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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 10 februari 1950

Ordforande: Kabinettssekreterare D a g Ham mar s k j 0 l d.

Statssekreterare Gunnar Lange inledde kvallens diskussion med ett
foredrag over

Finanspolitik och Nationalbudget.
Jag ar medveten om att jag atagit mig en synnerligen vansklig uppO
gift, nar jag gatt med pa att inleda en diskussion om finanspolitiken
och nationalbudgeten i denna forsamling. Xyen om jag inte ar alldeles
okunnig om amnet, ha.r jag dock inte varit i tillfalle att forvarva den
fortrogenhet darmed, som foljer med arbetet med budgeten och finansplanens utformning, och som borde vara forutsattningen for en diskussioonsinledare i denna ytterst sakkunniga krets. Min roll maste darfor i huvudsak bli referentens. Jag kommer salunda att inskra.nka mig
till att mot bakgrund av det forsok till prognos, som nationalbudgeten
utgor, redogora for nagra av de viktigaste elementen i arets statsverksproposition. Om detta verkligenOhar nagon mening vid denna ti'dpunkt,
da materialet ar tillgangligt for var och en som viII ta del av det, och
finansplanen redan varit foremal for debatt i fIera olika sammanhang,
kan forvisso ifragasattas. Infor arrangorernas entragna vadjan har jag
emellertid trots alIa betankligheter lovat medverka. Jag viII namligen
garna erkanna att jag delar den uppfattning som foreningens nuvarande Iedning sagt sig hysa, att det yore beklagligt o,m den mycket
gamla traditionen att diskutera budgeten i nationalekonomiska fo'reningen nu skulle brytas.
Innan jag ingar pa 'den bedomning av vart lands nuvarande ekonomiska lage oeh utsikterna under det narmaste aret, vilken utgor utgangspunkten for ,den nu foresTagna buodgeten, skall jag tillata mig ett
par principiella reflexioner. De gor inte ansprak pa nagon originalitet.
De ha tvartom framforts tidigare i skilda sammanhang. Bland annat
var finansministern atminstone delvis inne pit 'dessa tankegangar vid
den sedvanliga radiopresentationen av finansplanen.
Annu for omkring 20 ar sedan utgjorde budgeten huvudsakligen en
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plan for de utgifter, som den statliga verksamheten medforde·och forslag om sattet att tacka dessa utgifter. Problemet bestod framforallt
i att fa inkomster och utgifter att balansera ar fran are Intresset bland
allmanheten for riksstaten var vasentligen knutet till skatternas hojd
och deras inverkan pa enskilda foretags, gruppers och individers ekonomiska status och 'dispositioner. I vara dagar kan man finna ell p,arallell hartill i kommunernas statforslag och de diskussioner SOUl dessa
ge upphov till i lokalpressen. I varje fall forekommer inte nagra systematiska forsok - vilket i och for sig ar ganska naturligt - att satta
in den enskilda l\:ommunens utgifts- och inkomststat i det allmanel\:onomiska sammanhanget. Annu vid slutet av 1920-talet tarde utgifterna for den statliga verksamheten inte ha motsvarat mer an hogst
10 procent av nationalinkomsten. Detta procenttalligger val for narvaran'de vid omkring 30. Nar staten alltsa tog i ansprak endast en
ringa hrakdel av samhallets samfallda produl\:tionsresultat, var det i
och for sig foga anmarkningsvart, att resonemangen kring budgeten
. begransades till skatterna och lampligheten bland annat ur kostnadssyn unkt av olika statliga atgarder, m. a. o. till skatte- och budgetpolitik i mera inskrankt bemarkelse.
.Depressionen un'cler mellankrig~aren astadkom en drastisk forandring harvidlag. Med hansyn till konsekvenserna for statsutgifterna av
stravandena att bemastra arbetslosheten och oka sysselsattningen blev
budgetpolitikens underordnande un,der malsattningen for den ekonomiska politiken en nodvan'dighet. Jamte penningpolitiken, rantefoten
och vaxelkurserna blev budgetpolitiken ett av medlen for statsmakterna att p.averka den samha1lsekonomiska utvecklingen. Det liberalistiska betraktelsesattet ifraga om budgetpolitiken som ett huvu·dsal{ligen ~isolerat sp6rsmal levde naturligtvis kvar ratt lange, aven om
uppfattningen av budget~n sasom en samhallsekonomisk balansfaktor
vann okat insteg, allteftersom tiden gick och statens verksamhet och
ansvar utstracktes. 80m ett uttrycl{ for den aldre och snavare uppfattningen av finanspolitiken, ar d.et val knappast oril{tigt att peka pa
de forsok, som gjordes fran den da sittande regeringens sida under de
forsta 'depressionsaren att begransa det allmannas utgifter med hiinsyn till de fallande statsinkomsterna och sarskilt det minsl\:ade skatteunderlaget. Med nagon tillspetsning skulle man mahanda kunna siiga
att lagkonjunkturens problem enligt denna forestallning framst ehurn
inte uteslutande blev en fra.ga om budgetens balansering.
Numer har man som sagt vant sig vid att betrakta finanspolitiken
som ett av huvu·delementen i den ekonomiska politiken i allmanhet.
Hiirtill har sakerligen bidragit att en sa gott som fullstandig enighet
ommalsattningen for denna politik sa smaningom vuxit fram.Det
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rader sa1unda knappast langre nagra delade meningar om att bibehallandet av full sysselsattning, eller kanske man foredrar att saga hog
oeh jamn sysselsattning - i detta sammanhang finns det ju knapp,ast
nagon anledning att tvista om formuleringarna - alltsa full sysselsattning oeh samhalIsekonomisk jamvikt skall vara riktpunktema for
den ekonomiska politil{en. Betydelsen av ett nagorlunda stabilt penningvarde viII val ingen pa allvar forneka. I oeh med samordningen
av politikens merleI och dess anp,assning till de forhallanden som rader
i varje sarskild situation, erhaller b,udgetforslaget finansplanens numer
valkanda form. Med utgangspunkt fran ett forsok att bedoma framtiden, grundat pa en analys av den gangna utveeklingen innebar den
att forslagen till statsutgifter oeh finansieringen av dessa insattas i'det
ekonomisk-politiska sammanhanget tillsammans med ovriga planer for
den offentliga verksamheten pa skilda o,mraden av samhallslivet.
Detta siitt att presentera budgeten utgor salunda ingen nyhet. lett
avseende har utveeklingen emellertid harvidlag me'dfort en betydelsefull forandring. Jag syftar p'a de forsol{, som gjorts under de senaste
aren att genom att uppstalla en nationalbudget erna en jamforelsevis
langtgaende oeh detaljera'd kvantitativ preeisering av aktuella utvecklingstendenser oeh ekonomisk-politiska handlingsprogram pa olika omraden med hansynstagande till deras inverkan pa samhallsekonomin.
Denna siffermassiga konkretion har uppenbara fordelar, som det kan
finnas vissa skaI att droja vid i ,detta sammanhang. I forbigaende
skulle ja.g emellertid dessforinnan vilja framhalla att behovet av dylilr
precisering framkallats av det alltmer okade inflytande, staten falt pa
det ekonomiska livet under omstandigheternas tryek och till foljd a·v
den militara beredskapen och omstallningssvarigheterna un·der oeh
efter kriget. Den direkta regleririgen av utrikeshandeln, priskontrollen,
ravarukontingenteringen, detaljransoneringarna av konsumtionsvaror,
inl{omststabiliseringen oeh ,regleringen av byggnadsverksamheten, for
att namna huvudomr~l,.dena for den statliga dirigeringen, innebar ju
sa langtgaende oeh ofta smartsamma ingrepp i enslrilda individers,
organisationers 'oeh foretags ekonomiska handlingsfrihet att det sa
smaningo·m maste framsta som ett politiskt renlighetskrav att fa de
statliga atgardernas omfattning, inbordes sammanhang oeh verkan pa
folkhusha1let inte bara belysta utan klart fixerade. Men med det okade
statliga inflytandet (j·ver naringslivet vidgades samtidigt mojligheterna
for den ekonomiska statistiken oeh darmed skapades oeksa forutsattningarna att efterhand uppfylla detta krav.
Jag namnde nyss att denna metod att sammanfatta de ekonomiska
utveeklingstendenserna oeh handlingsprogrammen oeh angiva resultatet Born en ex ante forrantning av ex post fordelningen av de tillgang-
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liga resurserna mellan olika ansprak pa och huvudomraden av den
ekonomiska verksamheten, ar forenad med vissa for-dela-r. Den viktigaste ar kanhanda att nationalb'udgeten, som m.a.o. uttryeker det
vid en viss tidpunkt vanta-de resultatet av ett ekonomiskt utvecklingsforlopp, pa ett lattfattligt satt illustrerar de ekonomiska samma.nhangen oeh de ekonomiska delplanernas innebord oeh samband. Forstaelsen for att resurserna i varje lage ar begransade kan harigenom
okas oeh nationalbudgeten salunda bidraga till en konkretare oeh mera
realistiskt beto,nad p<?litisk diskussion. Det ar sakerligen med hansyn
h.artill 80m det s. k. samarbetsorganet mellan staten oeh arbetsmarknadens huvu'dorganisationer for ekonomisk information, ansett det
vara en angela,gen uppgift att underbygga intresset for nationalbudgeten genom upplysningsverksamhet i olika former. Man tangerar forresten i detta sammanhang ett sp5rsmal som IDahanda yore vart storre
uppmarksamhet. Jag syftar pa riksdagens stallning till nationalbudgeten. lett foredrag infor Nordisk administrativ forening i somras
framholl expeditionsehefen i norska handelsdepartementet Getz Wold
att varje politiskt parti med en egen mening o·m den ekonomiska politiken borde utarbeta ett alternativ till nationalbu,dgeten. Nagot sAdant
skulle val knappast vara praktiskt genomforbart. Men onekligen kan
starka skal anforas for att den prineipiella provningen av den ekonomiska politikens delplaner sker i ett sammanhang. Da skulle ett stallningstagande till nationalbudgeten erbjuda ett lagligt tillfalle hartill.
I en tidsl{riftsartikel har statssekreterare Arne Lundberg nyligen ifragasatt, om iekedetta kunde ske i den formen att en redogorelse for
nationalbudgeten lamnades for att, som frasen lyder, »bereda riksdagen tillfalle att hafover avgiva yttrande». I varje fall anser jag att
mycket skulle vara vunnet, om diskussionen kring den ekonomiska
politiken i storre utstraekning a,n hittills kunde foras i nationalbu'dgetens termer.
A andra sidan kan man inte bortse ifran att nationalbudgettankandet samtidigt kan medfora stora olagenheter. Risken ligger dari att
den kvantitativa preciseringen latt kan leda till en sorts siffermagi oeh
inbjuda till mer eller mindre reservationslosa konklusioner. Det foreligger ofta en bena.genhet att glomma de avsevarda osakerhetsmarginaler, so,m omger siffrorna och tillmata sma differenser faktisk betydelse, aven om de i sjalva verket inte aIls ar signifikativa. Detta kan
fa otrevliga konsekvenser for utformningen av den ekonomiska politiken. Det ar mojligt, att denna fara till och med ar storre iin den som
ligger dan, att man gIommer oort nationalbudgetens karaktar av prognos, 80m vilar pa vissa hypotetiska forutsattningar, for vilka det
oftast inte finns nagon mojlighet att angiva sannolikhetsgraden. Ehuru
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det statistiska materialet efterhand forbattrats grundar sig siffroma i
budgeten p'a ett brackligt underlag. Den sammanlagda efterfragan
eller om man sa viII tiIIgangen i samhallet anges for narvarande till
omkring 34 miljarder kronor. En forskjutning p'a 1 miljard i den ena
eller den andra riktningen representerar foljaktligen en svangningslatitud, som enligt gangse b·etraktelsesatt anses som i och for sig fullt
tillatlig. I realiteten kan emellertid en sadan osakerhetsmarginal betyda att man ej l{an avgora pa vilken sida om den samhallsel{onomiska
balansen, man kommer att befinna sig. En felbedomning kan fa alIvarliga foljder for penningvardet med hansyn till de kumulativa kraIter som alltid verkar i en prisforiindringsproeess.
Jag instammer danor med professor Erik Lundberg nar han mycket
bestamt varnar for denna o,vertro pa siffrorna i nationalbudgeten.
.Detta utgor naturligtvis inte ·den enda forklaringen till att han i konjunkturrap·porten framlagger tva alternativ for utvecklingen 1950, av
vilka det ena slutar pa ett efterfrageoverskott om 900 miljon.er oeh
det andra pa ett underskott om 1.300 miljoner. Hur starkt det pedagogiska intresset hos konjunl{turinstitutets chef an ar, sa torde det
avgorande skalet anda ha varit, att framtiden hI. a. pa grund av devalveringen ar mera svarbedombar oeh utvecklingstendenserna idagens Hige mera motstridiga an tidigare. Det forhaller sig t. o. m. sa att
nationalbudgetdelegationen bad konjunkturinstitutet att konkret illustrera variationsmojligheterna med ett par kalkyler. Hartill far jag
anledning att aterkomma i det foljande.
I den ekonomiska planeringen kan man emellertid inte atnoja sig
med att inruta faltet for de utvecklingsalternativ, som kan sagas ha
nagon beal{tansvard grad av sannolikhet. Eftersom det i varje la.ge
maste finnas vissa normer oeh riktpunkter for handhavandet av de
statliga atgarderna p,a de reglerade omradena av samhallsekonomin
kan man inte undvika att uppstalla en bestamd budget efter ett val
mellan olika mojligheter. Samtidigt maste man understryka nationalbudgetens karaktar av arbetshypotes, strangt b,unden till de forutsattningar, som ansetts rimliga vid tid'p'unkten for dess upp,gorande.
Lat mig nu i korthet droja vid den faktiska utvecl{lingen under det
gangna aret, sadan den framtrader i redogorelsen for utfallet av den
nationalbudget, som uppgjordes for nagot over ett ar sedan. Enligt
denna raknade man med att den balans, som trots alIa forutsagelser
om motsatsen, installt sig under senare delen av ar 1948, skulle kunna
. bibehallas aven under 1949. Men det var ieke nagon f·ri balans man
forutsag, utan en jamvikt mellan den tolala efterfragan oeh den totala
tillgangen i samhallet delvis stodd pa skarpta regleringar. Trots att
man ansag en okning av exportvolymen med 100'miljoner kronor moj-
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lig, skulle importen enligt de uppgjorda planerna behova begransas
med 6QO miljoner for att hallas inom ramen for lopande inkomster fran
utlandet. Investeringarna antogs komma att minska med 300 miljoller
bI. a. genom en ny nedsl{arning av den redan starkt beskurna byggnadsverksamheten med 8 procent. Budgetoverskottet heraknades med
bibehallande av extraskatterna komma att oka. Nagra forandringar
pa lonefronten raknade man inte med.
Hur blev resultatet i verkligheten? Exportvolymens ol{ning overtraffade vida forvantningarna oeh stannade inte vid 100 utan vid 550
miljoner. Denna volymokning var tillrackligt stark for att mer a.n val
uppvaga den forlust, som u·ppstod for folkhushallet genom de forsamrade b·ytesrelationerna. Exportpriserna foIl namligen genomsnittligen
med 10 procent, vilket var en starkare reduktion an som forutsetts. De
nagot okade exportinkomsterna togs emellertid inte i ansprak for okad
import. Denria gick namligen tillbaka med 800 miljoner eller med 200
miljoner mer an som motsvarade importplanens siffror. Foljden blev
att valutareserven vaxte med sammanlagt omkring 400 miljoner. Produktionsutvecl{lingen foretedde emellertid den mest overraskande oeh
samtidigt gHidjande avvikelsen fran prognosen. Okningen som ursprungligen beraknades komma att uppga till 400 miljoner har nu uppskattats till 900 miljoller. Aven bortsett fran det bidrag, som jordbruket lamnade hartill oeh som sammanhanger med ett osedvanligt
gynnsamt skordeutfall ar produktionsstegringen aktningsvard och
framstar t. o. m. fordelaktig vid en jamforelse med 30-talets. I detta
kan man ocksa se ett tecken p,a att de desorganisationsfenomen 80m
