer att det blir en
genomsnittlig stegring, skulle de formodligen saga, att de skulle onska att
exportprisern1a stiga och att allt annat forblir nagot sa nar oforandrat. Men
det gar ju inte garna att fa nagot dylikt. Jag formodar, att de vid narmare
overvagande skulle tvingas att saga: »Vi foredra nog, att det blir prisstegringar i alIa fall.» Vad skulle det namligen innebara, om det inte bleve
nagon prisstegring ·har? Det skulle tydligen innebara en ganska kraftig
prissankning pa :hardvalutamarknaderna, och en prissankning som knappast skulle kunna .forsigga utan en mycket markerad konjunkturforsamring. Den prissan·kning, som agde rum i Anlerika und,er forra delen av innevarande aI', val' ju lnycket nlattlig. Den berorde huvudsakligen jordbruks.produkter, oeh i fraga om industrivaror varden ganska svag, men anda
atfoljdes den av en konjunkturforsamring, onl ocksa inte nagon stark konjunkturforsamring. Skulle vi nu fa en prissankning, som yore mycket kraftigare, i dollar raknat, kan den knappast tankas komma till stan·d utan en
verkligt allvarlig depression i Forenta 'Staterna, oeh vad den skulle innebara for hela vart ekonomiska liv ar uppenbart. Den skulle pa allvar
.derangera Val' betalningsbalans oeh fora med sig problem, sam det bleve
gan'Ska svart att losa. Jag tror darfor, att om ·man en gang ar pa det
klara med att vi inte kunna fa en prisstabilitet utan dessa ytterst obehagliga foljdverkningar, kommer Iuan nog hellre att acceptera en prisstegring.
For ovrigt ar val just prisstegringe.n i utrikeshandeln ett av de syften
man velat na, nar man trott sig genom devalveringen kunna »forbattra»
va:! handelsbalans. Jag tror att professor Lundberg val' inne just pa den
saken. Under tullagitation,ens ,dagar en gang i tiden talades det ganska
myeket om tullar, Isom inte skulle oka priserna utan sam skulle baras av
ntland·et, och det drojde ratt lange innan man mera allmant fick klart
for sig att detta icke holl streck oeh att prisstegringen just val' en av
de avsedda verkningarna av den protektionistiska politiken. Om nu priserna skulle bli oforandrade, fastan Val" krona gatt ned, sa skulle man ju
befinna sig ungefar i samma lage SOln forut, och det yore v'al i sa fall iute
mycket vunnet med hela operationen. Jalg viII tilHigga, att i Amerika
kommer man sakerligen inte att med jamnmod taen tendens till starkare
prisnedgang. Sam professor Alvin flansen fram'holl i sitt foredrag hal",
iiI' det inte sa stor skillnad mellan den ekonomiska politiken i Sverige
oeh i Amerika, som man ofta forestaller sig. Ocksa i Amerika ar man
starkt insta,lId pa att haJla fullisysselsattning oeh att i alla handelser saka
forebygga ·svarare konjunkturrubbningar. Skulle det visa sig nagra tendenser till sadana, skulle man sakerligell i Amerika vidtaga mycket kraftiga
atgiil'der for att stoppa demo Jag tror darfar att det ar myck.et rimligt
att rakna med en tendens till prisstegring oeh att man' bor va-ra beredd
att ·mota en sadan.
Diskussionen hal' oeksa !commit in pa fragan onl den svenska valutans
vardering i utlandet, och professor Lundberg kom harmed nagra siffror.
JUISt innan j,ag gick hit, laste j-ag en myeket lasvard artikel av professor
Lundberg, som hette ,>Far m·an gora sa?» Det val' ·en recension i Ekono-misk
Tidskrift av Europakommissionens statistiska framstiillning av en del
intrikata problem hal' i Europa, SOln ar mycket vanskliga att statistiskt
behandla. Jag forstar ,att professor Lundberg menade att ·de anforda siff-
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rorna om produktionseffektiviteten o. s. v. i England oeh i Sverige aro
ytterligt osakra. Jag undrar, om de over huvud taget ha nagot storre yarde
oeh kunna g'e llagOn ledtrad i en diskussion rorande vaxelkurserna. Jag
tror, som bankdirektor Eng·fors sade, att den enda sakra ledningen far
man av den praktiska erfarenheten, saledes en fri valutamarkn.a.d, oeh
en ,sadan i egentlig mening ha vi ju inte for narvarande i fraga om den
svenska valutan. Men jag vet anda inte, om man alldeles bor se bortfran
de fria markn.aderna, sadan'a de ·nu aro, i svenska. sedlar pa en del utHindska
borsplatser. Jag ar sjalv myeket skeptjsk mot dem, men jag viII dock
understryka, att man i England faster ganska stor vikt vid noteringarna
pa engelska sedlar i New York oeh 'Sehweiz oeh komnlenterar dessa kurser
ganska mycket. Jag tror att siffrorna aro myeket mer instruktiva nar det
galler de engelska sedlarna an i fraga om de svenska; marknaden ar jn
storre for dem. Men i varje fall ar noteringen for 'svenska sedlar ett bevis
pa att det forsiggar ett starkare utbud av svensk valuta i utlandet an vael
som motsvarar efterfragan, och man kommer iute ifran att kapitalrorels.e.r,
spekulationsrorelser av olika slag ar en faktor som -har stor betydelse for
narvarande. Jag tror inte att det Ionar sig mycket att resonera om vilken
kurs som just nu skulle motsvara kopkraftspariteten, far att anvanda.
ett uttrycl{ som ingen har anvant har oeh som jag endast anvander med'
aUra storsta reservation - det ar val sa, att for narvarande Iigger verkligheten annu mer avHigsen an eljest fran de gamla kopkra,ftsparitetside.erna.
Om vi en gang lyckas fa sa pass mycket fortroende far den sv-enska. kronan
utomlands, att de abnorma spekulationstendenserna forsvinn.a, ja, da kan
man val saga att det ar produktionskostnaderna i Sverige jiinlforda med
utlandets, som i huvudsak blir bestammande for vaxelkurserna. For 11a1'varande undrar jag om vi inte ha en bit kvar till den punkten.
Darmed skulle jag da vara framme vid en fraga som jag tycker ar
ganska vasentlig ivaI" nuvarande ekonomiska politik, namligen fragan om
att atervinna fortroendet for den svenska krona-n.
Jag tror att en utvag hal" skulle vara, att vi verkligen, lade upp ett
penningpolitiskt program med det malet att sa smaningonl saka effektiv
anknytning av var 'Svenska valuta vid en internationell standard - det
skulle val da narmast vara dollarn, som kunde komma. i fraga.. Det ar
llagot som inte ,kan realiseras fran i dag till i morgon, men man borde
inrikta sig pa en politik, som gjorde att var valuta kunde aterforas till
en betydligt starre grad av frihet, m·ed bibehallande av en relativt stabil
kurs i farhallande till den valuta, som man vaIt som riktpunkt. Riksbanken
oeh myndigheterna i landet i ovrigt skulle da fa till uppgift att saku
framja en politik !som ledde till detta mal.
Jag hal" svart att tro annat an att det for narvarande skulle behovas en
relativt restriktiv politik for att na darhan. Har skulle jag ocksa vilja
stryka under nagot av vad bankdirektor Engfors sade i fraga om rantepolitiken. Jag menar inte aIls att rantepolitikell skall vara det alIena saliggorande, nlen det ar ju i praktiken utonl0rdentligt svart att framkaUa en
atstramning pa penningmarkn.aden uta.n att den tar sig uttryck i en rantestegring. Vi ha sett att man hal" fatt offra hundratals miIjoner pa att
soka pa en gang fa en atstramning pa penninglnarknaden oeh bibehalla
den gamla sakrosankta rantefoten pa 3 procent. I nuvarande lage ar det
klart att man kan fa rantefoten ungefar var man vill genom tillrackligt
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kraftiga regleringsatgarder, som begransa efterfragan. pit marknaden. For
narvarande far riksbanken faktiskt salja obligationer i viss utstraekning
for att hindra rantan att ga ned ytterligare. Samtidigt harmed underhalles
emellertid marknadens likviditet inte bara genom valutakop utan oeksa
genom att riksgaldskontoret far forstraekningar fran riksbanken i den
ena eller andra formen. Detta ar ju ett mycket underligt system, oeh jag
tycker inte det kan kallas far rationell penningpolitik. Slutresultatet av
alltsammans ar ju att trots obligationsfarsaJjningarna aI", om jag inte minns
feI, totalbeloppet av statspapper o. d. hos riksbanken inte mycket mindre
nu an nar dessa farsaJjningar barjade. Jag tycker det rimliga yore att man i stallet verkligen sakte fa en lattnad i riksbankens innehav av obligation'er
oeh samtidigt beredde majligheter far att staten i starre utstraekning
kunde direkt taeka sina lanebehov pa marknaden, vilket farmodligen skulle
farutsatta en del justeringar av rantepolitiken.
Jag skall inte ga in pa tanken pa en appreciering av den svenska kronan,
ehuru jag tyeker att bankdil'ektar Jacob Wallenberg vid en. diskussion,
dar bade professor Lundberg och jag voro narvarande, gay ett myeket
mycket bra 'Svar pa professor Lundbergs forslag. IIan sade: '>Skulle det i
sa fall inte vara lampligare att gara appreeieringen redan nu an att vanta
ett ar?» Det skulle val vara det mest konsekventa om situationen verkligen ligger sa till som professor Lundberg menar.
De som yrkar pa en appreeiering borde med andra ord heIst ha gjort
sina synpunkter gallande fare devalveringen. Far egen del betraktar jag
vad som hal" gjorts som nagonting som man inte garna kan andra pa far
niirvarande. Jag hal" utgatt fran den givna dollarkursen sasom bestaende
oeh sokt ange, hur enligt min uppfattning politiken med denna utgangspunkt borde formas i fortsattningen.
Det yore ju bra, om man kunde enas om att det redan vid nuvarande
. luge yore lampligt med vissa restriktioner och att det i alla fall finns sa
stor sannolikhet far en s-karpning av inflationsrisken i fortsattningen, att
m.an bor vara beredd pa en sada-n. Men jag ar intle saker pa att professor
Lundberg ar villig att ga med mig sa langt. Det forefaIl inte sa av slutavsnittet i hans anforande, men jag 3.1" myeket intresserad av att fa ett
direkt svar pa d,enna fraga: Ansel" pr-ofessor Lundberg att laget for narvarande ar sa tillfredsstaJlande - jag h611 pa att saga: att Val" penningpolitik hal" varit sa tillfredsstallande, men det skall jag inte gara, ty jag
har mig inte bekant -att vi hia haft nagon penningpolitik - att inflationen