framtratt inom naringslivet till foljd av inflationstryeket, franvarofrekvens och stark overrorlighet pa arbetsmarknaden exenlp;elvis, ar
pa vag att forsvinna. Foretagna undersokningar av soeiaIstyrelsen oeh
Landsorganisationen styrker uppfattningen om att vi ar pa vag mot
ett ekonomiskt tillfrisknande i detta avseen'de.
For ovriga delposter av nationalbudgeten ar overensstammelsen
med prognosen forhallandevis god savitt man nu l<:an see Detta galler
salunda ocksa konsumtionen, som att doma. av tillgangliga 'data over
omsattningen hallit sig totalt sett ofora.ndrad. En uppgang pa vissa
omraden sasom betraffande matfett oeh kott motvages av en tillbakagang pa andra omraden. Att nagon okning i den samla:de efterfragan
pa konsumtionsvaror inte kunnat registreras ar i sjalva verket ganska
anmarkningsvart. Konjunkturinstitutets undersokningar visar namligen att trots stabiliseringen en viss inkomsthojning intraffat bade for
jordbruksbefolkningen oeh industriarbetarna oeh formodligen ocksa
for tjanstemannagrup,perna. Att konsumtionsvaruefterfragan dock forblivit·oforan'drad beror delvis pa skatteforhallandena men maste ocksa
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betyda att det enskilda sparandet okat. Detta bekraftas oeksa tydligt
av de sarskilda utredningar, konjunkturinstitutet i detta sammanhang verkstallt. Att utvecklingen me'd avseende pa det enskilda sparandet tyder pa en avspanning - en utveckling mot en fri balans
sl(ulle man ocksa kunna saga -lar knapp'ast kunna bestridas. Det ar
danor som det redan under fjolaret blev mojIigt att genomfora regIeringslattnader. Jag tanker har sarskilt pa investeringsomradet dar
trycket dock: alltjamt ar mycket starkt. Vissa smarre delar av byggnadsverksamheten befriades salunda fran kontrolI, exempelvis ekonomibyggnader for jordbruket och reparationer pa en- oeh tva,familjshus. Un'der 110sten skedde ocksa vissa ja,mkningar av de for beviIjandet
av byggnadstillstand ursprungligen upprattade kvoterna.
Nar resultatet av anstriingningarna nu borjar visa sig, ar det inte
mer an naturligt, att folk allmant staller fragan: Ar vi inte mogna att
sHippa tvangsregleringarna overhuvudtaget? Aven om man inte gar
sa hlngt att man kraver att all dirigering oeh alIa kontroller sHipps pa
en gang, viII man emellertid pa sina hall ha ett lofte om ett bestamt
avvecklingsschema. Denna i oeh for sig begTipliga otalighet hos en aIImanhet, sam fatt underkasta sig kannbara uppoffringar, har satt tydIiga spar pa den diskussio'n, sam just nu fors kring finansplanen. Pa
vissa hall har man exempelvis ansett budgetoverskottet for 1950/51
mer eller mindre obehovligt oeh dlinor kravt skattesankningar betydligt mera langtgaende an vad som foreslagits i arets statsverksproposition. Aven pa andra hall finns symp,atier for en kraftig reduktion av
bensinskatten och kanske ocksa for forslaget att uttagningsproeenten
for'inkomstskatten skall sankas fran 110 till 100 procent. For att
kunna ta stallning till dessa sp(jrsmal kan man emellertid inte noja
sig med att bara se tillbaka pa den gangn~ utvecklingen. l\Ian maste
bilda sig en forestallning om framtidsutsiktema. Detta leder oss till
den konjunkturbedo,mning, som utgor underlaget for 1950 ars budgetforslag.
Som jag forut antytt har konjunkturinstitutet ansett det riktigast
att i ar inte framlagga nagon entydig konjunkturbedomning. Efterstravar man en sa fullstandig redovisning so'nl mojligt av de utvecl(lingstendenser som kan skonjas i nuvarande lage, ar detta utan tvivel
den logiska slutsatsen. Verkligheten erbjuder for narvarande en provkarta pa b'ade deflations- oeh inflationstendenser. Vilket faktiskt forlopp, som utveeklingen under innevarande ar kommer 'att folja kan i
varje 'fall inte erfarenhetsmassigt forutsagas. Trots att de prisfal~s
tendenser, sam under forsta delen av 1949 ty'dligt framtradde p'a de
internationella marknaderna, avbrots genom den chock p~ prisstrukturen, som devalveringen innebar, oeh pa manga omraden forbytts i
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en prisrorelse i motsatt riktning, ar lik.val de faktorer, som legat bakom konjunkturavmattningen alltjamt verksamma. Aterhamtningen och
utbyggnaden av 'dell europeiska produktionen fortsatter salunda samtidigt som svarigheterna att finna avsattning p,i de utomeuropeiska
marknaderna, sarskilt pa dollarmarknaderna, bestar. En skarpt konkurrens inom Europa hotar darlor, som sa sIDaningom kan verka i prissankande riktning. A andra sidan har devalveringen - atminstone
tillfalligtvis - utlost tendenser till prisstegringar. Blir den senaste
amerikanska konjunkturuppgangen av mera bestaende art - det ar
inte svart att motivera ett sadant antagande - kan den komma att
ge okad naring at de inflationistiska tendenserna i Europa. Professor
Lundberg har anfort sk'al som skulle tala for att utvecklingen till en
borjan skulle komma nara prisstegringsalternativet for att darefter
mera likna det forstnamnda prisfallsalternativet. I vilket fall som
heIst ar det ju knappast mojligt att i en siffermassig nationalbudgetkalkyl forsoka sammanfatta en sa nyanserad och differentierad prognos. Det ar ocksa darfor man valt att illustrera utvecklinlgen med
tva, om uttrycket tillites, rakneexempel varav det ena, d. v. s. prisfallsalternativet, slutar pa ett efterfrigeunderskott om 1 300 miljoner
och det andra, prisstegringsalternativet, pa ett efterfrageoverskott om
900 miljoner.
PlanHiggningen av statens och det allmannas verksamhet maste
emellertid utmynna i bestamda handlingsprogram. Nar jag sager 'detta
menar jag ingalunda att planerna for handhavandet av verksamheten
pa de av staten kontrollerade och reglerade omra'dena av samhallsekonomin ska.II vara pa forhand fastlasta for en viss bestamd period.
Smidighet ar tvartom nodviindig, och planerna maste snabbt kunna
anpassas till de oforutsedda forskjutningar som laget undergar. I varje
situation maste det emellertid finnas en preciserad riktpunkt for regleringsatgarderna.s handhavande, annars hamnar man i rena godtyckligheten. Lat mig taga ett par konkreta exempel.
For att de organ, som handhar byggnadsregleringen skall kunna avgora om en ansokan att uppfora en ny fabrik skall bifallas eller avslas,
maste 'de veta hur stor ramen ar for detta och liknande projekt. Om
kvoten ar lat oss saga 100 miljoner skulle arendet kanske komma att
avslas, men inom ett kvotutrymme av 125 miljoner skulle det kunna
bifallas. Liknande ar forhallandet nar det galler att prova en ansokan
om importlicens for exempelvis en tryckeripress. Utgangen av provningen maste ytterst bli beroende av licensramens vidd. Var konstitutionforeskriver ju att uttagningen av skatt fixeras 'genom riksdagens
beslut. Ifraga om statsutgifterna har Kung!. Maj:t 'daremot storre
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handlingsfrihet och kan ju i varje fall uppskjuta ianspraktagandet av
anslagna mede!.
Arets nationalbudget utgor liksom tidigare ars en sammanlattning
av fastst~llda planer for den statliga verksamheten oeh kvantitativa
uttryck for skonjbara utvecklingsten·denser. Byrachefen Westerlind
har sasom den tekniske ledaren av nationalbudgetarbetet i ar huvudansvaret for dessa kalkyler. Jag vet att han kan styrka att pastaendet
att arets nationalbudget skulle iillkommit som nagon slags genomsnittsberakning av konjunkturinstitutets ytterlighetsalternativ, vilket
man pa vissa hall i pressen velat gora troligt, ar gripet ur luften. Bakom varje delpost i kalkylen ligger ett forsok till en uppskattning, som
baserats pa faktiska handingsprogram oeh iakttagna utvecklingstendenser, aven om inte dessa alltid kunnat siffermassigt redovisas. Konjunkturinstitutets kalkyler illustrerar som sig bor ett faIt for sannolika utvecklingsalternativ. Nationalbudgeten ar det resultat man kommer till i det for ogonblicket radande Higet sedan man tvingats att
valja ett alternativ bland alIa de mojliga.
Vad tillgangssidan i nationalbudgeten for 1950 betraffar faster
man sig kanske vid att produktionsokningen uppskattas till 650
miljarder kronor. Att stegringen inte kunnat forutsattas bli lika stark
i ar som i fjol, sammanhanger i huvudsak med det inflytande fjolarssiffran ronte av den overnormala produktionsvolymen inom jordbruket. Vidare forutses en bety,dande vardemassig okning av importen, betingad av okade e~portinkomster, liberaliseringen av handeln med Marshall-l'anderna och ett utnyttjande av p'undbehallningen. En del av vardeokningen kommer emellertid att tagas i ansprak for att uppvaga en fortsatt forsamring av bytesrelationerna
med utland·et. Savitt nukan bedomas har som bekant devalveringen fordyrat importen mer an den hojt exporten i yarde. Fran
dessa utgangspunkter har nationalbudgetdelegationen ansett Offikring 500 miljoner representera den rimligaste prognosen for importens volymol(ning under 1950. Att licensramen for importen
kommer att utnyttjas hundraprocentigt forefaller dock inte sjalvfallet.
For att har overga till nationalbudgetens efterfragesida kommer
en del av tillgangsokningen i enlighet med vad jag nyss sade att
tagas i anspral{ for okad export. l\1an kan inte heller bortse fran att
lagren kommer att tendera att stiga till Ioljd av produl{tions- oeh
importokningen. Forandringarna pa tillgangssidan utloser ocksa
automatiskt rorelsetendenser i samma riktning pa investerings- och
konsumtionsvarufronterna. Det ar sa1unda' obestridligt att en del av
stegringen av importell och produktionen maste hanfora sig till ka-
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pitalvaror, masl{iner, transportmedel m. ID. Man maste ocksa' ral{na
'med att okningen av produktionell liksom i fjol medfor nagon ininkomstglldning upp·at trots stabiliseringen~ En del harav kommer att
undan'dras konsumtionen genom skatter m. m. och kanske ocksa i
nagon man genom frivilligt sparande. Sannolikheten for att inkomsthojningen kommer att resultera i en viss konsumtionsokning har
dock ansetts sa stor att hansyn hartill tagits i kalkylen.
I prognosen lor investeringsutve~klingenhar man givetvis inraknat den vidgade ramen for byggnadsverksamheten. Bostader, skolor,
sjukhus har liksOln anlaggningar for produktiva andamal i investeringsbu,dgeten for ar 1950 upptagits med okade kvoter. Aven om
pa vissa omrclJden en avmattning i investeringsbenagenheten borjat
intrada, ar trycket av tillgangliga' up,pgifter att doma fortfarande
utomordentligt sta~kt.
For att kalkylen skall balansera blir det kvarvarande utrymmet
for okning av statens och kommunernas lopande utgifter jam£orelsevis ringa.. Posten »offentlig konsumtion» har salunda beraknats
kunna stiga med endast 100 miljarder kronor.
I det Hige man haft att utga ifran vid uppgoralldet av budgetforslaget har det varit nodvandigt att iaktta den storsta mojliga
aterhallsamhet i fraga om de statliga utgifterna. Manga synnerligen
angelagna behov har inte kunnat tillgodoses utan fatt sl(jutas p,a,
framtiden. Vissa utgiftsokningar har emellertid varit ofrankomliga.
Detta galler exempelvis bestallningar for forsvarsvasendet, som tidi. gare medgivits, men dar leveranserna forst nu kunna effektueras. okningen av antalet barn i skolpliktig alder medfor hojda utgifter for
skolvasendet. Pa grund av den minskade dodligheten i de hogre
aldersgrupperna har kostnaderna for £olkpensionerna vuxit mer an
som l{unnat forut beraknas. Utgifterna for vagvasendet representerar ett undantag fran den restriktiva pro·vning, som i ovrigt pr·aglar arets budgetforslag beroende pa att man hittills lever pa tidigare
anslag, som nu helt forbrukats.
I eillighet med skattekommittens forslag har man i statsverkspropositionen raknat med att den ordinare bensinskatten skall hojas
fran 18 till 25 ore och i sin helhet anvan'das for att finansiera kostnaderna for vagvasendet. Det ar a.nnn for tidigt att spekulera over
hur ril{sdagsprovningen, av budgetens utgiftssida kOlnmer att utfalla. Att doma av det ode som tidigare sparsamma bu'dgetforslag
ront och med ha.nsyn till de lerav pa anslagsol{ningar, som framforts motionsvagen, gissar jag att riksstaten inte kommer att up'ptaga en la.gre. total utgiftssiffra an det nu framlagda b,udgetforsla-
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gets. Jag viII i detta salnmanhang insl{juta alt l{ostnaderna for de i
hostas inforda subventionerna icke upptagits i budgetforslaget.
I riksstaten for det lopande budgetaret beraknades statsinkom- .
sterna bortsett fran intakterna av bilskatter oeh de ar 1948 inforda
extraskatterna overstiga driftsutgifterna med 164 miljoner kronor. Genom extraskatterna skulle det sammanlagda budgetoverskottet enligt
denna berakning ha uppgatt till 679 miljoner. Det ar redan uppenb,art, att detta overskott kommer att lcraftigt reduceras i verkligheten dels genom forbrukning' av gamla anslag och dels till foljd av
de under hosten b'eslutade subventionerna. I budgetforslaget for
1950/51 balanserar driftsutgiftema oeh de ordinarie statsinkomsterna praktiskt taget jamnt. Overskottet b·eraknas inte till mer an
5 miljoner. Medralrnas bensinskatten oeh ovriga extra konsumtionsskatter upp'gar det b,eral{nade o·verskottet till 472 miljoner. Da har
hiinsyn tagits till den foreslagna avvecklingen av pappersskatten,
men ej till subventionerna for andra halvaret 1950.
. Denna siffra avser naturligtvis inte att vara nagot matt p,a det
budgetoverskott - definierat sasom skillnaden mellan statsinkornster a ena sidan oeh a andra sidan riksstatens driftsutgifter med tilllagg for beraknade reservationsmedelsforbrukningar - som man
har att utga fran vid budgetarets borjan. Detta framgar redan av
fjnansplanen oeh understroks av finansministern i remissdebatten.
Regeringen har raknat med att en del av de extra konsumtionsskatterna liksom under innevarande ar skall kunna tas i ansprak
for subventioneringen aven under forsta halften av nasta budgetar.
Forslag harom ko,mmer att forelaggas riksdagen vid en senare tid. punkt. Om det Himpliga i denna subv~ntioneringspolitik kan man
naturligtvis hysa delade meningar. Jag skall inskriinka mig till att
understryka det faktum att subvelltionspolitiken varit ett oeftergivligt villkor for overenskommelserna om en £ortsatt lonestabilisering. Och denna :ir i sin tur ett av huvudvillkoren for bibehallan,de
av den samhiiIIsekonomiska balansen. Subventionerna har ju oeksa
fran borjan avsetts vara av endast tillfallig nature Som jag forut
berort utesluter inte heller konjunkturutsikterna utomlands mojligheten av en jamforelsevis slnartfri avveckling av sub,ventionspolitiken.
Vad subve~tionsprogrammet i fortsattningen kommer att kosta
vet vi inte annu. Gissningsvis skulle man l{anske med ledning av de
anslag som begardes i hostas lcunna saga, att kostna'derna for ett
halvar kan upp:ga till en storlelcsordning av minst 100 miljoner kronor,
varmed salunda riksstats£orslagets budgetoverskott kommer att
minska.
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Forslagen om en sankning av bensinskatten med 20 ore och av
uttagningsprocenten p·a inkomstskatten med tio enheter skulle, om
de genomfordes minsl{a statsinko;msterna med sammanlagt omkring 275 miljoner. Tar man samtidigt hansyn till den forutnamnda
forbrukningen av reservationsmedel skulle endast en ringa del av
det i statsverkspropositionen redovisade budgetoverskottet atersta.
For att forsta de samhallsekonomiska verl{ningarna av en dylik
minskning av budgetoverskottet la,t oss satta in denna forandring