nu ar avervunnen oeh att vi kunna sitta med armarn·a i kors, tills tide'll
ar inne far ·en appreciering av den :sv'ens-ka kronan? Ar det professor Lun:dbergs uppfattning, eller <lelar professor Lun·dberg min asikt att det anda
skulle finnas ganska goda ·skaJ far att nu ga pa den linje, som bankdirektor
Engfors hal" farordat, d·. v. s. lata devalv,erin-gen atf6ljas av lampliga pen·ningpolitiska restriktiQner?
F. riksbanksehefen I. Rooth: Herr ordfarande! Det hal" redan sagts sa
myeket i kvaJI, att jag endast viII ta upp ett par mera praktiska synpunkter pa en del av de problem, som berarts under diskussionen.
Professor Lundberg talade om att vi haft ett overskott i betalningsbalansen i aI", och det ar nog kanske sa. I varje fall ha. vi en "over aH
balance", oeh d,en· taLar man sa myeket om. l\ien varje gang som detta
11 -
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sages ar det utomordentligt viktigt att man stryker under, att delta endast
astadkommits gene-m att vi fatt in mycket av pund, men att vi fortfarande ha en stor brist i forhaJIande till hardvalutaHindern·a. Statsministern oeh finansministern. framhollo ocksa detta i sina slutanforand·en vid
den na:st sista debatten i riksdagen. Tidigare hal" det i allmanhet talats om
detta overskott i betalnings:balansen som om darmed det hela hade rattats
till. Men m'an kan, savitt j.ag forstar, inte nog starkt stryka under att
problemet icke ar lost, forran vi ha klarat doIlarfragan, oeh detta drojer
n.og gans;ka lange.
Darmed komn1er jag in pa den omdirigel"ing av exporten till dollarlanderna, som professor Lundberg talade OID. Det ar ju klart att alIa
garna vilja Iha en sadan olndirigering. Fragan ar bara, hur vi skola
astadkomma den. Hal" viII jag forst oeh framst framhalla, att vad jag nu
kommer att saga endast avser forhallandena under 1950. Fran. regeringshall hal" man ju myeket bestamt forklal"at, att vi skola ha subventioner
endast for ett ar oeh att vi skola tilla1a fria loneforhandlingar efter 1950.
Jag menar darfor att man i denna d·ebatt, for att den inte skall fora for
Hingt, endast' bor halla sig till fragan om hur situationen kan vantas
vara vid siunet av 1950.
Det talas ju myeket om den export till USA av allehanda produkter
som vi ha satt i gang och 80m vi naturIigtvis skola fullfoIja. Jag tror
emellertid, att, om man sel" litet mer realistiskt pa saken, man inte kan
gora sig nagra stora forhoppningar om att vi skola fa in sa varst mycket
dollar under 1950 genom att salja en mangd olika produkter, som vi
tidigare inte ha salt till Amerika eller endast ha saJt i ganska sma kvantiteter. Jag hinner inte ga in pa skalen for denna mening; jag viII bara
saga att detta ar n1in up·pfattning. Jag skall i stallet be att fa tala om
majIigheterna att salja vara gamla ,exportprodukter, som jag tror komma
att bli helt oeh hallet utslagsgivande for vara dollarinkomster under 1950.
Lat mig da harja med att saga nagot om massan. Massafarsaljningarna
pa Amerika ha ju under tiden fran varen 1948 oeh till helt nyligen varit
myeket sma. Efter devalveringen val" det en d'el amerikan'ska kopare i
marknaden, och man raknar med att det saJdes bortat 250.000 ton massa,
n1en till lagl"e priser an tidigare. For den oblekta sulfaten fick man icke
ens halften av 1948 ars pris. On1 vi jamfora de nuvarande priserna med
dem som gallde vid devalveringstillfallet, ar savitt jag forstar situationen
en annan an den finansministern angav i riksdagsdebatten for ett par dagar
sedan. Han sade diir, att massapriset i Amerika iir detsamma som nar vi
d·evalverade. EnIigt vad man sagt mig pa exportorhall val" 'vid devalverin:gstillfall,et priset pa kraftmassa ungefar 82,50 dollar "on d:ock" i Amerika, medan det nu varie]}ar mellan 65 oeh 70 dollar. Det ar alltsa ett fall
&edam dess; lat os'S hoppas att det stannar dar eller att priset stiger.
Oeh sa ett par ord om mojligheterna att aka forsaJjningarna pa Amerika.
Det ar val sannolikt, att vi kunnn salja mera under 1950 an under 1949.
Nar man viII bedoma, hur myeket dollar vi kunna fa, maste man tanka
bade pa kvantiteterna oeh p·a priset. Forsaljningarna till Amerika skola
vi gora i konkurrens med de andra nordiska Uillderna, oeh fra-mfor alIt i
konkurrens med den amerikanska industrien Deh den kanadensiska industrien. Den amerikanska industrien har en lang tid icke gatt for fullt,
men nu bereder den sig for akad produktion. Den kanadensiska produk-
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tionen ar myeket stor, oeh under 1950 far den sin export till England oeh
11'ela sterlingomradet starkt nedskuren. Totalt kommer sterlingomradet
att skara ned importen fran dollaromradet inklusive Kanada med 25
procent, oeh detta komrn.er till icke obetydlig del att ga ut over massan,
i viss man Kven tidningspapperet, men framfor alIt massan. Nilr Kanada
far salja mindre massa till England, Australien och andra Hinder, ar det
sjalvklart att Kanada blir angeHiget om att kunna salja massa pa annat
hall. Da for narvarande intet annat land an Forenta staterna ar kopare av
massa som maste betalas m·ed dollar kommer man sjalvklart att forsoka
placera den dar. Jag tror inte att kanadensarna komma att pressa priset,
liven om det finns en oeh annan firma som kan bjuda under. Men konkurrensen pa den amerikanska marknaden ar stol·, och det kommer nog
att bli svart for oss att saJja mycket okade kvantiteter.
I vara handelsavtal med en del lander i Europa ha vi vidare forbundit
oss att tiIlhandahaJla vissa kvantiteter massa. Dartill kommer den forut
namnda omstandigheten, att England, Australien och de andra sterlinglanderna skurit ned sin import fran Kanada nch foljaktligen konima att
upptrada som kopare till okade kvantiteter pa de skandinaviska marknaderna. Jag tror, att de svenska fabrikerna komma att vara benagna att
salja dit, under forutsattning att de inte fa salnre betalt an de fa i
Amerika.
.
Omedelbart efter devalveringen val" d'et nog s·a, att man fick ut ett
hogre pris i kronor vid forsaljning till Amerika an om man sulde massa lat
mig saga till Frankrike. Senare ha emellertid priserna pa massa i vissa
lander stigit icke sa litet, oeh det ar tankbart att denna prisstegring
kommer att fortsatta till foljd av den okade konkurrensen om massan, sa
att det kan bli fordelaktigare for den svenska exportoren att salja massa .
till Frankrike an att salja den till Amerika. Det ar ju naturligt att han
saljer massan till den marknad, dar han far mest betalt.
Pit samma S'att kan man resonera om tidningspapperet. Darvidlag a1"
laget ungefar ensartat.
Malmen, som ar en annan av vara stora produkter, ha vi icke sa stora
svarigheter att salja, utan' dar ·ha vi snarare svarigheter att fa fram tillrackliga kvantiteter. Det finns vissa flaskhaIsa1" bade i fraga om produktionen och i fraga om transportmojligheterna. En svarighet ·har a1" ocksa
att batarna icke kunna fa returfrakter.
Jarn, stal och jarnsvamp kunna vi kanske ·salja i nagot okade kvantiteter, men jag tror inte det kan bli fraga om alIt for stora belopp. Om
man undantar massaforsaljningarna, som torde oka, tror jag det blir
svart att fa in nagra namnvarda dollarb·elopp genom okad export.
Jag viII ocksa saga ett par ord om en sak, sam inte hal" berorts. hal" i
kvall. I anslutning till vad inledaren sade, viII jag helt kort gora en jamforelse mellan vad vi gora hal" i Sverige och vad som gores i andra Hinder.
Jag viII fasta uppmarksamheten pa att man t. ex. i England fran borjan
for.klarade, att man inte skulle ga in pa nagra subv·entionel" och att de
prisstegringar, sam foljde med devalveringen, skulle fa sla igenom i detaljpriserna. Vi ha ju gatt en annan vag hal" hemma. Hos oss var hela Higet
fastfruset genom de overenskommelser, som traffats vid loneforhandIingarna. I England hal" man, trots att man har tagit prisstegringarna och
avstatt fran att komma med nagra subventioner, anda vant sig till arbe-
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tarna och h'emstaJlt att de skulle medverka till att lonerna bli -oforandrade
under innevarande are Fackforeningsrorelsen hal" sant ut en rekommendation om oforandrade loner med undantag for de lagt avlonade. Beslut i
fragan torde komma att fattas tidigast i januari manad pa de olika fackforeningssammantradena.. Jag tror, att vi ha en. del att lara av engelsmannen oeh att det yore onskvart om man under det kommande aret forsokte
fa en diskussion med de intresserade parterna efter de engelska linjerna.
Jag viII pa tal om England alldeles sarskilt stryka under att fackforen.ingarnas rekommendation om oforandrade loner utsiindes, trots att ungefar en oeh en halv miljon engelska arbetare hade avtal med bestammelser
om »sliding scale», enligt vilka lonerna skulle sta i viss relation till priserna.
Det hal" sagts att atskilligt far loy att andras i Val" ekonomiska politik.
D:et hal" sagts att man maste fora en hardare politik. Jag tro1" liksom den
faregaende talaren att det iiI" alldeles nodvandigt att framfor alIt se till
att ,vi halla penningmarknaden knapp. Detta kunna vi inte gora, om
riksbanken bade koper valutor oeh i viss utstrackning finansierar staten.
Jag tror att det farsta man far loy att gara ar att saga ifran, att riksgaldskontoret iek~ far ta upp krediter i riksbanken annat an mojligen tillfalligtvis fran den ena skatteterminen till den andra och att krediterna i ovrigt
skola tagas i oppna markn;aden. Konsekvensen blir naturligtvis en atstramning av rantemarknaden, men den far man loy alt tal
-Om jag minns ratt sade h,err ordforanden i sitt tack till inledaren, att
denne hade fixerat malsattningen, oeh det ar nog ganska riktigt att han i
viss man hal" gjort det. Jag tror emellertid inte att det racker med att man
hal" en penningpolitisk linje, utan det behavs ocksa nagot annat, som man