i nationalbudgetkall{ylen for kalenderaret 1950. Efterfragesidan
skulle hojas med bortat 200 miljoner oeh b·alansen rubbas.
Jag erka.nner att det ligger nara till hands att har aberopa de skal
80m jag sjalv anfort mot att draga alltfor preciserade slutsatser av
en sadan kalkyl. Det nu forda resonemanget har endast haft till
syfte att illustrera ef£ekten av de aktuella forslagen om skattesankningar. Men denna illustration har sin p,raktiska betydelse. Man
maste namligen som jag inledningsvis framhallit rakna med en
variationsbredd at sava1 inflations- 80m deflationssidan i den framlagda nationalbudgeten. En minskning av budgetoverskottet skulle
i det forstnamnda fallet skarpa inflationstendenserna. A yen om riskerna varderas Iika yore det enligt min up·pfattning ol{lokt att satsa
pa deflations-alternativet. Det Iar namligen knapp'ast kunna bestridas, att det i pral{tiken ar vida lattare att sna,b·bt anpassa planerna
pa de reglerade omradena av sam·hallsekonomin till ett vidgat produktionsutrymme eller en minskad efterfragan an att infor en motsatt forandring genomfora skarpningar av regleringarna.
Det kan ocksa riktas en invandning av annan art mot den minskning av budgetoverskottet, som de foreslagna skattesiinkningarna
skulle medfora. Om tryeket lattar ytterligare oeh vi i verkligheten
far ett vidgat utryrnme ar det da sakert att rnajoriteten av medborgarna skulle vilja utnyttja denna mojlighet for att i forsta hand
sanka skatterna? Det ar nog en fraga som tal att diskutera. AIIdeles
sakert skulle manga roster hojas for en okning av byggnadsverksa;mheten. Bostadsstyrelsen anser, om jag ar ratt underrattad, att
bostadsbristen snarare ko·mmer att skarp·as an att minskas i ar
trots den okade tillstandsgivningen. De fIesta erkanner sakerligen
ocksa att vi behover ett storre antal skolor oeh flera sjukhus. Man
kan heller inte bortse fran att kraven p:a inkomstforbiittringar efter
1950 kan komma att framforas som mera angelagna onskemal an
forslagen om skattesankningar.
For att illustrera att resurserna ar begransade oeh att vi i varje
lage har att valja mellan olika alternativ tror jag det ar riktigt att
sa omedelbart som mojligt knyta diskussionen kring finanspolitiken .
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till nationalbudgeten. Ja.g iir medveten om att aven andra skal aberopats mot det framforda skattesankningsforslaget. Sanl{ningen av
bensinskatten har salunda bemotts med hanvisning till den radande
knappheten pa dollarvaluta. Gentemot forslaget att sanka inkomstskatten har det an£orts att detta skulle minska mojligheterna att
genomfora andra skattereformer. Harpa viII jag inte inga nu. Min
avsikt har endast varit att med nagra exempel fran den aktuelia diskussionen kring finansplanen belysa sambandet meIIan finanspolitik
och nationalb·u·dget.
Fit lie. Jonas Nordenson: Innan sakdiskussionen om arets nationalbudget t'ar sin borjan, rna det Vlara mig tillatet att knyta nagra reflexion,er
till det. speciella problem som statssekreterare Lange drojde vid relativt
utforligt.
I d·e sista inflationsarens drivhusartade atmos-far har samhaJlsekonomien
skjutit manga nya skott. Vi kan val annu inte h·elt avgora vilka som ar
livskraftiga. Man klan kanske i viss main b'etrakta nationalbudgeten som
pa sitt satt en frukt av krigs- och kriskonjunkturens speciella forhaJlanden.
Foredragshallaren pekade sjalv pa att vart intresse for nationalbudgeten
delvis varit en produkt av doe langtgaende ingrepp som staten gjon i det
ekonomis'ka liv,et. I likhet med honom tror jag att nationalbudgeten kan
visa sig vaI'ia ett fruktbart instrument, men om sa skall VllJra fallet beror
giVletvis pa det satt pa vilket den anvands oeh de atgardier vi vidtar for
att forfina d,en. Statssek~eterare Lange betonade ganska starkt, att nationalbudgeten a ena sidan har karaktaren av en prognos for den ekonomiska
utvecklingen oeh samtidigt att den ut.gor ett handlingsprogram for den
som lagger fram budgeten, alltsa for regeringen. Jag tror, att det finns
anl.edning att ytterligaJ'le b'etona vikten av att dessa tva sidor hos n1ationalbudgeten halls isar. Bakom n·ationalbudgeten bor ligga en p·rognos eller
rattare sagt ett antal prognoser for den ekonomiska utv:eckling·en oeh da i
forsta hand utveeklingen inom de sektorer av samhalls,ekonomien som
staten ej direkt pav,er~ar. Diet ar ju konjunkturinstitutet som i vart land i
forsta hand gor denna framtidsbedomning oeh soker grunda d'en sa val 80m
mojligt. Men det ar knapp8)st rimligt att man skulle ansle konjunkturinstitutets frnmtidsb,edomning in·nefatta en prognos over den statliga ekonomiska politik·en. I staH'et bor ju institutets prognoser basera sig pa vissa
antaganden om den off'entliga ekonomiska politiken. Mien denna nodvandighet att gora antaganden om den ekonomiska politiken .ar ocksa
grunden till att d'et bor for.eligga en serie alternativa progno&er som
implieer,ar olika typer av 8tatlig politik. Man viII sedan tanka sig att
nationalbudgetdelegation oeh regering valjer ett av dessa alternativ 80m
dB, blir ett program oeh oeksa uttryck for en beslutsam:het att soka bidra
till att reali8'era en ekonomisk utveekling som det valda alternativ1et ger
uttryck for.
Men denna serie altern'ativa prognoS'er har vi icke. I vilket fall som
h'elst ar de inte publicerade. Diet finns i d·etta sammanhang anledning
papeka att d'en typ av alternativ som konjunkturinstitutet presenterar
avser att pavisa mojligheten ·av olika utfall av d·en ekonomiska utveek-
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lingen, som staten icke kan paverka, t. ex. utrikeshandelsutvecklingen eller
de enskildas dispositioner i ett eller lannat avseende. D·e ger salunda de
granser, inom vilka utvecklingen kan vantas rora 'Big under farutsattning
av en viss bestamd ekonomis.k politik. Daremot ar de icke uttryck far
alternativa politiska program. Mot deIlJIla b~kgrun·d farefaller det mig
mening·slast att tala om wtt regeringen skul1e valja mellan ytterlighetsaltern:ativen, vilka ju utgar fran samma farutsattningar om den ekono·miska politiken. Den smidighet som enligt statssekreterare Lange bar
karakteris'era den senar,e syftar val just till en snabb anp-assning inom
ramen for dessa marginaler till de olika utfall av utvecklingen inom av
staten ej direkt boehars'kade oID-raden. De alternativa p1rognoser som grund
for den ekonomisk-politiska diskussionlen, som har efterlysles bar daremot
utt1"yckligen grunda sig pa olika antaganden just om den ekonomis.ka
politiken.
Kanske gar det att illust~era tan.kegangen med en diskussion av d:en
definition av ekonomLsk balans med full sysselsattning, som man far
narvarande anvander sig av i nation'albudgetarb·etet. Det har inte gjorts
nagot forsok fran statssekreterare Langes eller nagon annans sida att
dolja att denna balans a1" en produkit 13;V vissa regleringar. Men jag anser
wtt diet finns anledning peka pa d'et forhAllandet att det far det politisk.a
bedomand·et ~rnte foreligger en analys av e¥entuella efterfrageoverskott,
beraknad, ej med utgangspunkt fran existerande regleringar, uta>n med utgangspunkt fran att d'essa regleringar icke existerade. Sekreteraren i konr
junkturinstitutet, licentiaten Ohlsson, har i en konjunkturrapport sarskilt
betonat att man inte behaver ha ett entydigt begrepp for inflationstryck
eller efterfrageoverskott utan att man bor· kunna variera detta inom vissa
granser alltefter andamalet. Det skulle da finnas aniedning savitt jag forstar att ocksa i de prognoser, de bedo'mningar som ligger till grund for nationalbudgeten, saka ange alte1"nativa satt att berakna efterfrageaverskottet, t. ex. 5adana satt som kunde ge oss en uppfattning om hur langt vi har
kva1" till en i ekonomisk mening ~ri balans. Statssekreterare Lange anser
den vara pa vag och jag;.ir personligen benagen att dela ha,ns uppfattning,
Inen jag 'h-ar' dock ring.a beg~epp om nar den kan realiseras och vilka ekonQmisk-politiska medel 80m ar bast agnade abt framja en utveckling i den
riktningen. Man kan saga, att -vi bara haT fatt ett uttryck fo~ den grad av
ekonomisk balans, ell'er brist pa ekonomisk balans, 80m vi for narvarande
har, namligen den som ar forenad med och implieerar vissa nu existeraride
regieringar. Mahanda kunde man skjuta detta krav pa alternativ over pa
ovriga politiska partier. Darmed vacks ju fragan am man bOlrde ha majligh'eter for andra politisk·a riktninga1" att utforma alternative Jag tror,
att det yore mycket lyckligt, men diet a1" val ur fle1"a s:ynp·unk,ter svart att
roolisera. En av forutS'attningarna skulle val da vara att den an·alys av
d:en allmanna utvecklingen som gares av 'konjunkturinstitutet och 8o·m ju
fyIler mycket hogt sUillda krav pa objektivitet och allsidighet bord'e foreligga pa ett tidiga~e stadium, sa att parallellt med nationalbudgetarbetet
inom 8ltatsforvaltningen aven 3Jndra grupper inom samhallet hade tillfalle
abt utarbeta nagot som liknar en nation:albudgtet. Nu blir det val helt
naturligt sa att den politiska verksamheten i farsta hand inriktas pa en
kritik och eventuellt en opposition mot det program som nationalbudgeten
ar uttryck for. Majligheterna att i tid t. ex. fore remissdebatten utforma
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sjalvstandig,a alternativ utanfar statsfarvaltning·en farutsatter eljest inte
bafla att man har en egen n-ationalbudgetdelegation utan dessutom egna
konjunkturinstitut.
Vid b-edamningen av nationalbudget.ens. varde far det politiska handIandet ar det ytterligare en synp,unkt jag viII .anlagga oeh anknyter darvid
till en artikel av 'SItatssekret'erare Arne Lundb·erg i »Tiden». savitt jag h·ar
kunnat se, har han v,arit en av de fa inom statsfarvaltningen, som verklig'en drivit tesen att det polit~ska hiandlingsprogram som nrationalbudgeten
utgar oeh som ju avser de kortsiktiga atgarderna borde stall-as in i ett
starre sammanhang oeh sta·n.digt ses mot bakgrunden av en langsiktig ekonomisk-politisk ma1S'attning. Det ar pa sitt satt egendomligt att denna
tankegang inte vuninit mera anklang, nar man pa det internationella
planet just pa sentare ar haft exempel pa dylik plan·ering pa lang sikt eller
rautare sagt pa att de kortsiktiga handlingsprogr1a;mmen uttryekligen
betraktats som led i en langsiktigare plan. Jag tanker har narmast p,a det
arb,ete som utfars inom den europeiska marshallorganisationen, far vilk'en
org.anisation ju vart fyraarsprogram var uppstallt. Har har man konsekvent kravt att de s. k. arsprogranlmen s:kall sattrus i samband med de
langtidsprogram som vid marsh,allarbetets barjan avgavs av d'e olika
Hinderna. Den,na lan·gsiktsplanering ar ur manga synpunkter anskvard,
hI. a. d;arfor att jag tror att ma'n i ekonomis.kia diskussioner farda i n·ationalbudgetens termer har en b·enagenhet a;tt ov·erskatta majligh,erterna till anp.alsSining pa kort sikt efter de vaxlande utfallav den ekonomiska a-ktiviteten som man. vantar sig. Far wtt ta ett exempel: om nl wn i d'en primara
prognosen har kon-staJterat tendenser till ctt efterlrageunderskott, sa utloser nu detta en livlig diskussion mellan olika politis:ka grupP'er vad d,et
skall anvandas till. Sk'alldet okade realekonomisk·a ut.rymmet tas i ansprak
·far en s'kattesankning, en investering:sakning, IOllehojningar eller dylikt?
Det ar klart att dessa olik'a alt1ernativ kan bli realiserade e.nd'3Jst om deft
star konkreta produktionsmojligheter till buds, IAt oss saga likaval okade
Inajligheteratt produe-era mer konsumtionsvaror far att mota en okad
efterfrag,an vid lanehajni'ng eller skattesankning 80m att bygga mer bostader eller aka maskininvesteringarna i industrien. Men ar d·et .verkligen
sakert, att var produktionsapparat pa sa kort sikt som d·ethar galler ar
sa elastisk 8Jtt man utan vidare kan valja mellan dessa Vttt skilda alternativ? Ofta ar det sa att den farandrade inriktningen av naringslivet endastt
kan astadkommas pa lan,gre sikt. Men da kommer man ju ocksa till vissa
svairigheter. Med-an anpassningen efter ett eventuellt efterfrageunderSikott
till en viss grad endast kan ske pa lang sikt, kan nog eventuella prognoser
om dylika efterfrageunderskott endast fa nagon konkret mening for den
allra narmast·e fralntiden,.
Slutligen en liten anmarkning. Sta;tssekreteraxe Lange talade myeket om
att man skalil oka intress.et for nationalbudgeten oeh UJr aBman diemokratiSlk synpunkt ar val datta. ans,kvart. Finns det bara intle en Iiten fara i
att, om diskussionen blir alltfar intensiv om n.ationalbudgerten inom olika
kretsar, den sjalv komm'er att pa ett avgorand'e satt paverka och farandra
den allman:n'aekonomiska utvecklingen, om vilken b-estamdta antaganden
maste go-ra'S innan bud,geten k,a:n goras upp?
l
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Bankdirektor Jacob Wallenberg: Kven jag tror, att uppgara'ndet at
en nationalbudget aT nyttig for .att inte saga nodvandig, sedan det blivit
omodernt fora vad jag skuUe vilja kalla penningpolitik. lnte bara politiker
utan aven andra manniskor tror ofta, ·att allt kan garas, haira det finns
pengar dartill. Om riksbanken har den uppfattningen, att allt vad staten
onskar utfora, skall det finnas pengar till och att diet ar dess skyldighet att
producera behovliga pengar, da behover man en nationalbudget, som hygger pa realiteter. Det ar dock fraga om hur lan'gt varor o·ch tjanster racker.
Man klargor genom nationalbudgeten de realistiska hegransningar, som
man annars skulle tro sig helt frikopplad fran. Men det ar givetvis f.arIigt
- det har de som hittills taiM ocksa sagt - ·att Iirta al,ltfor mycket pa
denna nationalhudget. Den har sin pedagogiska uppgift, men man kan icke
ga efter densamma helt oeh hallet. Vi ser ju har i konjunkturinstitutets
berakningar, att marginalen m·ellan tva ytterlighetsalternativ - det finns
naturligtvis altern8Jtiv, som ligger utanfor dessa ytterlighetsalternativ ar mycket store Om 'm·an nu under arets lopp ser, att det inte gar precis
sa som man plan·erat eller att utvecklingen inte blir den, 80m man bar
raknat med, skall man da verkligen undier aret hastigt kunna andra pa
skatter? Det ar nu konstitutionell,t nastan omojligt. Skall man kunn'a and.ra
pa inv1esteringsprogrammlet? DIet ar naturligtvis mojligt, men d·et har ocksa
sina vansklighet'er rutt fa en an,dring att verka nagorlund'a fort. X yen andra
kontroller kan andras mIen verkar inte tillrackligt h-astigt. Jag kommer darfor tillbaka till min kapphast. Aven om man har en nationalbudget, sa tror
jag det skulle vara plats for en penningpolitik. Jag tror, att den s,kulle
verka sn.abbare och mera autom3Jtiskt. Att far mycket begagna restriktionssystemet h'ar ocksa en ann,an sida. Vi ser nu pa forra aflets nationalbudget,
att man raknat fel i flera hantS·eenden. Den viktigaste felrakningen ar faktiskt, a;tt produktionen har blivit betydligt bat:tre. Det ar ju myck,et gladjande. Produktionsokining ar det basta sattet att los:a vara ekonomiska
problem. For min del troT jag, att produktion.sakningen, int1e helt m·en till
stO\r del, heror pa att naringsliv·et har falt storre frihet. Oeh Jag tror, att
om vi sk,all fa en fort:s:att produktion\sokning, far det loy att ske i s'ammanh1ang med en okad frihet. D'et kan tas IDanga ex,empel pa det. Har skall
jag bara ta ett litet exempel inom byggn·adsbran'schen. Ofta nar man far
tillstand till ett arb.ete, foreskrivs att man inte far anvand1a mer an sa oeh
sa manga man. Ar det nagon merung i sadant? Den, som skall bygga, har
vanligen ett ekonomiskt intresse i byggandet. Ran ar intresse:rad av att
~nvanda sa fa dagsverke.n som mojligt. Men manga gang·er da man foreskriver, att det far vara tre man, elter tio, sa ar det darfor att man befarar,
att han annaTS skulle anvanda fler. San'nolikt gar det i sa fall at flera
dagsverken genom att bygga med farre manniskor. D'etta bara ett litet
exempel pa att restriktion-er ofta aro produktionshammande. Vara importrestriktioner - det vet vi ju alla - medfar, attvi ofta icke k'an kopa, de
VaTor vi behov'er, dar de ar bast oeh billigast. Vi ar hundna av forhAllanden, som det skulle fora for langt att ha'r ga in pa, men iag tror, att ju mer
moo kan komma oVler i ett automatiskt verkande fritt system, desto
battre bytesforhallanden och battre produ·ktion far vi oeb desto lattare
blir det att fa baIans.
Statssekreterare Lange var inne pa budgeten - jag tal~r nu inte om
nation·albudgeten. Han sad-e, att en del av extraskatterna gar at for att
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finansiera subventionerna. Ar detta inte ett TIagot missvisan~dle uttryekssatt? Ar det inte sa, att om jag raknar driftsbudgeten oeh dartill lagger
kapitalbudgeten oeh utbetalningarna pa reservationerna, sa ar budgeten
redan fo~e subventionerna underbalrunlserad. J'ag tror, att det ar riktigare
att saga, att subventionerna faktiskt bade under det nu lopande aret
oeh det ,kommande okar underbaI.ansering-en. D'e minskar inole overbalan.seringen. Med det system som n,u finns, att staten aldrig winar i marknaden
utan bara hos riksbanken, betyder detta, att subventionerna betalas med
-en okad riksbankskredit. Denna okade riks·bankskredit ar, som vi vet,
inkomstskapande oeh kopkrafts-kapande; det verkar, skull'e jag tro, med
multipel. Man kommer dar in pa den gamla fragan: Vilket ar det basta
sa'ttet att haHa prisstegringar nere? Ar det att halla nere rantor, loner,
import- oeh an·dra priser med subventioner, aven om moan darvid maste
lana hos riksbanken? Blir det ieke mindre prisstegring, om man later bli
att lana hos riksbanken oeh later prisbildningen utveekla sig fritt? Nu
vet jag, att subventionerna ar -ent speeialfall i are Det forvanade mig att
hora, att de bara kostar 100 milj. Beraknades de inte i hostas till 185 milj.
for 8 manacler?
Statssekreterare Lange satte enmilllS·kning i skatteintakterna i relation
till att man h·ellre skulle kunna vilja anvanda pengarna for att bygga
m·era hus. Jag v'et inte, varfor man nodvan,digtvis behover - jag viII inte
darfor saga, att jag nu argumenterar for skattesankningar, det kan fin[(l;as
an,dra skal daremot - tiieka sad-ana kapitalutgifter, som gar till husbyggen, med skatter. De kan ju fin'ansieras med lanem.edel. Dei ar ju inte nodvandigt, att staten lanaI" alIa pengar i riksbanken eller att alia kapitalutgifter skall tiickrus av skatter. Over huvud taget ar det enligt min mening
ett fel i alla modernia resonemang, att man faktiskt inte raknar med
penningpolitik oeh upplaning i marknaden utan betraktar dessa mojligh-eter sasom ieke existeran·de. Det ii;r dock sa, att vi totalt sett haft budgetunderskott, som finansierats uti riksban-ken. - Rik,sbanken koper aven
mju·kvalutor, som inte omedelbart kan forvandlas i varo!", antingen genom
att onskade varor inte finns eller att die ar for dyra. Dessa valutakop
innebar i sa fall Ian till mjukvalutalandeI", som finansieras av riksbanken
oeh som paverkar kopkraftsbalans:en,. Vi vet ju dock, att dessa faktorer
finns i verkligheten. Jag tyeker d,arfor, att man ieke helt oeh hallet kan se
bort fran dem i d:essa resonemang.
Disponent Henning Throne-Holst: Bankdirektor Wallenberg efterlyst(l
en penningpol'itik och jag delar till fullo hans uppfattning om det ultomordentligt betydelsefulla i att man mera gar in pa den sa,ken. Doktor
Nordenson var inn,e pa tanken hur en prognos skulle se ut, om man tan'kt.e
sig bort fran de restriktionter som for narvarande finns. D'en frag;an ar av
utomordentlig betydelse oeh beror direl{t forutsattningarna. for nationalb·udgeten. Utfallet beror ju doel{ pa detta: Vilken form for penningpolitik
skall vi fa, oeh hur kommer den att influera pa penningvardet oeh kon.junkturerna? Savitt ja:g forstar ar det ·en langtidsaspekt pa detta, som man
har all anledning att ta han'syn till, namligen 'statsskuldens andrade betydels'e for samhallets likviditet. Sa lange statsobligationerna har en fast
ra}nta, oeh sa lange staten kop-er deSlsa till palydande yarde har ju i verkligheten skillnaden mellan obligationer oeh riktiga pengar i det narmaste
2-
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suddats ute Obligationer ar i praktiken i dag endast p,engar, for vilka man
erhaller viss ranta, sa Hinge man inte an,vander dem. Visserligen kunde man
aven tidigare salja sina obligationer, nar det var behov: Om det blev
stigande ranta i naringslivets fria sektor, oeh man ville ha likvida medel,
kunde man naturligtvis salja sina obligationer, men rantestegringen i den
fria sektorn verkade ju pa det sattet att kursen pa obligationerna sjonk.
Man fiek alltsa vidkannas en viss kapitalforlust om man ville realisera
sina vardepapper, oeh salunda utbyta dem mot pengar. Denna omstandighet verkade naturligtvis ytterst hammande pa omvaxlingen fran obligationer till sedlar. Motsvarande hamningar existerar ieke i dag. Nar man
darfor jamfor vilka utelopande sedelmassor man nu hal" med tidigare, maste
detta bedomas efter helt andra grunder an tidigare. lnte bara i Sverige
utan i en hel rad andra Hinder galler att man i statsskulden hal" fatt en lik,viditetsreserv som kan goras om till pengar nar som heIst oeh 80m darfor
utgor ett latent infiationshot oeh som endast kan motverkas, vilket det ju
redan gor, med restriktioner galla,nde investeringar oeh utrikeshandel.
Nu kan man saga: detta ar val just vad vara myndigheter h'ar velat. Forre
finansministern Wigforss haT ju sagt att han viII ha en penningpolitik 80m
ligg,er pa gransen till infl'ation. Den tank1en kanner man ju igen fran
Beveridge oeh den hal" val annu aldre anor. Det maste betyda ~tt man
skall ha en inflation dar penmingvardet endast myeket sakta f.aller. Med
detta medel skall man uppna en full oeh jamn sysselsattning. Det
later onekligen mycket bestiekande, men man har instinktmassigt kan;slan
av att det maste vara nagot fel. Diet kan val inte vara mojligt att losa
denna svara fraga med sa enkla medel.
Nu ar dIet ju 'sa att aHa priSrOl'lelser paverk31s av p'sykologiska faktorer.
Alla utslag till hojning eller sank'nintg i prisern,a paverkas i hog grad av den
radande tron pa hur penningva;rdet oeh konjunkturerna sikall komma att
utveekla sig. Tror'IDwn pa viik'and1e 'konjunktur oeh inflation oeh sjunkande
priser, sa installer man sig darefter. Man forhaller sig avvaktande, man
uppskjuter sina inkop sa Hinge som mojHgt. Pa diet vis,et forstarks naturligtvis rorelsen nedat. Omvant, !fror m·an pa stigande konjunktur och
inflation, fallande penrrl!ingvarde, stiger koplusten. Rykten och pastaenden
kommer igang om bristande ti11gang pa ravaror oeh feIslagna s'kordar, oeh
mtan satter Hittare tilltro till a;n.taganden om att diet hus man mojligen hade
tiinkt bygg,a nasta ar, sakert kommer att bli n,agot dyrare o. s. v. Det blir
med 3Jndra ord en allman koplust, som i hog grad forstark'er den verkan,
80m prisforhojningen i sig sja!lvhar 'satt i gang. Det ar uppen.bart, att
d;etta IDa:ste verka oroande i hog ,grad. Det gel" utrymm'e for spekulation
och hindrar naringslivet, avleder dess uppmarks'amhet fran dess vasentliga uppgift, n,amlig'en alt verka for effektivisering av verksamh,eten, att
framskaffa battre oeh billig,are varor oeh tjanster etc. Deil1lIla oro ar en
vasentlig orsak till varfor ett varierande penningvarde - alltsa aven en
svag inflation - utgor ett hinder for en on,skvard utveckling av naringslivet oeh for ett stig,an·de valstand. Naringslivet ar hast betjanat av stabila
konjun,kturer oeh ett kons.t.ant penningvarde. Det ar en fuU,komlig missuppfattning att tro att naringslivet skul1e vara intresserat av variationer
oorvidlag.
Stabiliteten kan inte astadkommas genom att man laser fast vissa
vasentliga faktorer, som i staJ.l1et ska11 bidr-aga till den anpass,ning oeh den
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flexibilitet som ar nodvandig attframj.a ut~eck.Iin!gen. E'n penningpolitik ar
tvartom sa mycket mera nodvandig sedan statsskulden h:ar okat och kan
vetka somen likvid reserv, fardig att mobiliseras nar som heIst. J·ag tror
att man maste rakna med att sa lange vi inte har en penningpolitik som
kan ge mera sakerhet oeh trygghet for ett kon!stant pen-ningvarde, oeh
darmed for en fri utrikeshandel kommer vi inte ifran svarigheter i form av
restriktioner oeh bib'ehaJlandet av vissa former for investeringskontroll och
lrontroll av utrikeshan·deln. Inte minst om det sista maste jag. ju saga att
d·et ar m-ed minst sagt olu'stiga kanslor man tanker pa, vad det kommer att
betyda for varldentS bade ekonomiska och politiska utveekling, om resultatet skall bli att nationema aven i fortsattning.en skall glida ifran varandra
som hittills varit fallet.
Statssekreterare Lange: Jag ar tacksam for de manga intressanta syripunkter och anmarkningar som gjorts i anslutning till mitt inledningsfored~rag. Jag viII anda endast passa pa tillfallet att samtidigt upprepa, att jag
betra;ktade min roll faktis:kt som I'Ieferentens oeh forsokte fullfolj-a den.
Jag skall ·emeHertid ta upp nagra av de papekanden som gjorts har av
diskus'8ion'sdeltagarna oeh jag skall borja med tva sak'er som j-ag antec'knade fraln doktor Nord,ensons anforande.
Doktor Nordenson framholl hI. a. i sitt anforande, att diet skulle ha sitt
mycket stofa oeh bestamda intresse ,att fa, inte sam nu ar fallet, en en,da
nationalbudget oeh inte heller fran konjunkturinstitutet ett par ytterlighetsaltern-ativ for utveeklingen utan en hel rad med olika alternative
J·ag ar inte sa saker pa d·et. Jag v'et eg·entligen inte varfo'r sifferexempI·en
fran konjunkturinstitutet skulle behova mangfaldigas. Mojligheten att
fa fram ·andra alternativ ar inte svara for nagon. Vem sam heIst kam jll
siitta sig ner oeh bara kombinera ihop inom ramen for konjun·kturinstitutets alternativ olika antagan.den, oeh under olika antaganden pa olika poster
rakna fram hur mamga prognos'er som heIst. Men jag kanske forstod hans.
tankegang fel, och vill i stallet anknyta det till ett annat papekanide som
han sjaIv gjorde, nar hran sadIe att diet i v'arje fall sku!lle vara ons:kvart med
en prognos elIer en nation.albudgetkalkyl, som uppgjorts under forutsattning av att samtliga reg:leringar, samtliga sparrar, s~lopats. Om mall far
tolka det sa, s'kulle det naturligtvis i praktiken innebara,att man forsokte att i formen ·av en n.ationalbudget ilIustrera vilket resultat utveeklingen inom landet skulle leda tirll vid 'slutet av ett ar, sedan man slopat
exempelvis imporlreglering.en, s·ed·an m8Jn slopat inv;esteringskontrollen
o. s. v. Jiag v:et i,nte huruvida h'an menade att man ocksa samtidigt skulle
uppgor:a denna prognos u:n,der forut1sattning 'ay att det inte var nagon overba;}ainsering, mien ocksa diet kan ju tan·k'as, oeh mam skulle da komma fram
till en kalkyl, 80m han me-nade hade sitt stora intresse atmin:stone for att
belysa inneborden av den nationalbud'get, som utgjord·e sammanfattningen
av de nu foresI.agna plan·erna. Jag ar inte sa alldeles s·aker pa det. Jag tror
alt for att en janiforelse verklig€n skuHe lona modian, for att man skall
underkasta sig det arbete som anda ligger i ,att uppgora en kalkyl under
and-ra forutsattnin.gar, sa s·kall den val anda ha forutsattningama ganska
nara hamtade fran v'erkligh·eten. I n'uvarand'e Hige exempelvis, tror jag
inte det ar vart forsoket att uppgora en kalkyl under den forutsattningen
att vi har en oreglerad import. Jag villI bara erinva om den oerhort tranga
2*
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sektD,r i importplanen som dollarimporten utgor. Jag sku-He viJja stalla
fraglan t~Il doktor Nord.enson: Hur skulle moan kunn!a berakna sa att saga
benagenheten att importera fran dDIIaromradet? J·ag skulle ocksa vilj.a
stiilla fragan, hur man s,kullekunna bilda sig en b·estiimd forestiilln,ing om
den exakta investeringsbenagenheten pa olika omraden. Anda ar kanske
den saken lattare -att forhandsberiikna an t. ex. impo'rtens olika delposter
un,der antag;ande av fuUstandig frigivning.
I en s.ak viII jag emellertid g·e doktor Nord·enson ratt, och det ar behovet
av att kanske mera klart satta nationalbudgeten o,ch det program som den
kan vara uttryck for, i relation till ett bestamt handlingsprogram pa langre
sikt. I nuvarande lage ar emellertid det inte sa svart att gora. Tvartom
har man i nationalbudgeten och i redogarelsen harfar gjort janiforelser med
det Hingtidsprogram som uppgjordes 1948 och sederm·era en gang reviderats. Jag skulle snarare vilja uttrycka saken sa, att eftersom vi n,u haT
uppnatt p,a sa manga punkter de mal som uppstalldes i detta langtid'sprogram, yore d'et kanske onskvart att man nu fick ett p1rogram for
utveckling-en pa nagot langre sikt. Savitt jag forstar, har regeringen redan,
i varje fall finansministern, vaTit inne pa tanken att vi sa snart som m6jligt
bi;>r barja med att gora upp ett nytt langtidsprogram, 80m skulle kunna
omfatta aven de narmaste aren efter det Marshall-samarbetet upphar.
Jag tror att det 6nskemaJet kommer att tillgodoses och jag viII garna
instamm·a i att har on'ekligen foreligger en uppgift som bor losas dlen narmaste framtiden.
Ban.kdirektor Wallenberg efterlyste mycket bestamt de penningpolitiska
medlen. Bankdirektor Wallenb·erg gay dock samtidigt ett gott erkannande
at nationalbudgetarbetet. Han ville garna inlstiimma i att delta satt att
presentera .de ekonomiska programmen inte bara var onskvart utan i
allm hogsta grad n6dvandigt, sa lange vi inte farde nagon penn.ingpolitik.
En del av de anmarkningar som 'herr Wallenberg gjorde mot den f6rda
politiken tog sikte pa att bI. a. de nuvarande kontrollerna inte tillrackligt hastigt kan anpassas till f6ran,dringarna i laget. Jag ar sjalv medveten
om angelagenh,eten harav och j1ag tror att jag i mitt i,nledningsanforande
betonade den saken. Men jag skulle. vilja fraga ban!kdirektor Wall'en,berg
om det i varje fall inte f6rhaller sig pa det sattet att det ar lattare att
vidga ramarna pa de av staten reglerade omraden,a av samhalls.ekonomin
a·n det ar att begransa dIem. Om jag farstod ban'kdirektor Wallenberg'S
anforande ratt, sa m-elIlade han ·att det. inte a'r sa latt i nuvaran,de lage att
fa till stand t. ex. en 6kning av inv·esteringarna. Det tar alltid sin tid. Jag
tror inte det. Tvartom har d'et visat sig, att nar man verkligen under
loppet av ett ar kunnat justera planerna, har det inte medf6rt nagra
sars'kilda svarigheter nar plan-erna justerats uppat. Daremot har betyclande svarigheter f6relegat nar det gallt att begransa en visis verksamhet.
Jag viII i det sammanhanget bara hanvisa till de erfarenheter som vi hade
1947. Det tog ju ganska lang tid, innan d·en skarpta importregleringen
verkligen fick nagon effekt och det var en ganska smart'Sam oeh langsam
process innan skarpningarna pa inv·esteringsomradet verkligen gay nagot
resultat.
Forhallandet ar ·knappa·st likadant nar m·an hefin·ner sig i det motsatta
laget. Det har jag en bestiimd kansla av och jag tror att man ocksa kan
aberopa erfarenheten just under det gangna Areta