tyvarr inte alltid gar klart for sig hal" hemma. Det kravs oeksa, att det
finns ett organ, som har ratt att forsoka folja de linjer som situationen
kflaver, oeh ett sadant finns tyvarr for narvarande icke i Sverige.
Filosofie kandidaten R. Meidner: Efter diskussionen mellan professorerna Lundberg och Montgomery kan det vara skaI att nagot ga tillbaka
till inledningsanforandet. Jag bar inte samma ambitioner oeh inte heller
samma mojligheter att ge en global overbliek over hela situationen, oeh
vad jag viII komma med ar egentligen endast en anmodan till inledaren att
precisera ett par punkter.
Inledaren hal" tyvarr varit nog forsiktig att inte ge sig in pa den fraga,
som jag narmast hade llinkt att man. skulle fa nagot besked om, ll'amligen
vad devalvering,en betyder realekonomiskt. Detta ar en~ fraga som mycket
intresserar oss pa faekligt hall, eftersom den oeksa hal" llagOn betydelse,
da det galler att ta standpun-kt till det forslag, som har gjorts fran riksbanksehefen Rooths sida, namligen att den faekliga rorelsen skulle uppmana sina medlemmar att aeeeptera en standardsankning. Vi ha alltsa inte
fatt nagot 'besked pa d'en punkten. Vi ha inte ens fatt :hara nagra gissningar om vad devalveringen kan betyda far bytesrelationerna i framtiden.
Inledaren har nojt sig med att ge en historisk skildring av devalveringen
1931 Deh karakterisera den i forhalland-e till den senaste devalveringen.
Den skildringen har sakerligen varit alldeles riktig, aven om jag Iiksonl
professor Lundberg tycker att inledaren tillspetsade fragan nagot, nar
det gallde att karakterisera dagens Hige sasom ett hogkonjunkturlage med
alltjamt myeket stora inflationsrisker. Internationellt sett - d·et ar val
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narinast fraga Oln den anlerikanska marknaden - kan ll1an vaJ anda inte
komma ifran att hal' hal' skett en utv.eekling mot en suceessiv forbattring
av jamvikten mellan efterfragan och varutillgang. Att alltjamt karakterisera situationen som helt oeh hallet en saljarnas marknad farefaller mig
nagot tillspetsat. Narman studerar de internationella varumarknaderna,
finner man teeken till akad produktion av en lang rad varor. Det galler
vissa metaller, det galler i nagon man homulI, och det galler givetvis
jordbruksprodukterna, for vilka det i Forenta staterna lamnas omfattande
subvention'er.
~([an kan 'ha ratt olika meningar om framtidstendenserna, oeh for varje
11lening kan det som stad aberopas nagon betydande expert i Amerika.
Presidentens ekollomiska radgivningskomlnitte ar val inte heller riktigt
enig. Jag tanker pit ekonom-erna Clark oeh Kayserling. Professor Lundberg
hal' val narmast haft Kayserlings standpunkt, medan inledaren oeh professor Montgomery voro elal'kister. Man vet inte vad som kan komma att
handa, men far min del kan jag inte komma till nagot annat resultat an
att hal" pagar en pataglig normalisering. Man kan ju se det pa alIa omraden, men jag tanker narmast pa 'arbetsmarknaden, dar man har fatt en
mycket battre jamvikt, en minskad rarligh·et,en minskad expan.sionsformaga far d,e sma faretagen o. '8'. v. Jag tror sa1unda, att hade internationellt
sett oeh med hansyn till de svenska farhallandena ligger det nagon overdrift i den karakterisering, som inledaren -hal' givit, oeh darmed ar kanske
inte grundvalen for de rekoInnlendationer h'an gjorde lika saker som han
kanske sjalv menar. Han hal" allmant rekommenderat en skarpt penningpolitik oeh sedan mera speeiellt uttalat anskemaJ om upplaggande av en ny
hardvalutareserv.
En skarpt penningpolitik maste val rent principiellt vara riktig, aven
om jag liksom professor Lundberg tro1" att den hade haft storre betydelse
under 1945 oeh 1946 ars inflationskonjunktur. Jag skulle inte ha gatt in
pit den sak·en, om inte inledaren skjutit in en meriing, som jag inte ville
lagga sa stor vikt vid, innan jag horde riksbankschefens anforande. Om
jag fattade inledaren 1"att, ansag hall 'att konsumtionen bor minskas. Jag
vet inte, om han nlenade att detta skall vara ett led i upplaggningen av
en hardvalutareserv - det skulle i sa fall vara en myeket omstandlig vag
- eller om han mera allmant menade att det har till en normaliserad "konjunktur att konsumtionen minskas. Jag hal" svart att farsta detta. Varken
inledaren eller riksbanksehefen hal' anfort nagra sakskal far att konsumtion-en skall minskas vid en tidpunkt, da som professor Lundberg framhall
den arliga produ:ktio·nsstegringen 1"01" sig onl 700 it 800 miljonel" krooor oeh
da utrikesh,andeln; i stort sett brefinner sig i jamvikt. Jag vill oeksa ganska
kraftigt understryka att, som inledaren nalnnde, marginalen mellan konjunktursviingningarna at ena eller andra hallet aro nlyeket sma oeh att
det rent av kan vara farligt att hal' ga alltfal" hart frame Man kan mycket
Hitt hamna i ett tillstand av mind1"e full sysselsattning an vad man efterstravar. Savitt jag har forstatt, hal" inledaren i varje fall inte motiverat
konsumtionsmin:skningen med en hefarad forsamring av "terms of trade".
•;\tt han inte gjort det -h'ar jag rent av tolkat sa, att han underkant detta
argument, oeh han maste alltsa hygga pa mera allmanna overvaganden.
Jag skulle vilja veta, vilka dessa aro oeh varfor det skall vara nodvandigt
lned en konsumtionssankning. Jag viII oeksa fraga, hur man samtidigt skall
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kunna sanka konsulntionen och Hitta pa regleringarna. Konsumtionen kan
val inte minskas utan en skarpning av atminstone vissa regleringar.
Vad angar fragan Oin uppHiggande av en valutareserv, k-an det naturligtvis inte vara fraga am annat an en hardvalutareserv. Att lagra pund
ar det for narvarande ingen mening med. Dar ar det en fraga som jag
skulle vilja ha svar pa, namligen om det over huvud taget ar mojIigt att
borja med en okning av hardvalutareserven, sa lange Sverige tar emot
Marshallmedel i nagol1 form. Jag fragar inte om det ar tillatet, -men jag
skulle vilja veta am det ar Himpligt att forfara pa det sattet. Kommer det
inte att Ieda till upphorande av ,den overdragningsratt, sam man -har
for narva.rande?
Pa vad satt ma.n skulle aka doHarreserven har ju i foredraget belysts i
allmanna ordalag. D-et 'kan val inte tau,kas att man vi\nner vad man asyftar
genom en minskning fay dollarimporten. En sadan linje skulle ju inte gil
ihop med inledarells onskemal om att man skall minska pa regleringarna,
och vara svarigheter skulle ju for ovrigt -o-kas, om man tOgie bort det lilla
80m nu far importer-as .fran doHaromradet for att skapa en valutareserv.
Det ar tydligen en alldieles orimlig tanime. Det maste saledes vwa fraga om
att oka exporten till dollaromra;det, oeh det har ju ganska tydligt sagts
ifran att mojligh.eterna darlill aro sma, atminstone pa korta~e sikt, bade
darfor att kapaciteten inom landetar helt och fullt utnyttjad och darfor
att det finns ett -kraftigt !kopmotstand i Amerika. J~g tror alltsa inte att
tanken ar realistisk som ett korttidsprogram,aven om en okning av dollarreserven pa Hingre sikt naturligtvis ar ett onskemal.
Det var narmast dessa konkreta fragor, som jag garna skulle vilja fa '
nagot narlnare bielysa.
Bankdirektor G. Engfors: Det ar alltid intressant att hora professor
Lundberg, men det ar 18vart att diskutera med honom, och det ar med
nagon forskrackelse jag gel" mig pa det.
I fraga om devalveringens storlek, om jag skall borja med den saken,
sade professor L,undberg dels att den val" lagom stor, dels att regeringen
hade lagt i dagen en kUidsam blygsamhet. Kan moan saga det sista, om
devalveringen var just lagom stor? Vidare sade han, att om detta inte
gar, sa far vi appreciera igen. Jag maste bekanna, att jag har svart att
fa detta att hanga ihop.
Inom affarslivet anser lnan ganska enstiiInmigt, sa langt jag varit j
tillfalle att ta del av meningarna, att devalveringen var for store Del ar en
uppfattning som aven delas -av representanterna for massa- och pappersindustrien i de foretag, som star nara den bank som ivrigast verkade for
att devalveringen skulle goras lika stor sam den engelska. Detta. kan man
tycka, ar ju inte mycket att tvista om, men del' betyder dock nagonting
for den fortsatta utvecklingen. Om devalveringell var lagom stor, skulle
bytesrelationen bara ha andrats, sa att den svarade mot prisHiget oeh
kostnadslaget hal" oeh i andra lander. Har vi daremot gatt Hingre an sa,
sattas krafter i gang i det egna landet, krafter som i vart Hige ar pristryckande uppat.'
Det ar naturligtvis mycket svart att saga vad som kommer att handa
framover. Professor Lundbe:r.g Inenade, om jag forstod honom ra..tt, att vi
i det stora hela hade att vanta sadana produktiollsokningar ute i varlden,
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att det prisfall, som vi forut har kunnat konstatera, i oeh for sig s-kulle ha
en tendens ·att fortsatta, vilket savitt jag forstar g,anska nara sammanfaller med vad jag sade i min framstallning. Vidare sade :han att psykologien, om jag far uttryeka saken sa, nog narmast ar for att vi inte skall ga
emot en inflationskonjunktur. Det kan jag ocksa haUa med om att myeket
talar for. Iakttagare, 80m haft tillfalle att nyligen ta del av vad man
anser i Amerika, sager att det iiI' mycket som forefaller dem tala for en
boom, men att psykologien ligger emot det. Det ar emellertid ett labilt och
ganska farligt Hige.
Vidare menade professor Lundberg, att Higet har sedan 1947 oeh 1948
hade ganska patagligt forbattrats oeh att alltsa utveeklingen realekonomiskt var ganska tillfredsstallande. I-Ian har nog ganska ratt i det. Professor Lundberg talade oeksa om att Val' 'utrikeshandel var i jamvikt oeh
att vi till oeh med haft nagot exportoverskott totalt sette M'en i alIa fall
ar vart lage inte sa bra, att vi kan kopa alla de varor vi behoveI'.