FINANSPOLITIK OCH NATIONALBUDGET

21

Sedan undrar jag om jag inte pa -en punkt blev missforstadd. Det var
nar jag talade om de valmojligheter som man hade infor ett vidgat utrymme oeh namnde att om vi o'kar skattern,a, minskas kans.ke majligheterna for oss att tillgodos.e andra onsk·emal, bland annat tillgodose
on(skemalet om en okad byggnadsverksalnhet. Jag farde da resonemanget i
nationalbudgetens termer. Det gaJlde inte fragan om den fin.ansiella sidan
eller att staten pa nagot satt skulle sta oeh valja melIan att san·ka skatterna
eller bygg-a mera hu'S. Men i och med att vi sa att saga minskar det tvangssparan·de som budgetens overbalansering utgar, akar vi ju faktiskt oeksa
an'spraken eXlempelvis pa konsumtionsvarufronten oeh minskar sparandet i
samhallet. D'arigenom minskas majligheterna oeh utrymmet for investeringarna.
Vad jag ville saga var bara att man bar gara klart for sig att har kan
man komma att sta infor ett val. D·et ar inte pa farhan1d givet hur det
valet utfaIler, om majo-riteten av medborgarn·a. verkligen far klart far sig
att man har att valja, inte bade en .g'kattesan,kning exemp,elvis oeh en
okning av investeringarna, utan att traffa ett val mellan dessa tva alternative
Det ar klart att alIa detaljregleringar ar besvarande. Myeket i den kritik
som framfarts bade fran bankdirektor Wallenberg oeh direktor ThroneHolst utmynnar i detta. Jag tror inte det finns nagon ansvarig 80m skulle
vilja tala for regleringarnas sake Over huvud taget, nar man kan undvika detaljregleringar oeh komma over till atgarder av mera generell typ,
sa ar det att foredra. Det ar ocksa det argument som kan foras for att man
i framtiden i starre utstraekning an vi for narvarande ka~, bar aterga till
att med penningpolitiska, kreditpolitiska merlel paverka utvecldingen, hI. a.
pa investeringsomradet. Det viII nog ingen forneka. Jag viII bara erinra
om - jag tror inte att jag behover gora det till direktor Wallenberg,
mojligen till direktor Throne-Holst - att i somras, som ett uttryck far att
denna uppfattning ocksa delas av regeringen, tiHsattes en utredning for
att undersaka vilka majligheter man hade att ersatta den nuvarande
byggnadsregleringen med kontroller av denna generella hyp, varvid oek.sa
de penningpolitiska medlen namndes sasom tankbara alternative Den utredningen ha;r ju haft gladjen att fa medverkan av ban'kdirektor Wallenberg sjalv sasom ledamot av utredningen.
Laget ar fort.faTande trangt. Jag tror inte nagon viII gora giillande
att vi skulle ha en ehans att biblehaHa den ekonomiska balansen om regleringarn.a slopades nu med en gang. Under sadana omstandigheter maste
man naturligtvis, innan man slopar detaljregleringarna, h'a klarlagt, va,d
man skall kunna satta i deras stalIe. Resultaten av den utredning som
startades i somras tror jag kommer att kunna g,e underlag for en mera
givande diskussion kring dessa fragor, an det material som far narvarande
star oss till buds.
Bankdirektar Wallenberg: Jag vin svara statssekreterare Lange betraffande hans anmarkning, att det var latt att minska regleringarna; da fiek
man folk gan,ska hastigt att bygga. Detta ar jag fullt medveten OID, atminstone i en sadan konjunktur som vi haft hela tiden efter kriget oeh 80m
vi fortfarande hare Jag avsag faktiskt inte detta. Kanske uttryekte jag mig
otydligt. Nar jag tanker pa restriktion'er, sars-kilt restriktioner sasom
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alternativ till ett penningpolitiskt medel, sa tanker jag givetvis pa ett
skarpande av restriktioner, nar d,etta skulle bli behovligt. Att un,der sadana
forhallande -restriktions'systemet verkar mycket Iangsa;mt, det tycks vi
vara gan-ska ense om. Sa jag tror, att meningsskiljaktigheten berodd-e pa
ett missforstand.
Betraffande den andra fragan: alternativet bostadsbyggande - mindre
skatt, ar det val andock sa, att man aven ur nationalbudgetsynpun-kt kan
tankas fa fram ett bostad'sbyggande utan att ga skattevagen. Skul1e man
icke kunna fa folk att spara pengarna? Statssekreterare Lange tycks ga
'ut ifran att folk inte sparar pengar; man maste ta pengarna ifran dem
skattevagen; staten sparar dem sed·an·. Men jag tror inte, att det ar en
riktigt realistisk syn; i sa fall star man infor en annan mojlighet, namligen att de pengar, som staten tar skatteva~en' for att spara, inte tas av
·konsumtionen utan av annat sparande. H'ela resou1emanget tror jagar
mycket osakert.
Sedan en sak, som jag skulle vilja Higga till mitt forsta yttrande. Statss-ekreterare Lange talade om import.en. Han ta.lade om importpla-n och
importrestriktioner. Den kvantitativa importen sags ur synpunkten: v-ad
finns i importplanen oeh vilka importrestriktioner har jag? Jag undrar, om
inte dIet ar ett tankande, som vi maste komma ifran. Man far val loy att
'Se importen som ett utslag av var kopkraft. Vi vet ju, herr ordforanden
battre an nagon ann-an, att diet finns nagonting som heter Paris-planenl•
D'et ar en plan, som i start sett gar ut pa: bort med importrestriktion-erna
oeh sa smaningom reglering av alIa saldon uti dollar eller guIde Hur s·kall
vi komma darhan" om vi inte kommer over pa tankandiet, att importen
heror pa vaf kopkraft? Vi maste komma ifran d,essa ideer om importplan
och importrestriktioner, annars funktionerar naturligtvis inte ett sadant
system. Naturligtvis funktionerar planen inte bara darfor att vi i Sverige
skapar jamvikt mellan produktion oeh efterfragan; alIa andra lander,
80m an'sluta sig tin plan-en, maste gora detsamma. Detta ar naturligtvis
diet stora fragetecknet betraffande en sadan plan.
Jag var aven inne p,a s'ubv-entionerna. De avser naturligtvis att taeka
en tillfallig situation, att vara en losning for dagen. Man hoppas pa ett
prisfall for att komma ur hela situation'en pa ett smidigt satt. Det· vet
ingen manniska om det lyekas eller inte. Systemet att med subventioner
halla tillbaka lon-er har olagenheten, att vi bara lyekats halla tillbak'a
lon·erna for cir.ka halften av lontagarn:a. Den andra halften har fatt lon·estegrinrgar av mycket vaxlande storlek. Men subventioner far d.e allesamman! Det ar alltsa inte nagot sars-kilt idealiskt system.
Fil. lie. Jonas Nordenson: Statssekreterare Langes yttrande ger mig
narmast beHigg for hur viktigt det ar att skilja mellan de prognoser som
nationalbudgeten vilar pa oeh det ekollomis.k-politiska program som den
i slutligt skick skall vara uttryek for. Jag h·ar velat peka pa att den
framtidsbedomning som konjunkturinstitutet gor maste utga ifran antaganden om en bestamd ekonomisk politik fran statens sida. Detta kraves
ju fOf att man skall fa den sammwnfattning av de ·ekonomiska utvecklingstendenserna som nationalbudgeten syftar att gee Men darmed ar ju
inte sagt, att man ej kan tanka sig andra altemativ. Om jag inte misstar
mig, har stwtS'sekreterare Lange i en artikel i »Tiden» :sjalv givit uttryck
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for d\en fore:staJlningen att t. ex. genomforande av folkpartiets politis.ka
program skulle fora till en kraftigare inflation an den ntuvarande regeringens. Har har vi ju ett konkret behov av att fa ett alternativ i anknytning till en av en an'nan grupp omfattad politik for att kunna jamfora
denna med reg-eringens. Hur skulle t. ex. den ekonomiska utvecklingen
och sarskilt inflati'Onstrycket gestalta sig, om investeringskontrollen slapptes, vi8'sa skatter sanktes etc.? Man kan val inte avvisa d'essa alternativ
med att de ej ar realistiska. Verklighetsanknytning b'ehover inte nadvandigtvis sakas for 8)lternativa politiska program. Narmast viII man ju
fa en forestiillning om de tendenser som olika utformningar av den ekonomiska politiken kan utlasa. Just darlar att prognoserna aver t. ex. inflationstryck·et ligger till grund far den ekonomiska politiken, ar det val afta
som t. ex. under de senal8te aren osannolikt att de pavisade inflationstendenserna tillatas komma till konkret uttryek. Man kan ju for att gara
tankegang,en mer konkr·et tanka sig 'ett fall, dar konjun'kturinstitutet vid
ett stundand·e arss·kifte i sin analys av utveeklingstendenserna konstaterar
ett betydande efterfrageunderskott, som skulle kunn,a m'edfara arbetslosh·et. Skulile stats·sekreterare Lange betrakta det som ett realistiskt oeh
sannolikt alternativ, att t. ex. en socialdemokra:tisk regering inte skulle
vidtaga nagra sa~skilda motatgarder utan lata detta ha sin gang? Nej,
naturligtvis inte. Men skulle darfar en dylik prognos fran konjunkturinstitutet betraktas so·m orealistisk oeh darfor onadig, darfor att den utgatt fran en ~os,annolik» ekonomisk politik?
Betraffan·de de konkreta moj1igheterna att i dag kalkylera fram andm
uttryck for eventuella brister i den ekonomi'ska balansen an de 80m
d1efinierats i de senaste konjunkturrapporterna, sa medg·er jag garna svarigheterna. Men pa flera omraden, t. ex. nar det galler industriinvesteringar, kan man ju fa fram icke bIott den investerings,efterfragan som av
kontrollerna tillats bli vadi som bruk·a;r kanas far aktiv efterfragan utan
aven uttryck far investeringsbenagenheten i nuvarande situationl. Omajligt behaver det val inte vara att pa det.ta satt fa fram uttryck for hur nara
vi ar en m·era fri balans.
Statssekreterare Lange: Jag skall fatta mig kort. Jag haIler garna moo
bankdirektor Wallenberg om 'att skattesankning och darmed en minskning
av budgetoverskottet kan kom'ma att automatiskt medfora en oknin~ av
det enskilda och frivilliga .sparandet. Att sparandeokningen helt skulle
uppvaga minskningen i budgetoverskottet tror j'ag emellertid yore ett antagande som i nuvarande Hige knappast kan finna stod i verkligheten. Lat
oss ta situationen farra aret. Tror verkligen bankdirektor Wallenberg, att
den overbalansering vi hade av budgeten da, var obehovlig, vil,ket den
givetvis skulle varit om vi kunnat rakna m,ed att hela det beloppet i stallet
undandragits konsu'mtionsvaruefterfragan, darfar att det sparats pa frivillig vag. Det ar kanske svart att svara pa den fragan, men jag tror inte
att man utan vidare kan rakna med att en skatteminskning, ett minskat
budgetoverskott, kommer att uppvagas av ett a,kat sparande i precis
motsvaran·de grad.
Det var oek·sa en fraga som ban·kdirektor Wallenberg var inne p·a i
sitt forsta anforande som jag forbigick nyss, m·en s·o-m ja;g garna skulle
vilja aterkomma till. Xr det inte sa att vi har accepterat en vi-ss form for
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var uPP'80tallning av budgeten? Vi skiljer pa driftsutgifterna oeh utgifterna
pa kapitalbudgeten. Det bar aldrig uppstiillts nagot krav i allmanhet pa
att statens lopande in-komster skall taeka mer an driftbudgetens utgiftssida. Foregaende ar i de riksstatsforslag, som da forelag, var resultatet att
utgifterna for kapitalandamaJ faktiskt rymdes inom de lopande inkomster
som man i det laget kunde rakna med. Bankdirektor Wallenberg har ratt i
att, med hansyn till vad som intraffat sedan dess, hI. a. en icke beraknad
forbrukning av ~eS'ervationsmedel oeh likasa kostnader for subventionerna
kommer att sluka budgetoverskottet inn-evarande are Om vi raknar overskottet som skillnaden mellan de lopande inkom-sterna som staten har a
ena sidan Dch a an,dra sidan utgifterna pa bade driftsbudg1eten oeh kapitalbudgeten, da kommer inte ett overskott utan ett underskott att forelig:ga.
Men brukligt har ju varit att man har kunnat finaIllSiera utgifterna pa
kapitalbudgeten genom Ian.. Jag forstar val att man kan s,aga, att detta
maste fa vissa konsekv'enser for penningpolitiken. For det forsta kommer
ju -sa -S'maningom statsskulden att oka. For det andra, ayen om-en okning
av statens reella tillgangar kommer att balansera okningen av statsskulden,
kommer andit en storre mangd obligationer att finn8Js ute i markn-aden
som kanske i vissa situationer berovar de penningpolitiska organen mojligheten fora en friare penningpolitik. Diet tror jag ar en mening som
man kan havd,a. Men i oeh for sig har aldrig, savitt jag vet, kravet uppstallts, ,att de lopan!de inkomsterna nodvandigtvis skall taeka bade utgifterna pit driftbudgeten och utgifterna pa kapitalbudgeten. Det har i
varje fall ansetts vara -en sund finanspolitik, aven traditionellt, att inkomsterna balanserar driftutgifterna.
Jag haIler ocksa garna med om, att man. visst kan hysa tveksamhet om
subventionern-as andamaI'senlighet oeh Himplighet. Men i det lage man
befann sig i hostas, hade man faktiskt ett val menan ati fa till stand en
overenskommelse om en fortsatt inkomststabilisering a enia sid-an med
subventioner oeh a andra sidan inga subventiol1:er och ingen -overenskommelse om stabilisering av lone-rna. Visst kan man gora gallande att trots
denn'a stabilisering 'S,ker anda vissa loneglidningar, vilket val" fallet foregaende are Det ar kanske bara vissa grupper, halften av lo:~:rtagarna sade
bankdirektor Wallenberg, som inte far nagra lonehojningar; d,en andra
halften far det. Jag vet inte om den proportionen ar den riktiga, men
over hu-vud taget har man ju funnit att pa samtliga omraden s-ker trots
stabiliseringen vi-ssa i oeh for sig ratt forklarliga forandringar och glidningar i lonerna. Okar produktionen sa okar ju ofta ocksa mled det gangse
lonesattningssystemet, ackordsfortjansterna per timma. Produktivitetsforbattringar medfor automatiskt en hogre timfortjanst for de i produktionen anstallda oeh arbetande. Vad tjanstemannen betraffar kan man
val inte helt bortse ifran det faktum, att tjanstemannen, bade de anstallda
hos staten oeh hos enskilda oeh hos kommuner, vuxit ganska starkt i antalet- de sista tio aren. Det ar en grupp som fortfarande ar stad:d i
vaxande. Detta medfor att de i forhallandevis stor utstraekning befinner
sig i de lagre aJdersklas'serna, oeh jag skulle darfor tro att har, sasom
deras loner ar utformade m·ed automatiska aiderstillagg efter vissa tjanstgoringsar, sker de 'facto en inkomstglidning for tjanstemannagrupperna.
Konjunkturinlstitutet har i sina speeialutredningar kunnat pavisa att en
inkomstokning intraffat for jordbruket till foljd av flera omstandigheter.
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Inkomststabiliseringen betyder salunda inte, att inko-msterna ar exakt
desamma fran ett ar till ett annat. Men hade vi ingen inkomststabilisering kan man vara ganska saker pa att vi skulle fatt lone- oeh inkomstforandringar av en helt annan storleksordning an vi hade fOITa aret oeh
n:u kan Deh bar rakna med innevarande are Om man betraktar subventionerna ur den synpunkten att de mojliggjort ,en aterhallsamhet pa det
omradet, vilket i sin tur gjort det majligt att oka investeringsverksamheten
i DagOn man, att latta pa vissa andra regleringsomraden, oeh vidtaga en
visserligen ob,etydlig men dock sk,attesan·kning med pappersskattens slopande, kanske man an,da far saga, att subventionerna oeh subventionsprogrammet later vial forsvara sig.
Jag skulle till doktor Nordenson vilja saga, att jag visst inte fornekar
n,yttan av att uppstalla alternativa budgeter, men de bor val i allmanhet
vara uppstiilIda under sadana farutsattningar att man atminstone kan
saga att sannolikh,eten harfar ar beaktansvard eller rimlig. Jag tror att det
ar alldeles riktigt att man visst k~n konstruera hypoteser och prognoser
for utvecklingen, som ligger utanfar de tva som jag beteeknade ytterlighetsalternativen., konjunkturinstitutet uppgjort, men jag skulle tro att
doktor Nordenlson ocksa ger mig fatt i att om man gaf utanfor dessa
granser, sa minskar san:nolikh·eten for att utveeklingen skulle folja ett
sadant forlopp. D·et kanske yore skal i att i den har diskussionen, atminstone am vi for den pa ett mera teoretiskt plan, gara den distinktion i
begreppen, som licentiaten Ohlsson vid konjunkturinstitutet gjort. Han
talar am en nationalbudget som en budget, dar de politiska programmen
eller rattare sagt andringar i de politiska programmen infors, medan en
nationalprognos - jag viII minnas att det var den term han anvande inte var en prognos i den bemarkelsen att man tanker sig utvecklingen
aga rum utan paverkan av staten eller inflytande fran det aUmanna utan
en utveckling dar man inte fa,rutsatte DagOn aDdring i d'e handlingsprogram som fanns vid prognosens uppgorande. Det ar denna typ av prognos,
som konjunkturinstitutets tva, har kallade ytterlighetsalternativ, svarar
mot. I nationalbudgeten har inforts de andringar i de ekonomiska handlingsprogrammen som man vid tidpunkten for uppgorandet av kalkylen
kan forutse komma att vidtagas.
Bankdirektor Wallenberg: Det ar klart, att man kan driva en sund
budgetpolitik aven om man lanar pengar for att taeka kapitalutgifter. Jag
tror, att vi bytt plats i argumenteringen, far det var ju statssekreterare
Lange, som ville taeka bostadsbyggnadsutgifterna med skattemedel, inte
jag. Om jag, nar jag raknade ihop statsutgifterna, aven tog med kapitalutgifterna, var det darfor att det sedan nagra ar tillbaka blivit brukligt
att staten inte lanar i marknaden, nar samtliga utgifter icke tackas med
inkomster, utan -hos riksbanken. Jag tror, att sa lange man inte lanar i
marknaden, bor man rakna in aven kapitalutgifterna bland statens utgifter. Med Ian i marknaden avser jag givetvis aven det fall att. staten
sa att saga vander sig till marknaden via riksbanken. Men sa har i regel
inte varit fallet.
Jag ar val medveten om att i instruktionerna for in\vesteringskommitten
ingar aven d:e penningpolitiska alternativen bland de fragar, sam skall
utredas. Men jag laste i en tidning, att i remissdebatten, eller var det nu
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var, finansministern sade, att det fanns en mycket stor majoritet' mot
ranteforandringar. Jag vet faktiskt inte riktigt, hur man s-kall kunna driva
pen'ningpolitik, om man inte far rora vid rantan. Jag tror, att man har
forsokt skramma folk fran pennin.gpolitiska atgarder genom att forstora de
ranteforandringar, de skulle medfora. Det ar klart, att man inte kan saga,
hur stora ranteforandringar 80m skulle bli en foljd av en annan penningpolitik. Men da riksbanken for ett och ett kvarts ar sedan stramade at
penningmarknaden ratt avsevart, steg rantorna pa in'teckningslan fran
3,1 till 3,25 %. D'et var det hela.. I Schweiz, dar man hela tiden tort en
klassisk eUer gammalmodig penningpolitik, steg den langa rantan under
den livligaste investeringskoll,junkturen 1948 till 3,4 %. Under forutsattning att inflationen inte ar for stark, sa att misstiin!ksamheten mot penningsparande inteblir sa sOOr som t. ex. i Frankrike, tror jag inte man
behover befara, att rantan stiger avsevart. Statssekreterare Lan1ge talar
om sparande och att beskattningen harvid spelar en stor rolL Jag skulle
dartill vilja saga, att penningpolitiken faktiskt spelar en minst Iika sOOr
roll for sparandet. Det far under tider 80m dessa inte finnas alltfor gott
om pengar. Det ar nog sa, mycket ge.n1erellt sagt, att folk inrte sparar pa
det 80m finns i overflod, de spar p.a det som det ar ont om. Darfor tror
jag, att penningpolitiken ar sa betydelsefull.
Stats'sekreterare Lange: Jag har egentligen inte sa mycket att tillagga.
Jag skulle bara vilja understryka, att nar man talal" om budgetoverskottet i
allmanhet, sa hal" man vanligen menat skillnaden mellan inkomstsidan, de
lopande inkomsterna, och driftsutgifterna. Under senare ar hal" man ocksa
tagit .hansyn till sadana reservationsmedelsforbru'kningar som hanfor sig
till de poster i budgeten som upptagas pa driftsbudgeten. Daremot hal"
man aldrig me-nat att overbalanseringen, budgetoverskottet 80m det ocksa
kallas, skulle vara skillnaden mellan inkomsterna a ena sidan ooh a andra
sidan de nyssnamnda utgiftsposterna med tillagg for utgifterna pa kapitalbudg.eten. Men dar tror jag vi ar overens om att det narmast ar en
tvist om ord.
Jag undrar om det anda inte foreJigger ett litet missforstand meHan
oss i resonemanget om de valmojlig·heter sam man har meHan a ena sidan
att sanka skatterna, respektive minska budgetoverskottet, och a andra
sidan att bygga mer. Jag tiinkte inte aIls pa den direkta finansieringen av
d1etta. Vad jag menade val" endast, at! efters-om man kaD befara att e~
minskning av budgetoverskottet kommer att leda till en okning av efterfragan pa konsumtionsva-ror,kan en forhAlla:nd·evis min·dre del av de samhalleliga produktiva resurserna tas. i ansprak fo,r byggnadsverksamhet.
Bankdirektor Wallenberg antydde atminstone i sitt tidigare anforande
att man kanske inte behovde vara sa orolig for den saken, e:ftersom man
kund·e rakna med att en minskning av budgetoverskottet i sjalva verket
resulterade i en motsvarande okning av sparand·et. Det ar jag inte sa
saker paatt man kan leda i bevis~ I varje fall ar det val rimligast att
antaga att Dagon del av de sankta skatterna kommer att medfora en· okad
efterfra:gan pa. konsumtionsvaror. Okar alltsa pa dIet sattet anspraken pa
de tillgingliga resurserna, pa det omradet, sa minskas i motsvarande grad
vad 80m kan anvandas for framstallning av investeringsvaror. Det var
bara den saken jag viII saga.
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Professor Sven Helander: Jag kanske bara far papeka, att i nationalbudgeten forekommer en del inre proportioner, som kanske ocksa aro
varda att uppmarksammas. Det ar n·amligen sa, att om vi viII betrakta
nationalinkomstents relativa stegring, som sa att saga normalstegringen,
sa ar den privata konsumtionen oeh kapitalbildning·en oeh den offentliga
konsumtionlen oeh kapitalbildningen av delvis h·eIt andra proportioner. I
den n1ationalbudget, som ligger niirmast bakom 08S, kan man konstatera,
om man jamfor med den relativa stegringen av nationalinkomsten, sa iir
den privata kapitalbildnin,gens stegring mest un,derproportionerlig. Darefter kommer, sasom oeksa un:derproportionerlig i forhallande till nationalin,komsten, den privata konsumtionen. Daremot ar den offentliga konsumtion·ens utveekling overproportionerlig i forhallande till nationalinkomstens
.utveckling~ Mest overproportionerlig iir den offentliga kapitalbildningen.
D·etta alIt har naturligtvis ett visst sammanhang med den skattepolitik,
som har forts i Sverige. Om man jamfor nationalbudgeterna ett tiotal ar
tillbaka, forefaller det vara myeket tydligt, att en forskjutning av tyngdpunikten agt rum, sa att den privata kapitalbildningen blir relativt mindre
viktig. Den offentliga kapitalbildningen blir i stiillet relativt viktigare. Det
sammanhang·et forefaller mig har ganska tydligt framga av siffrorna. I
den nationalbudget, som nu narmast forelagts oss, kanske jag i forbigaende kan fa papeka, att det tydligen ar ett par sma felrakningar
i texten., jamfort med tabellerna, ju'St vad de har namnda proeentsiffrorna
angar. Men d·e har inte sa stor betydelse. Men ocksA har ar det tydligt,
. att bade den p;rivata kapitalbildningen oeh konsumtionen aro underproportionerligt beraknade, jamforda med nationalinkomstens utveckling. Likasa
ar den off-entliga konsumtionen Deh den offentliga kapitalbildningen overproportionerligt utvecklade. Att har, 80m stassekreterare Lange betonade,
alla variationsmojligheter foreligger for de politiska partierna att tan,ka sig
olika proportioner i d:essa punkter i nationalbudgeten, ar ju alldeles uppenbart. Det behover har inte narmare papekas. Det bar dock varnas for att
overskatta de IDQjligheter, som har foreligger. Skulle t. ex. den privata konsumtionen komma att stegras i samma proportion som nationalinkoffi.sten,
yore det en akning pa bara 150 milj. kronor, d:et skulle bli 20 it 25 kronor
per invanare i Sverige. Men att det ar har, om jag h,ar forstatt statssekreterare Lange ratt, som variationsmojligheterna for olika politiska uppfattningar foreligger, tycks mig vara alldeles uppenbart.
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Ordforande: BankdirektOr Got e Eng for 8.

DisponentHenning Throne-Holst inledde kvallens diskussion med
ett foredrag over

Konkul-rens

SODl

salllhalisaskadning

Den efter hand forbattrade varutillgangen ooh den som foljd darav
gTadvisa avveeklingen av ett £lertal regleringar har anyo aktualiserat
fragan om konkurrensens effektivitet och dess betydelse for naringslivets utveekling. Naringslivet arbetar fortfarande, trots vasentliga l!attnader pa olika omraden, under en till halften fri och till halften reglerad ekonomi. D.et ar av allra stOrsta betydelse att sokaklargora vilket utrynlme dessa betingelser ger for konkurrens. Lika viktigt ar det
att soka klargora i vilken grad och under vilka betingelser konkurrens
ar £orenlig nied godtagna mal for samhallets ekonomiska politik, stigande valstand, social rattvisa och utvecklingsmojligheter at alIa.
On1 konkurrensens effektivitet under nu radande forhallanden har
det som bekant fran naringslivets egna malsman framforts olika asikter. Tva }{anda foretagare har nyligen i mycket bestamd form framfort den uppfattningen, att konkurrens icke langre ar den padrivande
faktorn i naringslivet. Direktor Assar Gabrielsson sag dari ett uttryck
for en vasentlig avrnattning i naringslivets. progressiva utveeklingsvilja, en mening som u:ppenbart var underforstadd i direktOr' Josef
Aners tes, redan framford i hans foredragstitel: »Utan fri konkurrens
intet fritt naringsliv».
.
Fran ledande socialdemokratiskt hall har man daremot vid flera tillfallen uttalat sig mera optimistiskt oeh forklarat, att de ekonomiskt
skapande krafterna alltid kommer att linna utvagar att gora sig gallande. Mot ·delta kan det med hrr Aner oeh Gabrielsson hanvisas till de
offentliggjorda delarna av det nya kartellregistret, som hOr vara en
yarning mot en for lattvindig oeh optimistisk tro pa de vitala krafternas ofonanderlighet och oforstOrbarhet.
Teoretiska ekonomer aterigen har fran tid till annan efterlyst vad
de kallar »overtygande empirisk verifikation» for att kunna ta sllill3 -
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ning till regleringsekonomins inflytande p,ii naringslivets exp·a.nsionskraft och produktivitet, oeh kraver belagg for i viIken grad regleringsekonomin resuIterar i nedsatt konkurrensvilja. Ekonomiskt handlande
galler emellertid omdomesiragor. Det ar inte latt att visa vad man
skulle ha velat och vad man kunde ha astadlcommit, om vid 'en VLsS
tidpunkt de matenella oeh psykologiska forutsattningarna hade varit
annorlunda.
Konkurrensvilja a1' ytterst en fraga onl mentalitet oeh andIigt klimat. Bada paverkas oeh bestam~es av de allmanna viIIkor som galIer
for ekonomiskt foretagande. Vad an·dringar i dessa viIlkor betyder for
samhallets ekonolniska livskraft kan knappast visas pa annat 8att an
genom p,avisrung av de lcrafter, som under, olika forutsattningar gor
sig galla-nde. Vad ma.n sedan viII tro blir i sig sjalvt en omdomesfraga,
varvid naturligtvis d·et man finner o·nskvart for naringslivets utveckIin:g far Viagas mot vad man anser allmant samhalleligt efterstravansvart.
Man torde kUllna fastsla, att del nume1"a inom nastan alIa lager
finns en vaxande kansla av att konkur1"ens inOlTI naringslivet ar onslcyard. Men om man viII basera det ekonomiska systemet pa konkurrens, ar det nodvandigt att klargora vad man kraver av konkurrensen
och under vilka betingelser man kan forvanta att konkurrenisen skall
kunna fylla dessa krav. Aven konkurrens no,dvandiggor statlig planering; en ekonomisk politik salunda, som iclce enbart syftar till att
hindra avarter oeh oHigenheter, men som li:ka myeket viII stimulera till
konkurrens. Den ekonomiska politikens insttiJlning till konkurrensen
har hittills sa gott somuteslutande sysslat med atgarder for att nlinska utrymmet for konkurrens och for att skydda olika grupper mot
formenta olagenheter av konkurrens. ViII man ha konkurrens inom
naringslivet, forutsatter 'detta emellertid fran det allmannas sida en
Vlasentligt mera positiv installnin'g an vad som hittills i o,vervagande
grad har adagalagts till konkurrensens p,roblem oeh betydelse iivensom till de betingelser, som maste forefinnas, onl konkurrensen skall
. kunna utveclclas pa onskvart satt.
I diskussioner om konku1"rensen i naringslivet framfores ofta den
upp!fattningen, att graden av konkurrens framst a1" e.n fraga om foretagens villighet eller ovillighet att konkurrera, oeh m.an viII i samband harmed f1"amstalla konkurrellsvilja som ett moraliskt krav pa
enskilt foretagande. Naturligtvis ar konkurrensvilja priset for naringslivets frihet, oeh forvisso kan man i viss utstrackning med aberoipand~
av dylika motiv paverka manga foretag till nya stravanden att aktivisera konkurrensen. Men uppenbarligen kan man i langden icke bygga enbart pa detta som grundvaI for ctt konkurrenssamhlaIle. Konkur-
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rensen kommer aldrig att kunna bli vad den bor med' mi~dre man har
en ekonornisk politik, som raknar med och planerar for konl{urrens
och sonl darfor aven gor det lockande att konkurrera. Professor Ernst
Soderlund slkrev i forsta numret for 1950 av tidskriften Balalls att
foretagare, 80m onskar vad de kallar ett fritt naringsliv, nu star infor ett
val: valet mellan att u1ppge organisationsmentaliteten eller att acceptera samhallsJ{ontrollen, och formodligen i sista hand' planhushallnillgen. Det Jigger helt visst' en stor sanning i ·detta, men minst lika garna
kan man saga, att samhiillet nu star infor valet mel'lan ett ekonomiskt
system, :som bygger pta konkurrens, oeh ett bundet system, dar all
ekonomisk och politisk makt ar samlad hos ett antal centrala myndiglleter eller o1"ganisationer.
Skall konkurrensen i framtiden kunna utgo·ra en for utveeklingen
levan·de och padrivande kraft, a1" ·det ofrankomligen nodvan·digt, att den
allm~nna meningen godtager konkurrellse.n som princip 'iivellsom de
konsekvenser, som darur foljer for samhallets ekonomiska system.
Forst under denna forutsattning ko,mmer konkurrens som naringslivets
regulator i langden alt vara politiskt godtagbar oeh - vad som ar
minst lika viktigt - forst under denna forutsattning ko'mmer det att
vara mojligt att fullt ut mobiliseranaringslivets egna krafter till aktiv
samverkan. Standigt mera komplicerade tekniska och ekonomiska forhallanden kraver en motsvarande kontinuerligt utvidgad ansvarsfordelning inom nliringslivet och stigande formaga till anpassning efter
standigt vaxlande forutsattningar. De l{rav, som detta staller pa alIt
ekonomiskt foretagan·de, kan icke i langden tillfroosstallande losas,
med mindre Kven lontagarna i ol{ad utstraekning kan komma att
kanna'sin arbetsinsats som nagot personligt, som bidrag till gemensamma, av dem sjaJva godk'anda uppgifter. I detta avseende sammanfaller salunda vad som ar politiskt nodvandigt for konkurrensens framtida bestan,d med vad som ar ett primart onskemal for att kunna erna
den storsta mojliga effektivitet av !{onkurrensen.
I{onkurrens ar icke nagot absolut oeh klart fixerbarl begrepp. Det
iirheller icke nagot som antingen finns eller icke finns.· F1"agan galler,
om konkurrensen ar inriktad pa onskvarda uppgifter, om den anlitar
o,nskvarda medel oeh om den genomfores med tillracklig kraft. Det
finns konkurrens, som framst a1" inriktad pa att astadkomma vinst
genom spekulation i forvantade andringar i penningars oeh andra foremaIs varde. Det finns konkurrens, vars verkningar framst yttrar sig
som omsesidig p,apassning. Konkurrens i den fo,rmen hal" kontrollerande betydelse, aven OiIl1 den ieke bidrager till nyskapande. Det finns
vidare olika former for mis'Sriktad konku1"1"ens, varvi·d konkurrensen i
stallet for Higre priser oell batte varor framdriver onodiga och ieke
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onskvarda tjanster at konsumenterna, overdriven reklam m. ffi. Det
forelrommer 'Kven att konkurrens astadkommer en uppstyckning av
produktionen i ett flertal enheter, ,dar ell sammanslagning skulle k~unna
mojIiggora en rationellare produktion i storre serier.
Det ar it andra sidan - naturligtvis - en stark overdrift att pasta
att dar det finns karteller, finns iclre konkurrens. AlIa, som har haft
nagon erfatenhet av l{arteller, vet ju for det forsta att en mycket sOOr
del av kartellernas bestammelser kringgas. I varje fall ar besilimmelsernas efterlevnad i hog 'grad en konjunkturfraga. Konkurrensen melIan olikartade varor, som till dels kan ersatta varandra, spelar vidare
aven for kartellernas utveckling en betydande roll och framtvingar
sarskilt hoo storforetagen en omfattande teknisk forskning. Men karteller medfor a andra sidan ofta missriktade konkurrensmetoder.
Formler SOln den, att man viII konkurrera med kvalitet men ej med
pris, frestar latt att utveckla ett system med'onodiga tjanster. Framforallt ar det klart, att for karteller, inoni vilka man har att ta hansyn
till flera ofta stridiga intressen, maste i de fIesta fall de konserverallde
u'ppgifterna bli mera framtradande an intresset for progressiva insatser OCll for initiativ, som tar sikte pa utveckling och fornyelse av verksamhetens strukturella utformning och idemassiga innehall. Det ar
alltid konflikt mellan teknisk utveckling oeh det bestaende. Det ligger
nastan i sakens' natur att i aktuella situationer, dar denna konflikt
framtrader, de progressiva elementen har svarare att gora sina meningar gallande, om det ar karteller eller organisationer, som har av'gorandet i sin hand, an om foretagen arbetar oberoende av varandra'.
Tal om goda och' daliga karteller ar uttryck for ett statiskt tankande
utan tillracklig hansyn tagen till den kontinuerliga revolution, som lika
kontinuerligt andrar de forutsattllingar, varunder foretagandet arbetar. Det ar kartellernas och organisationernas ailinanna verl;:an pa
denna utvecklings:process som ar det betankliga och som gor att forsok att skilja mellan daliga oeh goda karleller ar missvisande.
Den ko'nkurrens daremot, som ar onskvard och den som den ekonomiska politiken maste soka framja, Jar den konkurrells, som soker
framgang genom effektivisering av produl{tionen och som genom tilllampning av sta,ndigt forbattrade metoder solter astadkomma battre
och billigare varor och tjanster.
Den konkurrens, som ar instalid p'3. progressiv verksamhet, forutsatter storsta mojliga frihet att valja nlellan olika alternativ och
- for att kunna planera pa lIang sikt - storsta mojliga stabilitet i de
alimanna f~J;hallandell under vilka verksamheten skall arbeta. Det ar
friheten att ,ralj.a, som ger naringslivet mojIighet att genom standigt
nya kombinationer av nya och gamla metoder och prOdtlktionsresurser
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omsatta tel{nikens standigt nya ron for praktislr verksamhet. En dylik
process innebar alltid storre eller mindre grad av osakerh·et. Men med
ju storre siikerhet for stabilitet i de allmanna villkoren man anser sig
kunna rakna, desto· storre kraft kan man Higga i utvecklingsarbetet
och icke minst i att gora detta i konkurrells och tavlan med ·andra.
Det kommer alltid att finnas motiv for salnverkan med konkurrenter.
l\lot detta star oben'agenheten att overge sitt oberoende. Benagenheten
for samverkan okar med stigande allman osakerhet oell med minskat
utry.mme att valja mellan olik:a utvagar for verksamhetens utveckling.
Frihet att valja ar naturligtvis endast en realitet, om vid forhandlingar ingen av parterna kan patvinga mobparten oska.liga villkor.
Problemet frihet och jambOrdighet ar i dessa sammanhang garmnalt.
Men tillko'ffisten av de stora organisationerna och av storloretagen
har uppen·barligen medfort en slrarpning av problemet. Naturligtvis
l{an man genoln samverkan vinna i forhandlingsstyrka.: }\fan kan
ibland vinna sa mycket att den underlagsne blir den starkare, som
genomtvingar sina villkor. Den risk, som framfor alIt foljer med organisationema, ar den, att det ena tar det andra. Varje organisation fran1kallar behovet av en motorganisation. Man riskerar till sis.t att hamna i en situation, i vilken konkurrensen ers'a,ttes av forhandlingar oel1
uppgorelser mellan maktiga organisationer.
l\1an har inonl naringslivet manga uppgifter, 80m moo fordel lean
losas genom samarbete mellan flera foretag. Det kan galla insamling
av statistisl{a uppgifter, utarbetandet av llormer och standard for k,raliteten, kontakt med myndigheter avensom i flera fall motverkan av
lnissriktad kOllkurrens. Svarigheten ar hur detta skall kunna forenas
DIed effektiv konkurrens i de mera vasentliga avseendena. Effektiv
konkurrens ar en allvarlig affiir, som staller stora krav pa den, som
skall konkurrera. Intresset pa kort sikt sammanfaller icke alltid moo
det, som ar nodvandigt for att pa lang sikt kunna up,pratthalla ett fritt
naringsliv. I vilken gra.d sa ar fallet ar alltid till mycket stor del ell
omdomes£raga. Det ar framfor aUt alltid svart att kunna omvaxlande
konkurrera och overlagga om gemensamma intressen med samma
foretag och samma personer. Det betyder, att avgoran'den i besvarliga
omdomesfragor standigt paverkas aven av personliga llfulsyn, som forsvarar det sakliga bedomandet.
J\Ian konfronteras inoIn affarslivet aven ofta med invecklade tekniska och ekonolniska p,roblem, vilka' forefaller lattast kunna losas i
samverkan mellan flera foretag. Men de basta losningarna och sarskilt
nya losningar framkommer ofta forst efter det man tvingats soka clem
pa egen hand genom forsok och misstag. Tvanget att finna nya utviiga.r a.r o,rerhuvudta,get en vasentlig del av konkurrensens ide. Kon-
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l(urrensens V3,g ar den bes'varliga och den knaggliga vagen. Salnverkan
ar den forsiktigare och lugnare.
Konkurrensvilja ar en fraga om allman installning och temperament
hos deln 80m skall fatta ekonomi'Ska avgoranden. De tankar oeh ideer,
som satter sin pragel pa den allmanna utveeklingen, influerar aven
pa foretagares syn pa sina problem. Organiserad, samverkan 'ar tidens
slago,rd. Det ar endast naturligt, att man aven inom narin·gslivet har
l{ommit att i stigande grad se samarbete som en losning av nutidens
speeiella svarigheter och problem. Det ar danor heller icke rimligt att
rikta forebraelsema for vad man kallar kartellmentalitet enbart mot
foretagareorganisationerna. Dartill ar dessa i alltfor hog grad betingade aven av lontagareorganisationernas verksamhet.
Orsakerna till den hiir omtalade utveeklingen ar overhuvudtaget
a.Iltfor komplicerade for att de problem, 80m darmed har uppstatt,
skall kunna losas med enkla slagord. Boten1.edlet a andra sidan ar att
ater gora konkurrens mera efter8travansvard; att ga egna oeh oprovde vagar ma,ste goras mera lockande. Ayen organisationerna maste bli
mera intresserade av konl(tlrrens. De maste godkanna en e}(onomisk
politik, som bygger pa konkurrens 80m princip, sa att organisationernas verksamhet kan bli ett skyddande supplement till konkurrensen
och icke ett hinder. Delta kan endast astadkommas, om forstaelse for
konkurrensens betydelse och intresset for konkurrens kan skapas i vasentligt vidare kret'sar an hittills.
Ekonomiskt .nyskapande genom nya kombinationer nodvandiggor
personligt omdome och illtuitivt handlande. Praktisk ekonomisk: verksa-mhet ar icke liktydig med ekonomiskt utredningsarbete. Dartill ar
forutsattnin:gama i praktiska situationer for kom:plicerade och for
osakra. Ekonomiskt foretagande komnler alltid att vara beroende av
personliga varderingar, erfarenheter, laggning oeh handlag - Fingerspitzengefiihl - vartill kraves en standig inlevelse i en verksamhets
mangskiftande problem. ViII man effektivisera kOllkurrensen, ffiaste
man ge storre lugn kring oell storre erkannande at det praktiska foretagandets uppgifter och icke, 80m alltfor ofta sker, stalla det i skuggan
av kommittebetanl{anden och sammantra:desbeslut.
Det a.r ·natutligt, att man under diskussioner Oln kOlll{UrrenSens effektivitet har kommit att overvaga fra~gan om en lagstiftning mot !{onkurrensbegransallde Inetoder. Det ar aven naturligt, att man darvid i
forsta lland undersoker, huruvida amerikanska erfarenheter i detta avseende kan tillampas ·pa vara forhallanden. Det pagar fortfarande i
Alnerika en mycket livlig diskussion om den lagstiftning, so·m siktar
till att hindra tillkomsten av dels monopol, och dels konkurrensbegransade· avtal mellan fristaende foreta-g.
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Det torde vara monopolbekampandet som i Forenta Staterna har
tilI'dragit sig den storsta uppmarksamheten och som har framkallat
de starkaste menin·gsbrytningarna. Trots det att Sherman-Iagen nu ar
60 ar gammaI, har man emellertid annu langt ifran l{ommit fram till
nagon enighet om vad som skall anses utgora kriteriet pa att ett foretag utgor ett monopol oeh sasom sadant bar forbjudas. Man har heller
icke kommit fram till nagon fast praxis for domstolarna, efter vilken
de kan avgora de fall av detta slag, som kommer under deras provning.
Det har efter hand alIt mera framgatt, att det har ror sig om problem,
for vilka generella losningar icke utan vidare star till buds. Absolut
1noll0pol forekommer sa1hin, men ett foretags inarbetning pa en marknad kan ju sagas ge storre eller mindre grad av mono·polistiskt inflytande, utan att det darmed ar faststallt, huruvida detta inflytande
missbrukas eller ej. De amerikanska domstolarna har genom aren
!atit olika synpunkter pit dessa problem bli avgorande for sina utslag.
Delvi,s har man med hjaJp av Shermanlagen velat "motverka utveckljngen m'ot att vissa foretag vaxer sig alltfor stora, oavsett om
de darmed har monopol pa marknaden eller icke. Olagenheterna av
att en vasentlig del av ett lands ekonomiska verksamhet ~kulle bli koncentrerad till ett fatal mycket stora foretag ar uppenbara. Pa samma
gang reser sig vasentliga invandningar mot hin·der for aven mycket
stora foretag att expandera, om ·det kan visas, att dessa vaxer, darfor
att de ar effektiva oeh genom sin verksamhet okar konkurrellsen.
Lika stor villradighet rader up'penbarligen om hur donlstolarna bor
stalla sig till prisdiskrimineringsfragor. Ett foretag kan ofta se en fordel i att generellt eller till s'peciella aVllamare eller inom speciella omraden tilliLmpa priser, som ieke ger fllll kostnadstackning. Detta ar nagot SOin I8tan,digt forekommer i de mest vaxlande former, oeh fran allman synpunkt l{an ingen generell anmarkning resas mot detta. Mycket
ofta ar en dylik prispolitik uttryck for livaktig konkurrens oeh ett nodvandigt hja1pmedel fOI" ekonomisk utveckling. Men lnan kan heller icke
bortse fran att beroende pa omstandigheterna kan prisdiskriminerinig
lnedfora oskaliga verkningar och i synnerllet pa lang sikt astadkomIna en icke onskvard utveckling.
I Sveri'ge har vi ingen rull motsvarighet till den amerikanska utvecklingen av "jatteforetag. Under nuvarande forha1lan,den knyter sig
darfor tillsvidare storre intresse till den del av ShermanIagen, 80m
h'andlar om konkurrensreglerande avtal mellan fristaende foretag, oeh
till de erfarenheter, som man i detta avseende har haft i Amerika.
»Denna .del av lagen har», s~ager tidskriften Fortune, »en enorm auktoritet, 80m har satt den i stand att utfora en betydelse£ull historisk
gfirning. Foreta.gare vet att respektera Sllermanlagen oeh ralrnar med
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den i .gina dispositioner. Genom att pa sa vis haUa efter dessa lIar Iagen
astadkommit ytterligare incitament till positiva insatser. ShermanIagen har» , sager Fortulle vidare, »kan:handa mer an nagon annan
faktor hindrat karteIIbildningar och 'gjort Forenta Statemas naringsliv till det mest kon'kurrellsvilliga i varlden.»
Man ,kan ifragasatta, Oln icke Fortune lIar sammanblandar orsak
och verkan. Det ar otvivelaktigt riktigt, att amerikailskt af:farsliv ar
mera installt pa hard, aggressiv konkurrens an vad fallet ar i Europa.
Amerikanska foretagare ar de mera l{alupglada oeh stridslystna och
darlor de mera dynamiska. Det ar iiven myeket troligt, att ShennanIagen har haft en stor betydelse SOl11 ett allInant godtaget uttryck for
amerikansk installning till dessa fragor, som en norln salunda for amerikansk affarsmoral. Me'n det ar betydligt mera osakert, om lagen skulIe ha vunnit en sa allman efterlevnad, Oln den icke hade haft stod i de
forhallanden, varunder amerikanskt naringsliv arbetar. Om det icke
hade funnits andra incitalnent till konkurrens oeh om viljan till konkurrens h'ade fattats, skulle lagen ha kUllnat kringgas pa olika vis.
Det behovs ire-gel varken skriftliga eller nluntliga avtal for att astadkomlna enhetlig prissattning for foretag in om samma omrade. Ayen
kOllk:urrenter kan ju sinsemellan upptrada nled »gentlelnanly restraint». Men om ·det ges uppmuntran at konkurrens oeh till extra anstrangningar, om forhallandena stimulerar den som viII nagot extra,
behovs det endast en luinoritet, i manga fall endast en enda, for att
omojliggora alia konkurrensbegransande atgarder.
En eventuell svensk lag om konkurrensbegransning borde kunna fa
motsvarande betydelse som i Amerika men helt visst endast om den
tillkommer som ett led i en omfattande ekonomisk politik, som aven
syftar till att stimulera konkurrens. Konkurrensvilja ar ytterst en fraga om mentalitet och fo,retagares satt att bedo'rna sina problenl. Man
kan inte ellS med lagar tvinga manniskor att tanka p,rogressivt. Det
har i Sverige talats om att ma.n inte 80m i Amerika skall forbjuda J.~ar
tellerna men i stallet skapa ett overvakningsprogram i form av en
permanent priskontrolI. Det ar en tanke som narmast betecknar motsatsen av vad amerikansk lagstiftning siktar mot. Th!edan amerikanama soker hindra konkurrensbegransande overenskommelser, skulle
vi i stallet fa en slags a,uktorisation av kartellerna oell ytterligare inskrankningar i naringslivets rorelsefrihet. Vi kommer pa sa vis att fa
ytterligare mindre konkurrens, medan del vi behover ar mera !{on!{urrens.
Konkurrens som medel till ekonomiskt framatskridande forutsatter
fri pris- och lonebildnillg. Skall naringslivet kunna fylla sin uppgift
att linder standigt n,ya tekniska och ekonomiska betingelser astadkom-
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rna ny'a kombinationer for nlera effektiv produktion, nlaste det finnas