I min tjanst har jag under loppet av en veek-a besokt tva olika foretag,
som gay belysande exempel 'harpiL lena fallet gallde det en stor nyupp·ford bilreparationsverkstad. Dar hade utrymmet for der:as reservdelar visat
sig for knappt, darfor att de pa grund av det stora anloalet biltyper maste
'ha en myeket storre lagerhaJlning an de hade raknat rned. Jag fragade,
om de hade nagot begrepp onl vad Jdet kostade, ,att var bilpark iiI' sa
mycket mer differentierad an fore kriget. De sade, att det v'ar mycket
svart att namna nagon exakt siffra, men att det maste kosta mycket stora
belopp, att vi inte kan kopa de vagnar, som den svenska marknaden egentligen viII ha, utan maste kopa vagnarna i de Hinder, dar vi kan betala demo
De papekade oeksa 'att den svenska vagnparken till 80 proeent iiI' tio a1"
gammal eller iildre, vilket medfor orimliga 'kostnader for svenslct bilvasen
och darmed for produktionens transporter.
Det andra foretaget var ett bruk i Bergslagen, dar luan har ett gjuteri
sam kanske svarar for 5 procent av den svenska tillverkningen av st&lgjutgods. De klagade over att kassationen h:ade varit mycket stor under
det gangna aret. Det berodde huvudsakligen pa att man inte var forsedd
med de bindemedel for formarna, sam maste kopas med hardvaluta. Forhallandet hade varit detsamm!a vid landets ovriga staJgjuterier. Eftersom
jag skulle halla foredrag 'har i dag, fragade jag, hur Inycket de trodcle
att vi forlorar genom att vi inte har rad att offra de 50.000 kronor om aret,
sam detta bindemedel skulle kosta. De raknade efter och kom till det
resultatet, att forlusten end!ast pa denna grund giek upp till 250.000 kronor,
vilket for landet som helhet foljaktligen skulle betyda en forlust i storleksordningen 5 miljoner kronor darfor att bristen pit hardvaluta hindrar oss
fran att kopa ett nodvandigt hjalpmaterial for 1 miljon kronor.
Detta ar vart lage pa punkt efter punkt, oeh om ordforanden ville
beratta erfarenheterna fran sin produl(tion, skulle de vara helt overensstammande med v·ad jag n·u namnt. Nar nlan sager att vart Hige ar bra,
skall jag garna hIiUa mecl Oln det, men det iiI' inte sa bra som det borde oeh
kunde vara. Framfor allt i de hanseenden jag nu talat om ar det angelaget
att det forbiittras.
Jag viII tillagga, att subventionerna leder till att vi i strid lTIOt de tidi~are
avvecklingsplanerna kommer att halla regleringssystemet vid liv annu ett
ar eHer atininstone storre delen av det kommande aret och darmed sysseI-
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satta ett stort antaI personer med detta iInproduktiva arhete. Vid -sun1meringen av kostnaderna harfar far In:an inte glomma de som farorsakas. i oeh
far baras av naringslivet. 1'otalt kommer man till anlsenliga belopp.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja saga, att vi nu hal" ett Hige, dar
det pa grund av devalveringens storlek finns vissa risker for ett pristryek
uppat. Det finns a 'andra sidan vissa faktorer som hjalper oss at andra
hallet: vi har en produktionsokning pa viktiga omraden i varIden, vi hal"
tills vidare psykologien for -ass bade har i landet oeh utomlands, och vi
-hal" kanske pa det hela taget fatt nagon styrsel pa laget hal" hemma.
Men i detta lage anser jag i lnotsats till professor L.undberg att vi bor
begagna tillfaJlet att driva en fast penningpolitik. Erfarenheten visar att
d'et fiIlinls starka skal till bekymmer, nar man med professor Lundbergs
instammande underlater att driva penningpolitik.
Herr Meidner anmarkte riktigt, att jag inte sagt nagot onl vad dev!alveringen betyder realekonomiskt eller annorlunda uttryekt ifraga om vara
"terms of trad-e". I fraga om dem sade daremot prof.essor Lundberg nlagot
om att de skulle ha forsamrats efter devalveringen. Det val" med full
avsikt som jag inte gick in pa denna s:ak. Jag vet ju att personer, som ar
Himpade for sadana uppgiftel", for narvarande forsoker skaffa sig en uppfattning harom. Rent allmant kommer jag nog som de fIesta till samlna
slutsats sonl professor Lundb'erg, namligen 'att det finns en viss risk for
att i detta Hige devalveringen knm-mer latt betyda forsamrade bytesrelationer, men hur stora verkningarna kommer att bli h:ar jag ingen uppfattning om. Jag avvaktar med lika stor spanning som herr Meidner, vad
de SOln gora dessa b'erakningar skall komma till for resultat.
Vidare fragade herr 1feidner vad jag menade med att konsumtionen
skulle minskas, nar jag l~ekommenderade en stralnare penningpolitik och
fra'mhavde behovet av en hardvalutareserv.
Jag tror ·att en stramare penningpolitik ,skulle Ieda till en frivillig konsumtionsbegransning - hur stor ar naturligtvis svart 'att sag1a, det beror
sjaIvfallet till en del pa hur pass stram penningpolitiken blir. Den affarsman, som jag citerade i min fralnstallning, brukar saga, att det ar det son1
det iiI" ont om, som manniskorna sparar pa. Han sager: »Sattet att fa franl
ett penningsparande ar att gora pengarna knappa».
Detta ar den ena sidan av saken. Den andra sidan aI", att om vi kan
skaffa den hardvaluta vi behover far ~tt h&lla var produktion pa en riktig
standard, halla vara produktionskostnader tillraekligt laga o. s. v., sa maste
vi fa en andring ivaI" inhemska marknad. For narvarande ar det ju sa, att
det ar alldeles for latt att fa avsattning i Sv'erige for varor fran mjukvalutalanderna, oeh vi hal" inte majlighet abt tillfredsstalla den efterfrag'an
som finns pa varor fran hardvalutaland'erna. D,e som sysslade med handelsforhandlingarna under kriget brukade avsiktIigt oeh uthalligt lagga fragorna pa det sattet,att sparren. i importen Hig i marknadens egen villighet
att kopa. Sa lange vi haIler den svenska Inarkna'den sa likvid, att kopkraft
star till farfogande for en stor import fran mjukvalutalandern'a, kan vi
inte fa en ur landets synpunkt riktig fordelning av var iInport och export.
Det menar jag ar ett myeket starkt skal far att driva en strama~e penningpolitik. Men jag skulle ocksa vilja ga sa langt, att jag sager, att aven
om en S'tramare penningpolitik pa samma gang skulle Iedoa till en i viss
IUan icke frivillig konsumtionsbegransning, sa menar jag, att vi skall vara
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villiga att betala det priset, 0111 vi darmed kan vinna ·att inoln rimlig tid
kOlnma tillbaka till en internationell ekonomisk rorelsefrihet, ty i'ag tror
att for de sv,ens:ka kOns.lunenterna skulle ,det vara en utmarkt affar.
Professor E. Lundberg: Professor Montgonlery oeh jag ha till Val' egel1
fornojsan1het - jag vet inte, om det ar till ahorarnas - ofta olika meningar. Professor ~Iontgomery hal" den hal" gangen doek gjort det Hittare
for sig att ha en annan n1ening an jag genom att i ratt stor utstraekning
tala om ett annat amne an det jag hal" talat om.
Savitt jag forstod talade professor IV[ontgomery till stor del om problemet att fora en sadan ekonomisk politik, att man fiek till stand en
avveckling av regleringarn'a, oeh han fragade, om jag val" nojd m·ed den
ekonomiska politik, som forts narmast ur den synpunkten. Det ar sjalvklart, att om man hal" raknar ;med alla investeringar, som vi skulle vilja
gora, icke minst alla skolor, sjukhus o. s. v., som vi skulle vilja bygga, ha
vi en koiossal intflationsspanning i landet, som endast halles tillbaka genom
regleringarna. Vi ha pris,kontroll oeh inv·esteringskontroll, oeh fragar man
sig vilken ekonomisk politik vi bor fora for att snabbast mojligt avveekla
dessa regleringar, -iiI" det naturligtvis ett helt annat problem an det jag
forsokt skissera i mitt inlagg. Jag tror latt ll1Rin·kall fatta professor Montgom·erys kritik av mitt anforande pa det sattet, att jag sa att saga med
alltfor stort Iugn oeh nastan med tillfredsstallelse sag pa de goda resultat,
80m natts, trots :att inte de atgarder vidtagits, som professor Montgomery
rekommenderat for att vi skall bli av med regleringarna. I sjalva verket
tog jag problemet myeket en·klare oeh menade, att d,et tillstand, som vi
kommit till 1949 oeh i huvudsak a'nnu befinner oss i, uppuatts genom
en ratl hardhant reglering av importen, priserna oeh investeringarna,
alltsa nled medel som i oeh for sig givetvis icke aro onskvarda. Fragan ar
vad det finns for skal att just efter den forandring i Hig,et, som intratt med
devalveringen, satta i gang atgard'er av det slag som professor Montgomery
har rekommenderat oeh sonl aven bankdirektor Engfors var inne pal l\ian
kan naturligtvis diskutera mojligheten av att genom en mer restriktiv
penningpolitik oeh en mer aktiv finanspolitik astadkomma en avveckling av en del av de regleringar vi ha, eventuellt ocksa betydligt mer av
importkontrollen an frilistningen i oeh for sig kan komma att innebara.
Det problemetfanns ju i lik·a hog grad fore devalv·eringen. Jag begransar
mig till att fraga: Vad hal" devalveringen inneburit, oeh vad staller den
for ny'a krav pa d,en ekonomiska politiken?
Som forhallandena nu framtratt i Inarknaden i Sverige under 1949,
ha vi fatt ratt myeketav en koparnas. marknad. Detta ar icke resultat av
ransonering pa kOnSUlntionsomradet. Man. kan vara forvan:ad over att det
trots den in·komstokning, som agt rum mellan 1948 oeh 1949, inte uppstatt
nagon total konsumtionsokning. I volym raknat ar det snarast en viss
nedgang. Pa vissa punkter hal" omsattningen undergatt en ieke sa liten
sanknin·g, framfor alIt i fraga om textilvaror oeh skor. Detta betyder att
folk h'ar borjat spara i ratt kraftig utstrackning. lnom ·handeln hal" man
blivit forsiktigare med sin lagerhallning oeh med sin inkopspolitik, danor
att konsumenterna inte langre ar installda pa -att kopa vad som heIst.
Professor Montgomery har givetvis fullstandigt ratt i att uppkomsten· av
detta tillstand delvis forutsatt en hard investeringspolitik oeh andra regle-