ett matt, med vilket varje atgard kan matas. Detta matt ar det pris,
som den fria prisbildningen under vaxelverkan mellall l{ostnader, tillgang och efterfragan astadkommer. Nagot annat eller mera objektivt
matt star overhuvudtaget icke till buds. Alternativet till Iri prisbildning ar statliga forordningar med de ytterst betankliga politiska konsekvenser,8om no;dvandigtvis maste folja harav. J\1an kan visserligen .'
i ett mode-rnt sanlhalle icke komma ifran vissa undantag fran den. fria
prisbildningen, men varje dylikt undantag inskranker utrymmet for
konkllrrens. Ett ekonomiskt system, som bygger pa konkurrens, maste
darfor halla fast vid den fria. prisbildningen som ell absolut huvudregel,
fraIl vilken avvikelser, statliga ingrepp i prisbildningen, endast far
goras efter noggranna overvaganden.
Men den rorlighet, som sammanhanger med den fria prisbildningen,
bor dock icke forvaxlas med forandringar i penllingvardet och med
konjunktursvangningar. Konkurrens kan endast fungera tillfredsstallande, om den sker inom ramen for ett stabilt penningvarde. De stora.
konjunkturella svangningarna ger endast tillfallell till spel{ulation och
hin·drar 'planering p:a lang sikt. De olyckor, som i var tid vallats av
vaxlande depressions- och inflationsperioder, saJ.llt de forhallallden,
ur vilka dessa har framgatt, tycks ju atminstone visa, att det bor finnas stora mojligheter att framdeles med monetara medel motverka
upprepnlngar.
Det framstar darlor mot bakgrund av VRr tids erfarenhet mer an nagonsin som ett krav for utvecklingen av en samhallsnyttig konkurrens
inom naringslivet, att uppratthallandet avo ett stabilt penningvarde gores till penningpolitikens enda u·ppgift. Det ar en uppgift, som redan
i sig sjalv reser betydande och svarlosta problem. Om man dessutom
viII anvanda penningpolitiken SOln medel att na andra lnal, forlorar
nlan styrseln, oeh alla prisrorelser forstarks pit ett oberakneligt satt.
Foretagandet - antingen det galler lopande verksamhet eller nyinvestering - overgar till spekulation oeh staten tvingas infora alltmer
omfattande regleringar, som kan ersatta konkurrensen.
Deflation forlamar naringslivet och dess olyckor ar darfor uppenbarn for alIa. Inflationens skador framtrader mindre o'medelbart och
kan till en tid doljas av den stimulans, som fallande penningvarde ger
at produktionen oeh at intresset for nyinvesteringar. Men »pengar pa
jakt efter varor» millskar koparnas frihet att valja oeh att pa den vagen kunna paverka prodllktionens inriktning. I samm'a man minskar
aven mojligheterna - for den enskilde producenten liksomfor samhallet - att erna ett matt pa vardet av narin·gslivets prestationer.
Konkurrens som medel att framja ekonomiskt framatskridande forut-
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satter storsta mojliga frihet att valja - frihet for producenter liksom
for kODSulnenter. Det ar en foruts3ttning sonl ar oskiljaktig fran kravet pit ett stabilt penning¥arde. Insikten om penningpolitikens avgorande betydelse for konjunktursvangningarna och for all samhallelig
utveckling okar visserligen. Men de penningpolitiska problemen ar dock
sa svartillgangliga oeh speciella, att de latt nog kommer pa sidan i dell
offentliga diskussionen. Detta orsakar att penningpolitiken - bade
dess mojligheter oeh dess handhavande - ieke alltid tillrackligt upp-marksammas. Det ligger en vasentlig fara i detta.
Rorligheten inom naringslivet far ieke enbart o'mfatta priser och
loner. Det maste minst lika myeket finnas plats for nya ideer oeh nya
foretag. Nya foretag oeh nya man betyder ny'a illitiativ oeh nya syn..
purrkter. Det ligger i konkurrensens natur att den ,bar vara forknippad
med risk. Vad 80m av alIt nytt ar anvandbart oeh o'nskvart kraver forsak oeh misstag for att kunna pravas. Nya foretag oeh nya man l{olnmer ~lltid att vara de nlest foretagsamm~, de som ar mest installda
pa det som ~ar nytt oeh ovant oeh pa att gora energiska insatser for att
fora utvecklingen in i nya banor. De nya ar kort sagt ,de mest riskoeh konkurrensvilliga. De ar dessutom mera obundna av personliga
hansyn oeh har darfor Hittare att halla sig fria fra,n o'verensl{omrnelser av mer eller mindre kartelliknande slag. De redan etablerade kommer i rnotsats hartill att vara benagna att lagga den storsta vikten
vid att forsvara oeh konsolidera det redan for,rarvade.
Ett foretags ekonomiska resultat ar aldrig of6ra.ndrat fran ar till ar,
vilket bor av~peglas i dess redovisning. Vaxlin'garna ger en onskvard
eggelse till n~aringslivets arbete, medan omvant en for hlngt driven
konsolidering kan l{omma att utgora en hiilnning pel utveeklingen.
Det har fran soeialdemol{ratiskt hall sagts, att om sarskilt de stora
bolagen ges mojligheter till en langtga.ende konsolidering oeh myeket
stora avskrivningar, framtvingar man ett onskvart kollektivt sp'arande. Hartill ar att sa.ga., att i den man dylikt sparande ko·mnler till
stand, skapar det pa samma gang ok'at skydd for bestaende foretag
och skarper svarigheterna for nya att upptaga konkurrensen. Hindras
ll~ytt f§retagande, hindras aven naringslivets fornyelse med det resultatet, att dess vitalitet red,uceras. For stor sakerhet ar ieke forenlig
med pro,gressivt tankande oeh kanslan av att sitta i orllbbat bo k'an
endast framkalla Inonopolistiska tendenser oeh statiskt tankande; det
galler lika myeket for stora som for sma foretag. Nytt foretagande
maste darfor underlattas genom att vinster och tillkomsten av nytt,
riskvilligt kap,ital mojliggores.
Konkurrensvilja forutsatter tltsikt till vinst. Det bor vara svart att
vinna framga.ng i konkurrensen, men det maste finnas nagot vasent-
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ligt att vinna for ,den som lyckas. For elt foretag betyder vinst mojlighet till ny utveckling. For enskilda foretagare innebar det utsikt till
ekonomiskt oberoende och darmed till ok·ade mojligheter att gora egna
synpunkter gallande vid utformningen av en verksamhets allnlanna
politik och malsattning. K·onl\:urrensens forsok och misstag kraver foretagare med kraft oeh 'vilja ati fatta egna beslut avellsom - sarskilt
n.ar det galler nytt foretagande - villighet att taga aVell personliga
ekonomiska risker, dar andra ar obenagna till det. Eko·nomiskt oberoende eller utsikten att vinna det ar salunda ett viktigt medel att
tillfora konI(urrensen nytt liv. Utan mojligheter till enskild kapitalbildning iorlorar konkurrensen ett vasentligt element av personlig eggelse och stimulans till personliga initiative
Det h'ar talats mycket om de fordelar, som skulle vinnas, om ko'nkurrens kunde ges stimulans i andra former an som el{Ollo·misk vinst.
Man bortser da ofta fra.n vinstens och kapitalbildningens praktiska
uppgift som medel till konkurrens. Det har annu ingen kunnat anvisa,
vari£ran riskvilligt l\:apital for n.ytt foretagande skail kom'ma, Oln icke
enskild lcapitalbildning tillates. Men ·dessutom raknar man nog vid
dessa resonemang med en storre villighet 1108 manniskor att aV8ta.
fran egna intressen an vad som vanligtvis finns. Manniskor som arbetar uteslutande for egen vinst a1' visserligen icke mycket sy'mpatiska.
Mannisl(or 80m arbeta1' utan sidoblickar pa egen .ekonomisk fordellar
aterigen i va1'je fall ganska sallsynta. Det praktiskt mojliga a1' det, att
ma,n kan fa manniskor, aven foretaga1'e, att arbeta for allmanna mal,
Oln de ser att detta aven ar till egen fordel. Detta resonemang uteslutel' in'g~lunda en stravan nlot gradvis demol\:ratisering av kapitalbildningen. Problelnet riskkapital, sparande och inkomstutjiimning ar
emellertid en avvagningsfraga, vid val'S losning man icke far bortse
fran praktiska synpunkter.
Sa,mhalleligt ,ar det givetvis en betydande olagenhet att stora vinster ger mojlighet till »conspicuous cOllsumption» - utmanande kOllsumtion. Hal' har en vaken Opillion oeh samha.llskritik en vasentlig
uppgift, vilket i ovrigt galler overhuvudtaget for utformningen av
af£arsmoralens oell konI\:urrensens norlner. Uppfostran och paverkan ar
~attre an' forbud, o'ch samhallskritiken har i detta 'avseende en betydande mission. Men skall den Iyckas med del, maste den allmanna installnin'gen till konkurrensens problem' bli mera positiv an vad n'u
mestadels ar fallel. Den maste avell visa elt stOl"re intresse for och en
ston·e villighet att acceptera de betingelser, un,der vilka·konkurrensen
kan komma till samhallsnyttig utveckling.
.
Saklig kritik kan vara ett vardefullt stod for naringslivets egen bedo·mning av sina prestationer i olika a.vseenden. ·Kritil<: kan vidare