140

NATIONALEKONOMIBKA FORENI:NGEN DEN 8 DECEMBER 1949

ringsatgiirder, oeh liven att det kan tlinkas att man hade kunn'at fa samma
resultat genom andra medel, som ur synpunkten att snabbt bli av med
regleringarna hade varit battre. Men vad lar det som nu efter devalveringen ger oss anledning attfora en 'mer restriktiv penningpolitik, som
bade professor Montgomery oeh b'ankdirektor Engfors rekommendera?
AlIa talare ha ju vitsordat, att det primara for ogonblicket ar vart dolIaroeh guldproblem. Vi kan inte yare sig genoln en restriktionspolitik eller
en hard penningpolitik kommamycket narmare losningen av det probielnet. Belgien, som brukar tas som ett exempel, oeh som pa vissa punkter
fort ·en intressant oeh delvis foredomlig ekonomisk politik, har inte lost
sitt dollarproblem. Den belgiska v:alutan ar hard i forhallande till andra
europeiska valutor, men dollarn ar i Belgien lika knapp so'm i manga andra
vasteuropeiska lander. Vi kan tyvarr inte komma langt mot losningen av
vart dollarproblem utan att vi far ett multilateralt system till stand, sa att
hela Vasteuropa tillsamman med »tillhorande,> ravarulander far jamvikt i
dollarbetalningarna. Da kan Sverige fa del av olika landers dollaroverskott
gen:om exportoverskott gent emot England oeh vissa andra lander pa samrna satt som under forkrigstiden. Vi kan salunda inte losa vart dollarproblem med mindre an att an.dra Hinder kommer i balans gent emot Forenta
stlaterna. E,ngland ko'mmer narmast i fraga SOln mottagare av vart exportoverskott, och forutsattningen for ·atl vi skall kunna losa problemet ar salunda, 'att England via sina kolonier oeh sitt imperium i utbyte mot vart
overskott Himnar oss de dollar vi behover. Vi kan inte oeh bor inte forsoka
atl liksom Belgien isolerade bryta oss fraln oeh skaffa oss dollarinkomster
genom en mycket defl'ationistisk ekonomisk politik. Da skulle kronan
visserligen 'bli hard oeh vi skulle nag lyekas samla pa oss andra Hinders
valutor, som inte ar konvertibla i dollar.
Harmed ·har jag naturligtvis inte sagt, att vi inte liksom 'andra lander
ha skyldighet att bidraga till den totala balans jag talat om. Jag tyeker
emellertid trots allt att vi i Sverige, visserligen med delvis »oriktiga» medel,
kommit langre lned vart balansproblem an vissa andra lander, som England, Roll.and oeh Norge. Som oeksa ban·kdirektor E:ngfors framholl i sitt
inledningsforedrag riskera vi numera att genom var relativt restriktiva
ekonomiska politik (med avseende pa lonestabiliseril1gen) fa" en okning av
var pundreserv, som kan komma att staJla till trassel for oss.
·Sa viII jag saga nagra ord om de prognoser for 1950, som vi bolla med
hare J.a:g har ju k·ans,ke ridit litet hart pit deflationsutsikterna oeh detta
kan·ske i nagon lnan for diskussionens skull. Jag ar sasom val framgatt av
mitt foregaende ·anforande fullt medveten om att inflationsrisken ar
betydande, att prisstegringstendensen med den inflationspolitik, som trots
allt bedriv·es i olika lan.der, ar stor oeh att dessa impulser k·an bli nlycket
besvarande for Sverige. Men jag har velat understryka, att man ingalunda
kan bortse fran den andra mojligheten d. v. s. att den inflationsvag, som
vi nu tills vidare har med prisstegring pa ravaror lean bli sn'abbt overgaende.
.
Pa den pun:kten tror jag att professor l\fontgom,ery delvis missuppfattade
mig. Nar jag forut berorde de internationella forhaJlanden·a ville jag framhalla att de n,uvarande prisspanningarnai Europa sanlmanh'anga med att
f,ardigfabrikatpriserna vid export fran vasteuropeiska lander ligga relativt
hogt. MjukvalutaHind·ern-a 1Ia klatt varandra omsesidigt genom att ta ut

141

EFTER DEVALVERINGEN

hoga exportpriser av varandra oeh darmed oeksa fatt betala hoga importpriser. Dessa priser ha legat vasentligt over de priser man fatt for samma
varor fran hardvalutaomradena. Det bor observ·eras -att pa ravaruolnradet
hal" denna prissp·anning med 1948-49 ars konjunkturavlnattning blivit
mindre eIler h·elt eliminerats. Under 1947 oeh 1948 tog vi exempelvis
vasentligt hogre pris for pappersmassa fran mjukvalutalanderna an vi
kun.de fa fran dollaromradet. Till september 1949 hade denna prisspanning
i huvudsak utjamnats. P1"isf.allet pa 1"avaror i dollaro.mradet spreds snabbt
till mjukvalutaHinderna. Men pa helfabrikat hollos priserna uppe, oeh·
foljden blev, att exporten till Forenta staterna sjonk. Nar nu devalveringen
skett - det a1" den slutsats jag kommit till - behover prisstegringarna i
pund, kronor oeh andra mjukvalutor pa helfabrikaten, liven. pa langre
sikt, inte aIls bli sa stora som sv-arar mot devalveringen, liven om de
amerikanska priserna ligga fasta, just darfor att mjukvalutapriserna fore
devalv·e1"ingen lago onorm-alt hogt. Far man dessutom till stand nagon
ytterligare mins:kning av ravarupriserna i Amerika, som fortfarande ligga
onormalt hogt i forhaJIande till forkrigspriserna, finns det savitt jag forstar ganska stora mojligheter for att de allmanna prisstegringsimpulserna
fran de hojda ravarupriserna bli av relativt begriinsad styrk-a. Motstandskraften mot prisstegringsimpulserna' okas givetvis om 1949 ars tendens
mot ·en koparnas marknad bestar. Pit detta satt kan man rakna med
mojligh,eten att inflatioIlJsvagen gar over. I sa fall skulle vi pa ett ars
sikt ayen kunna tan,kas. komma till ett internationellt prisHige i niva med
det fastlasta svenska pris- oeh kostnadslaget. Den chansen finns, oeh
darfor ar det en forsvarlig politik att man undviker att lata priser oeh
kostnader stiga under mellantiden. Vi skulle komma ur den nuvarande
prisstegringsvagen m·ed Higre pri,ser oeh kostnader an elj.est oeh ·ha storre
konkurrenskraft pa de internationella marknac1ern·a i ett senare skede.
Jag kan alItsa inte finna att sannolikheten for detta alternativ ar sa
Iiten, som professor Montgomery In·enar.
Nu staller pTofessor l\fontgomery med b·et:ydande skarpa den fragan
till mig, om jag ar nojd med den ekonomiska politik som fores. Jag vet
inte, om man oVler hU'vud taget far frag·a sa. Jag kan inte lamna n1agot
svar pa dell frag,a;n utan att ga tillbaka i tiden. Jag skulle vilja saga, att
om mall redan 1946 elIer aUra senast 1947 hade str.am:at at kr,editpolitiken
och darigenom forhindrat uttomningen ,av valu'tareserven: 1947 och 1948,
sa skulIe riskerna i diet nuvarande devalvieringslaget ha varit mind~e.
Om jag pa detta satt far ga tilIbaka i tiden" ar jag alltsaen-se med professor J.\tlontgomery om att -detta otvivelaktigt hadie varit en battre
ekonolnisk politik an den. 80m fordes. ISalunda ar jag iute nojd In:ed den
ekonomiska politi'k, sam forts·. Men skall man starta i dag och utga
fran det olyekliga tvangslage, som vi ha kommit in i med den Htsta lonepolitiken oeh den lasta indexregleringen, da finns det tyvarr relativt
litet att gora. Det finn'S naturligtvis utrymlne for fromma onskningar om
ett annat politiskt oeh ekonomiskt Hig-e. Man kunde saga, att det inte
bor goras sadana -avtal, som vi ha for narvarande, att Arbetsgivareforeningen t. ex. inte Hingre bor ga nled pa den nuvarande typen av lonebindning, utan i staJlet ta en lonerorelse, ,som spranger ranlen for den lasta
prisbildningen. Det ar tankbart, att man kan fa till stand en friare prisbildning oeh en ekonomisk politik m'ed utrymme aven for en effektiv
l
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penningpolitik, nar nlan pa detta satt overger den lasning av pris- och
lonepolitiken, som kan bli en olycka under det kom·mande aret. Jag
vet inte, om jag med detta hal' tillraekligt myeket overs·kridit realiteternas
raIn for att tillfr.edsstalla profesS()r Montgomery!
Professor A. Montgomery: Jag fann till Inin gUidje att professor Lundberg i stor utstrackning an,slot sig till min a.sikt under en del av sitt
anforande. Han sa·de namligen., abt vi ha nled anvandande av icke onskvarda atgarder komm,it till en relativ balans i Val' ekonomi. For Inig tel'
det .gig naturligt, nar det har anvants ieke onskvarda ID'etoder, att 11lan
avvecklar dem och ov,ergar till de onskvarda metoderna. Professor Lundberg ansag att de hade varit onskvarda 1946, Inen varfol' skall man
i sa fall inte genomfora dem nu? Da professor Lundberg sja'!v forklarar,
att de atgarder som nu anvandas icke aro onskvarda, kan jag inte forstll
att han kan komma till mer an en slutsats, namligen att 'han bor overga pit
den linje som jag hal' foretratt oeh som inledaren hal' foretratt, kanske m·ed
nagon liten differens. Professor Lundberg kom sedan in pa de bindningar
som nu skulle hindra oss fran att fora den riktiga politiken. Savitt jag
vet hade Landsorganisationen oeh Arbetsgivareforeningen Iiknande avtaI
redan 1946. Om dessa avtal aro nagot hinder for att anvanda penningpolitiken nu, sa voro de val det da ocksa.
Professor Lundberg framh.oll, att vara nlojligheter att i nagon man
genomfora vad vi efterstrava begransas av ett internation·ellt sammanhang, namligen bilateralismen, oeh han hanvisade oss till att samarbeta
m·ed de ovriga vasteuropeiska landerna. Ja, det a1' jag mycket tilltalad avo
Jag viII ha samarbete m·ed de ovriga vasteuropeiska Hinderna, nar de'
handla forstandlgt, men inte nar de gora mots-atsen, och jag magte saga
att jag inte ens :ar riktigt beredd att ta Englands finansiella politik som
Iedstjarna for val' eg·en. Men hur lllan an ser pa den saken, formodar jag
att professor Lundberg ar ense med mig om att vi anda bora forsoka trygga
oss en ganska framskjuten plats ikon. Professor Lundberg ansag, att vi
inte borde folja Belgiens exempel. Jag skulle vilja saga, att vi borde sta
Iitet framfor Belgien, ty skillnaden nlellan Belgien oeh Sverige ar ju, att
Belgien hal' varit ett oekuperat land medan Sverige h'ar statt utanfor
kriget. Vi borde ha haft storre mojligheter att folja den seh\veiziS'k-a modelIen. Jag iir inte pa nagot satt blind for riskerna i Sehweiz' position, nlen
en anledning till att Sehweiz h'ar haft mojligheter att klara sitt dollarproblem ar helt enkelt att man llela tiden hal' haft fortroende for den
schw·eiziska valutan. Den schweiziska valutan har varit knapp hela
tiden, oeh man hal' vetat varden stod. Den val', OIn man sa viII, ett vardepapper, som aHa ville tillhandla sig. Tyvarr ar inte forhaJlandet detsamma
med den svenska kronan.
Jag maste m·ed bestamdhet saga, att vi inte aro sa maktlosa som professor Lundberg hal' gjort gallande. Jag tror att vi genom Val' felaktiga
politik under de narmast forflutna aren ha forsatt oss sjalva i ett ogynnsamt lage. Det iir svarare nu att vinna fortro·ende an det skulle ha varit
om vi. hade fort en riktig politik 1945 och 1946, ·men vi aro anda inte
alldeles maktlosa. Vi ha fortfarande en mycket stor mojlighet, oeh det ar
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att gora den svenska valutan knapp. Det ar nagot sonl vi ha forsummat
och som vi fortfarande forsumma.
J.ag bel" att fa understryka detta, men pa den punkten ar professor
Lundberg kanske. icke ense mled mig?
Disponenten H. Throne-Holst: Det aterstar mig endast att tacka alIa
talare, som ha deltagit i diskussionen. Professor Lundberg forebradde
inledaren, att han val" for kort. J·ag t~yeker ~tt inledaren i val"j.e fall hal"
lyekats att med sitt foredrag -siitta i gang en diskussion, som foref.aller att
ha varit lika vardefull som den hal" varit underhallande oeh intressant
att hora pa.
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LINDELL, C. F., sekreterare.
LINDENCRONA, A., direktör.
J.JINDGREN, C. B., civilingenjör.
LINDGREN, G., major.
LINDH, S., fil. Ii centiat.
Lr:NDHAGEN, 1VI., civilingenjör.
LIND)IARK, B., disponent, Örebro.
LIND QUIST, E., grosshandlare.
LINDQVIST, K. G., banktjänsteman.
LINDSKOG, B., hovrättsråd.
LINDSROG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA, fil. kandidat.
LINDSTRÖM, O. 'V., direktör.
LINDSTRÖM, ULLA ALM-, fru.
LINSE, R., civilingenjör, Jönköping.
LJUNGDAHL, C., major, Stocksund.
LJUNGGREN, H., direktör.

LEDA.1IOTSFÖBTECKNING
LJUNGLÖF, R., grosshandlare.
LJUNGSTRÖM, G. P., civilingenjör.
LoosTRöM, B., kanslisekreterare.
LOVEN, T., försäkringsdirektör.
LUNDBERG, A., statssekreterare.
LUNDBERG, C. G., disponent, Tidan-.
LUNDBERG, E., professor.

ledamot av styrelsen.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktör.
LUNDBERG, O., fil. doktor.
LUNDBERG, T., major, Djursholm.
LUNDELL, T., civilingenjör, Walton o~
Thames, Surrey.
LUNDEN, Y., direktör.
LUNDGREN, TH., konsul.
LÖFBERG, T. H., direktör.
LÖFGREN, G., advokat.
LÖFSTRÖM, B., civilingenjör.
LÖWEGREN, G., socialråd.

'I

MAGNUSSON, H., vice riksbankschef.
MALMBERG, S., bankdirektör.
MALMFORS, N., generaldirektör.
MALMFORS, S., f. d. kraftverksdirektör,
Falun.
MALMKVIST, E. V., byråchef.
MALMSTRÖM, B., direktör, Höganäs.
MALMSTRÖM, C. G., direktör.
MALl\ISTRÖM, G., bankkamrer.
MALMSTRÖM, H., jur. o. fil. kandidat.
MARCUS, M., fil. doktor.
MARKLAND, W., bankdirektör.
MARMOLIN, F., bankdirektör.
MARTENlUS, Å., hovrättsassessor ~
MATTON~SJÖBERG, P., bergsingenjör,
Borlänge.
MEIDNER, R., fil. kandidat, ledamot av

styrelsen.
MEIJLING, J., civilingenjör.
MELIN, H., bankdirektör, Djursholm.
lviETELlUS, B., fil. licentiat.
l\10DIG, E., envoye.
MODIG, J. O., direktör.
MOJJANDER, C. A., disponent, Alingsås.
MOLANDER, S., f. d. bankrevisor.
J\10LIN, R., direktör.
MONTGOMERY, A., professor.
MORALES, J., direktör.
MURRAY, C., byråchef.
MURRAY, U., direktör, Djursholm.
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MYRDAL, G., professor, Geneve.
MYRSTEN, C. B., direktör.
MÄRTENS, H., borgarråd.
MÖLLER, E., kamrer.
MÖJ..LER, H., konsul.
MÖLLER, K., direktör.
MÖRNER, K. A. G., greve, f. d. landshövding.
NACHMANSON, H., bankdirektör.
NELSON, Roger S., attache.
NERELL, Å., direktör.
NEVRELL, B., generaldirektör.
NILSSON, K. G., kommerseråd.
NORBECK, O., bankdirektör, Djursholm.
NORDENSON, H., fil. doktor, direktör.
NORDENSON, J., fil. licentiat.
NORDIN, J., generaldirektör.
NORDMARK, H., direktör, Djursholm.
NORDMARK, S., ombudsman.
NORDSTRÖM, A., ingenjör.
NORDST'RÖM, B., kamrer.
N ORnwALL, B., f. d. finanssekreterare.
NOREN, A., ekonomidirektör.
NORRMAN, S., t. f. president, Drottningholm.
NYBERG, J., lektor.
NYSTRÖM, B., fil. doktor, byråchef.
NYSTRÖl\I, H., civilingenjör.
NÄSGÄRD, B., f. d. statssekreterare.
NÄVERFELT, A., pol. magister.
OBERGER, F., advokat.
ODELFELT, B., bankdirektör.
ODHE, T., direktör, London.
OHLIN, B., professor, f. d. statsråd.
OHLIN, H., direktör.
OHLSON, O. E., bankdirektör.
OHLSSON, I., fil. licentiat.
OHLSSON, T., civilingenjör.
OLMERS, G., bankir.
OI,SON, G., bankkamrer.
OLSON, K., kansliråd, Stocksund.
OLSSON, A., direktör, Norrköping.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, B., byrådirektör.
OLSSON, E., direktör.
OLSSON, H., expeditionschef.
OJ..SSON, N., revisor.
OTTEN, H., bankkamrer.
OTTERSTRÖM, N., kamrer.

LEDAMOTSFÖRTECKNING
PALANDER, T., professor, Uppsala.

p ALMI, S., byråchef, Stocksund.
PAUES, E. VV., direktör.
p AUES, W., jur. kandidat, direktör.
PAUL, B., doktor.
PEHRSSON-BRAMSTORP, A., f. d. statsråd,
Södra Åby.
PEHRZON, V., direktör.
PERNELL, G. A., sekreterare.
PERSSON, E., direktör.
PETTERSON, H., professor.
PHILIP, K., professor, Drottningholm.
PHILIPSON, C., fil. doktor, aktuarie.
PIHLSTEDT, E. E., kontQrschef.
PONSBACH, E., fondmäklare.
PONTIN, M., direktör.
PORAT, T. VON, försäkringsdirektör.
PRAWITZ, H., byråchef.
PRYDZ, P., direktör.
RAAB, S,} friherre, bankdirektör, Göteborg.
'
RAASCHOU, B., revisor.
RABE, G., bankdirektör.'
RADHE, S., sekreterare.
RAMEl" E., friherre, jur. doktor.
RAMSTEDT, H., direktör.
RASMUSSON, H., notarie.
RAUSING, R., direktör, Lund.
REGNSTRAND, J. O., bankdirektör,
Ulriksdal.
REHN, G., sekreterare.
REHNBY, H., direktör, Malmö.
REI~IER, T., civilekonom.
RENNERFELT, B., bankdirektör.
RICKARD, B. O., pol. magister.
RINGBORG, G., docent.
RIPA, K., byråinspekt.ör.
RISBERG, W., disponent, Hasselfors.
RISING, C. G., direktör.
RITZLER, A., civilingenjör.
RODHE, K., professor, Saltsjöbaden.
RODLING, E., disponent.
ROHTLIEB, C., jur. doktor, kansliråd,
Djursholm.
ROOTH, I., f. d. riksbankschef.
ROSEN, H. VON, greve, direktör.
ROSENBERG, G., förlagsdirektör.
ROTHSTEIN, A. J. F., direktör.
RUBEN, O., konsul.

RUDENSTAM, G., direktör.
RUNEMARK, MARGARETA, fru, Djursholm.
RUNEMARK, P. S., generaldirektör
Djursholm.
'
RYDBECK, O., f. d. bankdirektör, Djursholm.
RYDBÄCK, G., civilingenjör, Västerås.
RYDIN, B., se~reterare.
SACHS, R., direktör.
SACHS, T., redaktör.
SAHLIN, G., direktör.
SAHLIN, O., direktör.
SAHLIN, S., envoye.
SALEN, S., generalkonsul.
SALMONSON, S., advokat.
SAMUELSSON, G., lektor, Uppsala.
SA!tiUELSSON, K., fil. licentiat.
SANDBERG, B., pol. magister.
SANDBERG, F., riksgäldsdirektör.
SANDEBORG, G., kammarrättsråd.
SANDELS, C., advokat.
SANDLER, R., landshövding, Gävle.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SeHELE, S., direktör.
SCHENKE, N., f. d. undervisningsråd.
SCHNEIDLER, E., kapten.
SCHNELL, C. H., direktör.
SCHULTZ, G., direktör.
SCHULZENHEIM, H. VON, byråchef.
8ELLBERG, T., fil. kandidat.
SELMER, H., direktör.
SENNEBY, B., sekreterare.
SETTERGREN, G., direktör.
SETTERWALL, C., direktör.
SEYERIN, F., chefredaktör.
SIDENVALL, K., kommerseråd Djursholm.
'
SIEGBAHN, B., sekreterare.
SIEGBAHN, M., professor.
SILLEN, O., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN f. d. pro·
fessor.
'
SIVERT, E., f. d. kammarrättsråd..
SJÖBERG, A., förste aktuarie.
SJÖBERG, G., bankkamrer.
SJÖGREN, E., direktör.
SJÖGREN, I., försäkringsdirektör.
SJÖGREN, I. 'V., jur. doktor, professor,
Lund.
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SJÖHOLM, G., kamrer.
SKA.AR, N., kapten, London.
SKIÖLD, Å., advokat.
SKOGH, S., byråchef.
SKOGLUND, A., bankdirektör, Skövde.
SKOOG, H., bankdirektör.
SOHLMAN, R., ambassadör, Moskva.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,
advokat.
STEN, H., f. d. bankdirektör.
STENBECK, H., advokat.
STENBERG, T., bankdirektör.
STENDAHL, G., förste byråsekreterare.
STENSGÄRD, A. H., direktör, ledafrlot

av styrelsen.
STERNBERG, S., direktör.
STERNER, B., kapten.
STERNER, R., fil. doktor, statssekreterare.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktör.
STOCKMAN, S. K., förste aktuarie,
Saltsjöbaden.
STOHNE, B., direktör.
STREYFFERT, TH., professor, Djursholm.
STRIDSBERG, E., generaldirektör.
STRÖANDER, G., civilekonom, Edsviken.
STRÖM, C., avdelningschef.
STRÖM, T.,"disponent.
STRÖM, Å., direktör.
STRÖMBERG, K., advokat.
STYRMAN, G. A., direktör.
SUNDBERG, H., pol. magister.
SUNDBLOM, R., direktör.
SUNDELIN, C., civilingenjör.
SUNDEN, R., direktör, Saltsjöbaden.
SUNDIN, O., banktjänsteman.
SUNDSTRÖM, H., bankdirektör.
SUNDSTRÖM, O., banktjänsteman.
SUNDVIK, R., bankdirektör.
SVANTESSON, N., fil. doktor, överlantmätare, Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
SWARTLING, E., redakt:ör.
SWARTLING, J., f. d. bankdirektör.
SVENNBERG, T., civilingenjör.
SVENNILSON, I., professor,

fö"reningens vice ordförande.
SVENSSON, HJ., ombudsman.
SVENSSON, N., direktör.
SVENSSON, N. A., hovrättsfiskal.

SVENSSON, S., revisor.
SWERUP, S., civilingenjör, Storängen.
SVÄRDSTRÖ:M, K. F., docent.
SYDOW, CHR. VOK, direktör, Norrköping.
SYDOW, F. VON, advokat, Göteborg.
SÄLLFORS, T., generaldirektör.
SÖDER, T., amanuens.
SÖDERBERG, E., direktör, Uppsala.
SÖDERBERG, K., direktör.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor, Dalarö.
SÖDERBÄCK, F., direktör.
SÖDERLUND, E., professor.
SÖDERLUND, G., bankdirektör.
SÖDERMAN, II. W., direktör, Uppsala.
SÖDERQUIST, R., fil. doktor, direktör,
Skutskär.
SÖDERQUIST, T., major.
SÖDERSTRÖ}f, E., direktör.
SÖDEUSTRÖ){, N., bankdirektör.
TAJ.JLROTH, T., direktör.
TEGNER, G., sekreterare.
TENGBERG, J., direktör, Göteborg.
THAM, K., kamrer.
THEDIN, N., redaktör.
THIEL, A., bankdirektör.
THOMSON, A., landshövding, Malmö.
THORELLI JR, H., sekreterare, för-

eningens tjg. sekreterare.
THORNANDER, T., direktör.
THORSSON, S., 8ocialråd.
THRONE-HoLST, H., disponent, Djursholm, föreningens ordförande.
THULIN, C. A.
THUNBORG, F., statssekreterare.
TUUNE, R., ingenjör.
THUNHOLM, L.-E., bankdirektör.
THURDIN, O., direktör.
TONDEN t A., bankinspektöl\
TORNBERG, E. A. G., kamrer
Stocksund.
TRANCHELL, C. F., ingenjör, Malmö.
TROLLE, U. AF, amanuens.
TRYGGER, C., direktör.
TRYGGVESON, F., direktör.
TUNHAMMAR, E., direktör, Djursholm.
TÖRNQVIST, G., professor.
j

UGGLA, A., överste.
UGGLA, B., löjtnant.
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ULL:rtIAN, S., banktjänsteman.
ULMGREN, P., försäkrings direktör.
UNNE, B., banktjänsteman.
URELL, T., direktör, Uppsala.
URVÄRN, H., försäkringsdirektör.
WADSTEIN, G., riksgäldskommissarie.
W JERN, F., direktör, Djursholm.
WAHLBERG, G., direktör.
WARLUND, C., direktör, Lidingö.
WARREN, E., disponent, Saltsjöbaden.
W ALDENSTRÖl\{, E., överingenjör.
WALDENSTRÖM, L., direktör.
1VALDENSTRÖM, M., direktör.
WALL, S., f. d. professor, Sigtuna.
WALLANDER, S., arkitekt.
WALLBERG, F., bankdirektör.
W ALLENBERG, B., direktör.
'VALLENBERG, J., bankdirektör.
W ALLENBORG, E., bankdirektör.
WALLIN, O., civilekonom.
WEDBERG, M., kamrer.
WELINDER, C., professor, Lund.
WENNERGREN, T., bankdirektör, Göte-'
borg.
WERNER, CH., direktör.
'VERNSTEDT, HJ., kammarherre.
WESSMAN, K., bankokommissarie.
WESTBERG, H., .ekonomichef, Iggesund.
WESTBERG, L., pol. magister.
WESTERBERG, S., civilingenjör.
\VESTERLIND, E., byråchef.
'VESTIN, E., bankkam.rer.
'VESTIN, J., direktör.
\VESTLUND, T., direktör, Sundsvall.
WETTERLIND, Å' t direktör, Djursholm.
WIBERG, L., bankjurist.
'VIBERG, O. A., överingenjör, Borggård~
WIBORGH, H. C., ingenjör, Örebro.
WICKMAN, O., advokat, Malmö.
WICKMAN, Å., ryttmästare.
WIDEMAR, S., jur. kandidat.
WIDIJUND, S., byråchef.
WIEDESHEIM-PAUL, G., byråchef.
WIGFORSS, E., f. d. statsråd.
WIJKANDER, R., disponent, Smedjebacken.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.

WIKSTRÖM, H., sekreterare.
WILLIAM-OLSSON, 'V., professor.
WILLNERS, H., disponent, Trollhättan.
WIMAN, H., vice direktör, jur. kandidat.
WINBERG, H., förste kanslisekreterare.
VINELL, T., handelsråd.
WINROTH, GUNNEL, fru, jur. kandidat..
VIRGIN, E., sekreterare.
WIRSTRÖM, L., direktör.
WISTRAND, K., f. d. direktör.
WOHLIN, E., ingenjör.
WOLD, H., professor, Uppsala.
WRANGMARK, B., pol. magister.
WREDE, F., greve.
WULFF, K., hovrättsråd.
WÄHLIN, P., bankdirektör.
VÄNJE, A., direktör.
W ÄRN, '1'., direktör.
WÄSTBERG, E., redaktör.
WÄSTFELT, A., direktör.
YNGSTRÖM, L., direktör, Falun.
YTTERBORN, G., överdirektör.
ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirektör.
ÅBERG, K., direktör.
ÅHLUND, N., disponent, Göteborg.
ÅKERLUND, H., fil. licentiat, Lidingö.
ÅKERMAN, G. R. J., generallöjtnant.
ÅKER:rtIAN, J. G., professor, Göteborg.
ÅKERMAN, J. H., professor, Snogeröd.
ÅKESSON, O. A., fil. doktor, överdirektör.
ÅLANDER, M., kamrer.
ÅMAN, V., direktör.
ÅMARK, lC., fil. doktor, kanslichef.
ÅQVIST, T., direktör, Örebro.
ÅSTRAND, I., ämneslärare.
ÅSTRÖM, A. M., bankombudsman, Saltsjöbaden.
ÖBERG, A., bankkamrer.
ÖBERGJ e., förste aktuarie, SaltsjöDuvnäs.
ÖDMARK, S., bankdirektör, Saltsjöbaden.
ÖRNE, A., generaldirektör.
ÖSTERBERG, S. E., kommerseråd.
ÖSTLIND, A., docent.
ÖSTRAND, D., generaldirektör, Stocksund.
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