40

NATIONALEKONOMISKA. FORENINGBN DEN 12 A.PRIL 1950

bidraga till att -motverka missriktad konkurrens. Naringslivets rel{lam
och prop-aganda anvandes uppenbart ofta till overdrift, dess uttrycksformer ar avenledes ofta mindre overtygande och iblan-d missvisande.
En kritik, som icke inskrank:es till negativa invandningar och pastaenden utkastade utan hansynstagande till aktuella forutsattningar Inen
som efterstravar saklighet, kan bidraga till att motverka ,rilseledande
forsaljningsargument och att bereda vagen for battre kvalitetskontroll
och tillforlitliga varudel{Iarationer.
Skall naringslivet kunna fungera tillfredsstallande, ar det nodvandigt, att des'S syften och arbetsformer atnjuter allmanhetens godI{annande och fortroende, vilket knappast kan sagas vara fallet idag. Naturligtvis franlkallar manga av naringslivets prestationer betydande
och a.llman respekt och sakerligen atnjuter manga enskilda foretag sOOr
aktning for sina insatser och sitt satt att skota sin verksamhet. Men
detta icke forty ser det stora flertalet pa naringslivet som helhet med
overvagande skepsis. Dock ar att bemarka att detta aven galIer den
forstatligade delen av narin'gslivet. Icke minst intressant i detta samballd ar vad Daily Heralds tidigare chefredaktor Williams uttalar, att
den radikala forandring i arbetarnas instiillning till sitt arbete, som
man -hoppats p-a, som en foljd av forstatligandet, icke har intratt. Detta stammer i ovrigt med vad Economists chefredaktor Cro,vther aven
upplyste om i N ationalekonomiska foreningen for ett ar sedan.
Det ar nn en angelagenhet av primar betydelse att kunna asL-:tdkomrna ell dylik andrad installning till foretagandet och till den arbetsrutin, som ar en foljd av n:utidens teknik. Nutidens alltmera komplicerade
tel{nik kraver i stigande utstrackning samverkan inoill ekonomislra
foretag, om alIa mojligheter till ekonomiskt framatskridande sl<:all
kunna tillvaratas. Det ar dessutom och fralnforaIlt ett ofrankomligt
manskligt och politiskt krav att var och en skall kunna kanna sin-arbetsuppgift som nagot personligt angeHiget och som ett bidrag till gelnensamlna resultat.
Economist uppger, att den engelska kooperationen definierar ekollomisk demokrati so·m »the maximum possible degree of participatioll
by all concerned in economic decisions». Satsen kan vid forsta paseende verka ganska innehallsIos. Men pa ett omrade, dar vara kunskaper
och vara erfarenheter all sa lange ar myclret begransade, ger docl(
satsen ett uttryck for en betydelsefull tendens. Det ar nastan alltid
nodvandigt att ett foretags ledning ensam tar initiativ och ansvar,
nar det galler storre ekonomiska och tekniska avgoranden. StaJlningstagan-de i dylil{a fragor kraver en oversikt och en inlevelse i forhallandena., 'som endast ledningen kall aga. Det ar i ovrigt just detta 80m
gor enskilt initiativ och foretagande onskvart. Men iiven de, som icke
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direkt tillno!' kretse'n av de ledande inom ett foretag, kan paverka de
allmanna forha11andena inom faretaget. En arbetsuppgifts yarde for
den enS'kilde beror icke minst pa den miljo, som omger arbetet. For
Iedningen kan d-etta utgora en eggelse, en stimulans eller en ll·amnin·g
alIt efter omstandigheterna-. Det ar en vasentlig sak att kunna mobilisera den kraft, som ligger i detta, till fordel for verl{:sarnhetens egna
mal och for att tillfora okat yarde at enskildas arbetsuppgifter.
De problem, som effektiv konkurrens staller for enskilda foretag,
kan till stor del oeh i olika former goras markbara mom h~la foretaget. D'ari'genom kan det tryck, som konkurrensen utOvar, bli ett medel
att skapa kansla av gemensl{ap i ansvar och i arbetsuppgift och aven
verka till att ge okad betydelse at enskilda och samflillda anst.rangnmgar.
Mycket overvagande oeh lnanga praktiska forsok i olika former
kraves for att alitmer kunlla utveckla en positiv anda av salnverkan
och samforstand inom varje foretag. Enskilt foretagande oeh enskilt
initiativ bor ha sarskilda forutsattningar att kunna lyckas med detta,
daITor att det hal' de storsta mojlighetema till forsok med oIik'a ideer
under skiftande forutsattningar, oeh icke minst darfor att konkurrerande foretag kanner problemets tryck och behovet av att finna en
losning.
Men stimulans till arbete kan ieke ges enbart i form av okad forstaelse for arbetets egen betydelse. Det galler givetvis for alIa, att den
basta stimulans till arbete ar det, att man kan se egen fordel aven i det
som ar till gagn for den gemensamma uppgiften. ViII man darfor oka
den alimanna kanslan av arbetets yarde, ar det ofrankomligt, att det
ges mojlighet till en viss differentiering'av inkolnstema alltefter arbetets art oeh denduglighet, varmed ·det utfores. Man kan kna.ppast i
langden rakna med att elt foretags framgang eller dess motgang skall
kunna intressera, att framstallningar om aktiv medverkan skaIll{unna
vinna gehor eller att kanslan av delaktighet skalll{unna utveckIas, om
det icke finns viss marginal for ekonomisk ersattning for framstaende
prestationer. Konkurrenstanken maste for att vinna forstaelse och anslutning vara konsekvent och salunda aven ges utrymn1e vid lo·nesattningar.
Naringslivet ar konsumenternas tjanare. Det ar des'S ideelia innehall oeh det gel' aven uttryck for att det - trots tavlan och konkurrellS - finns en gemensam stravan och gemensamma mal. Tro pa konkurrens baserar sig pa den uppfattningen, att' konkllrrens mojIiggor
det mest effektiva tillvaratagandet av samhallets produktiva resurser
och darlor aven ger de storsta mojligheterna att. astadkomma ekonomiskt framatskridande, avensom social siikerhet oeh trygghet. Tro pa
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konlrurrens ar i verkligheten mera an tro pa ett ekonomisl\:t system
det ar sn'arare ett uttryck for ell samhallsask.adning. Det ar en uppfattning o·m hur man skall astadkomma icke enbart stigande valstan·d
utan aven ett mera vardefullt liv for alIa dem som har sin verksamhet
inom naringslivet. Alternativet ar en regleringsekonomi oeh en ekonomisk politik, som saknar fasta utgangspunl\:ter grundade pa kanda
principer. Konkurrensen blir under dylika forhallanden att' ersatta
med statliga ingrepp bestamda av op~portunistiskahansyn eller lamplighet under tryeket av skiftande politiska konstellationer. Resultatet
blir i sa fall att naringslivets pulsslag, dess formaga till fornyelse gradvis mattas.
Konk:urrensens fulla ef£ekt kan endast realiseras, om den aeeepteras
som en samhallsaskadning oeh som en allman prineip for den ekonoIniska politiken, vilken bOr tillampas overallt dar icke sarskilda omstandigheter tvingar till undantag. Detta betyder en e·konomisk politik, som aven planerar for konkurrens genom att dr3Jga upp de granser, inom vilka den far verka, oeh som darvid ser som en mycket vasentlig uppgift att underlatta oeh tiIIskynda konkurrens.
Samhallsnyttig oeh effektiv konkurrens forutsatter aktivt oeh progressivt tankande bland foretagare som kan kanna upptaek'argladje
och spanning infor det nya, som vaxer frame Det kraver en andlig atmosfar inom lllaringslivet som ger stimulans at en dylik foretagareanda.
Men skail konkurrens kunna bli politiskt aceepterad so·m a111nan elronomisk prineip, fordras vasentligt okad allman forstaelse for dess
problem, for vad konkurrens forutsatter oeh kraver och for vad den
kan astadkomma som medel att hoja levnadsstandarden och for att
skapa kollektivt intresse krin:g ekonomiskt foretagande. Detta i sin
tur forutsatter ett modosamt u'pplysningsarbete avensom ett fortroende till naringslivet 80m framst naringslivet sjalvt maste hjalpa till att
bygga upp.
Visserligen ar det i dag myeket som hindrar allman oeh effektiv konkurrens. Det ar myeket sonl . haller tillbaka och som verkar nedstammande. Men pa flera omraden finns det dock fortfarande mojligheter
for den som viII. Det galler att naringslivet tar vara pa dessa tillfallell.
Det sags ibland, att om man under nu radande betingelser fo,r enskilt
naringsliv lyckas na goda resultat, kommer detta att fattas SOln bevis
for att vad som hiir sagts ar oriktigt. Jag tror att dylil{a meningar ar
uttryck for vad Churchill kallar »de£ensivt tan·kande». ViII man vinn'a
allmarrhetens oeh politikernas £orstaelse for va.d som ar nodvtiindigt
for att starka konkurrensviljan oeh for att ge okat utrymme at progressivt foretagande, maste man skapa sympati och valvilja for detta.
Naringslivet kan mera an nagon annan bidraga hartill genom positiva
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insat&er i det dagliga arbetet, och alldeles sarskilt om detta gores sa att
det underlaltar allmanhetens £orstaelse for att naringslivet ser sina
resultat p'a lang sikt och att foretagare inser, att egen framgang ar
mojlig endast om pa samma gang a.llmanna stl'lavanden framjas.
Harefter yttrade:
Bankdirektor Gote Engfors: Det finns ett talesatt SOln sager, att en man
alltid ar intressant, nar han talar om sitt yrke. Det foretagande som disponent Throne-Holst har utfort under snart 30 ar, har gjorts i den andliga
atmosfaren av fri tiivlan - fri konkurrens. Som yrkesman har han ofta
under brydsamma forhallanden mott des-sa fragor. Som medborgare har
han dessutom tankt myeket over dem. Nar han nu forsokt att sammanfatta de result1at han kommit till, ar det for Nationalekonomiska foreningen
en gliidje atthan velat gora det hare Kven i det faIlet lever han som han
Hir. De stora insatser som han gjort for denna forening under de tva aren
som dess ordforande, har bottnat i uppfattningen om vardet att i NationRIekonomiska foreningen ha ett forum for hogtstaende oeh fri ekonomisk debatt. Jag her att fa framfora foreningens tack till diskussionsinledaren.
Soeialekonom Nils Kellgren: Mina erfarenheter av konkurrensen oeh
dess valsignelser ar sjalvfallet mycket begransade, men man har ju efter
hand mott overraskningar.
Jag ,gatt for ett par ar sedan i en kommitte, 80m hette Insynskommitten,
dar professor Nial var ordforande. Den komrnitten hade till uppgift att
undersoka insynsmojIigheterna -for olika intressenter, lontagare, aktieagare,
samhalleto. s. v. Det ga1lde narmast fragan om den s. k. bruttoredovisningsprineipen oeh dess inforande i aktiebolagslagen. Da visade det sig
emellertid, att de argument som anfordes mot att man skulle infora bruttoredovisningen, framst ¥ar att denna skulle starka konkurrensen i sa hog
grad, att t. ex. svarigheterna for de sma roretagen kanhanda skulle bli sa
overmaktiga att man skulle komma att hindra nyforetagsamhet. Vidare
pekade man pa ris1kerna nar det gallde konkurrensen fran utlandska foretag. Man nadde sa smaningom en kOlnpromiss, dar det fort£arande ligger
i foretagens avgorande att bestamma om det skall bruttoredovisas eller ej.
Det var ·den erfarenheten. Sedan kom det en ny. Det var nar kartellregistret borjade publieera sina avtal. De ar val uppe i ca. 300 st. nu oeh kommer nog att vaxa efter hand.
Niir nlan arbetat inom forvaltningen, har man sedan mott foretagarvarldens ovillighet att offentliggora elementiirta statistiska uppgifter, t. ex.
betraffande produktion eller loner. Man viII i varje fall inte, att det individuella foretagets up,pgifter skall komma fram eHer utnyttjas av andra
an samhallet, oeh da skall det vara helt konfidentiellt.
Sjalv har jag alltid varit planekonomiskt installd.Nu fragar jag mig:
Vanor ar det sa :att principiella anhangare av den fria konkurrensen i
praktiken faktiskt ar sa avvisande i forhallande till konkurrensen? Jag har
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forsokt skala bort alla de olika skal som kan tiinkas oeh har. for nlin del
kommit fram till, att det maste vara trygghetsmotivet, som ar avgorande.
Nar man skalat bort -alIt annat kommer man fram till samma trygghetsbehov som de anstallda hal" eller 80m alla vi manniskor i samhallet hare
Jag Uiste for askilliga al" sedan ett arbete av Schumpeter, som berorde
socialism, kapitalism oeh demokrati, och dar han forsvarade t. ex. kartel~erna med att kravet pa trygghet at investeringarna ar sa stora, att om
man overhuvud taget skall kunna gora investeringar maste man badenna trygghet for fralntiden. I oeh med att investeringarna blir storre oeh
storre och pa sitt satt mera riskfyllda, kommer ocksa trygghetsbehovet
att vaxa. Det ar detta som bI. a. skulle vara en av forklaringarna till de
olika formerna av samverkan inom naringslivet. Jag vet inte bur mycket
varde man skall tillmata den synpunkten, men jag tror i alIa fall att den
bor uppmarksammas, aven ur den synpunkten att denna samverkan oeksa kan vara ett led i det ekonQmiska framatskridande, som vi alIa ar sa
beroende aVe
Nu kommer jag till antitesen hal": jag ar namligen helt overens med
inledaren Throne-Holst, att det inte kan finnas nagot matt pa den ekonoIniska effektiviteten eller betraffande det ekonomiskt vardefulla utom det
80m skankes genom den fria tavlan mellan de olika foretagen. Jag tror inte
att ·det ar nlojligt -att pa annat siitt kunna mata det ekonomiskt skaliga i
olika situationer.
Vi har alltsa har tva till synes oforenliga principer i det ekonomiska
liv-et. Jag tror att i den offentliga verksamheten, inom stat eller kommun,
som skoter nagot slags ekonomisk verksamhet, blir man efterhand som
denna vaxer mer oeh med beroende av att det skapas nagon ersattning
till konlrurrensen eller till den mer eller mindre fria pris- oeh Ionesattning,
som existerar inom i varje fall vart nuvarande samhaIle. Detsamma galler oeksa t. ex. Kooperativa forbundet, som givetvis genom sina mojligheter att ta vara pit de olika rantabilitets- oeh sjalvkostna'dskalkyler 80m
finns inom det privata naringslivet, ocksa har mojligheter att lagga upp
sin konk·un erande verksamhet pa annat satt.
Man kan vidare anse att konkulTensen, - hal" far man en ny antites som princip ar en mycket ra, oeh till sina yttersta konsekvenser rent
omansklig samhallsuppfattning,.eftersom det jn galler, om man skall dra ut
dess yttersta konsekvenser, att. sla motstandaren groggy oeh helt enkelt
omojliggora for honom att havda sig. Det maste har, enligt min mening,
finnas en medelvag. Jag hal" inga mojligheter att skissel"a en sadan, men
jag tror att en av de forutsattningar som maste fol"eligga ar att man bar
sa hog och sa full sysselsattning 80m mojligt. Om nu namligen en foretagare med ekonomisk verksamhet slas ned, IDaste det finnas chanser pa
andra omraden, vilket enligt min mening bara klan ske pa omraderi, dar
man hal" full ekonomisk aktivitet eller full syssel'sattning, hul" man nu
vill uttrycka det. Dessutom maste i det ekonomiska livet skapas lika
chanser for alIa. Darmed menar jag helt enkelt, att sada-na negativa, konkurrensb·egransande atgarder 80m innebar, att man t. ex. avstiinger fran
ll
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varuleveranser, maste samhallet ingripa emote Nar jag nu sager lika chanser for allra, menar jag darmed ocksa, att en sadan sak som kvalitetskontroll ar en' angeHigen sake Det innebar ju att foretagarna har maste arbeta
under nagot sa niir lika for~tsattningar. I det sammanhanget skulle jag
ocksa vilja dra in fackforeningsrorelsen. Jag ar av den uppfattningen att
faekforeningsrorel1sen i sin verksamhet lagger grunden till en minimistand-ard eIller reser. den pIattform, dar aHa 'foretagare kan arbeta under nagot sa nar lika forutsattningar oeh dar de inte kan utnyttja den mojlighet som ligger i att man har myeket, olik·a. loner oeh fortjanstmojligheter
inom ett och samma verk'Sam'hetsomrade.
Detta ~nnebar i sjiilva verket ingenting annat an att man aven for foretagsam·heten sk'apar samma utgangsHigen som dem vi anser vara vardefulla pa andra omraden, t. ex. valet av yrke for ungdomen. Yrk'esvalet
skall saledes goras o·ppet for alIa individer, oberoende av inkomster, social
h·arkomst o. s. v. Det ar val egentligen ocksa ungefar samma medborgarkrav som vi alIa staller nar vi ar sjuka eller arbetslosa eller nar vi en gang
blir aldringar.
Jag skulle vilja berora ett parpunkter i disponent Throne-HoIsts anforande. Konsolideringen inom de gamla foretagen skulle genom den ekonomiska
samverkan medfora att Dy.foretagsamheten blir av min·dre omf·attning.
Men hur stammer det egentligen med verkligheten? Det finns specialister
80m studerat foretagsam!heten, dess uppkomst oeh dodligheten bland foretagen o. s. v. Men de erfarenheter, som man har i varje fall fran senare
ar, visar att foretagsamheten varit livlig, aven nyforet3Jgsamheten. Hela
denna uppkomst av smaforetag och- medelstora foretag visar, att inom
del andliga klimat som ratt under de senaste aren, nyforetagsamheten
aldrig visat sig vara sa villig, trots att foretagen aldrig tidigare varit sa
val konsolidera:de.
Den andra pun1kten gaUer att salnverkan uti konkuITellSbegransningar
i o·vrigt medfor att kapitalets riskvillighet nedgar. Jag kom g'enast att
tanka pa, 'att om man nu fran samhaIlets sida skulle stalla kapital till forfogande, dar staten tog mycket betydande risker, detta skulle kunna nlotvaga en hel del av den eventuellt negativa verkan, som den av disponent
Throne-Holst papekade utveeklingen skulle fa. Detta torde i oeh for sig
inte innebara nagon skillnad i forhallande till nar en bank eller en kapitalinstitution i ovrigt forlorar kapital genom ett risktagande, men jag undrar
egentligen om det skulle kunna lyekas, med tanke pit t. ex. bara det ovasen som uppstod i pressen nar det gallde den dar pennfabriken i Bohu,sHin,
dar Soeialdepartementet hade satt in litet pengar.
Disponent Throne-Holst sade en mycket vasentlig sak mot slutet. Del
gallde att aVlen lontagarna skall ges mojlighet att se sitt eget intresse framjas genom arbete for gemensamma mal. Jag tror att fackforeningsrorelsen
for naTvarande star infor avslutningen av en fas i utvecklingen. Man har
nu namligen genom kollektivavtalen lagt en minimibas for standarden,
dar man ·kan saga att i varje fall relativt stora behov ar tillgodosedda.
4 -
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Nu kommer det andra stadiet - vi star antagligen bara i bOTjan av det
- nar IDa:n fran arbetstagarnas och ayen foretagarnas sida anstranger
sig att ta vara pa mer och mer av individens intresse for arbetsuppgiften
och ayen stimulerta detta genom ekonomiska mede!. Tidigare har lllan
inom foret-agen alltid haft den uppfattningen - atminstone om jag ar ratt
underrattad - attman skulle forsoka halla ackordssatserna sa jamna sonl
mojI.igt, vilket medforde att de individuella arbebarna bara astadkom en
viss prestation, dar man nadde ett fortjanstlage som kunde anses vara
genomsnittligt inom foretaget. Om de gick langre, riskerade de att fa ackorden nedsatta. Denna utveckling har brutits under de senaste fern aren,
och det finns atskilliga foretag som stravar efter att halla ackordssatserna
sa fasta som mojligt och ge varje individ tillfalle att efter sin arbetsprestation fortjana sa mycket som han kan gora. Jag tror att vi kommer att fa
uppleva manga exempel av den arlen efter hand inom vart arbetsliv. Forutsattning.en fOT att na dithan har just varit att man kunnat lagga en
minimistandaTd.
Herr ordforande! Jag har med detta inlagg bara velat Higga nagra synpunkter pa det myck'et intressanta och vardefulla foredrag vi har hort, och
jag ar den forste som uppskattar att inledaren just tagit fra.m det positiva
och stj.mule~ande som maste ligga i konkurrensen sasom s'adan. Det galler
bara for oss att finna den mellamorm, dar man inte far dessa negativa. och
brutala verkningar, som betyder att, foretagsamheten slas groggy pa atskilliga hall med de konsekvenser det i ovrigt far pa hela samhalls~ivet,
bade for de anstaJlda inom foretagen och for oss sjalva pa andra olnraden.
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Di~ektor Albin Johansson: Jag kan kort oeh gott saga att jagar helt
overens med inledaren i de av honom uttalade asikterna. Vill man ett fritt
naringsliv, sa far man Dog akta sig for att sluta overenskommelser, v·arigenom man omojliggi;>r verkningarna av fri tavlan. Det insag vi val alIa
pa ett mycket tidigt stadium. Vi har ett praktiskt bevis pa vart det Ieder
med prisoverenskommelser. Tank Er tillbaka nar Sockerbolaget bildades!
Det bildades som en k-artell i barjan pa det h'ar arhundradet. Det overgick sedan till ett monopolforetag. Vilka ar det 80m nu 'skater Sockerbolaget? Ar det sockernamnden eller ar det direktoren? Sockernamnden tittar
pa alla papper. Ingenting vasentligt far dessa direktorer gora, utan att
av staten valda kontrollanter ger sitt medgivande. I den stallningen kommer naringslivet ofrankomligt, om inte naringslivet ansluter sig till inledarens tankegang.
Nu vagar jag inte ga in pa alIa de fragor, sam inledaren berorde. Jag
greps av hans anforande sa, att jag foljde det helt. Jag tycker att det verkligen ar ett problem, som vi har att befatta oss moo. Om det inte v-arit
sa att naringslivet haft en annan uppfattning och arbetat pa annat satt an
det inledaren anforde, skulle aldrigden svenska konsumentkooperationen
-kunnat komma till i det har landet. Forutsattningen for att konsumentkooperationen skulle kunna vinna insteg och vinna mark var ju, att de
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sam arbetade pa olnradet inte gjorde sitt basta i konSUIDenternas tjanst,
utan i sta1let sokte tillvarata sina egna intressen genom att ga tillsammans i karteller och samman'Slutningar. Det ar ett historiskt faktum att
sa ar forhallandet. Jag tycker att det ar egendomligt, att man inte haft
blicken oppen for det. N'u forst, nar man ser att vagen leder till ett statsdirigerat naringsliv over l(artellerna, horjar en del att vakna till besinning.
Det kan handa -att det redan ar for sent. Det basta vi kunde gora yore
att konkun"era. Sedan var den andre rforedragshallaren h'ar inne pa tanken
att man far akta sig for att konkurrensen raserar nagot. Det iir ju just
vad som l1Wste ske! Om ett naringsliv skall vara friskt, maste alIt 80m
inte ar effektivt, tas bort. J·ag kan inte tanka mig en tavlan mellan foretag, 80m kommer att resultera i att alIa kommer att besta. Det maste ske
en utgallring, som foljd av en ofrankomlig utveekling. Man tar ingen hansyn till en rna/skin, utan maskinerna gallra;s ute Foretagen ar, enligt mitt
satt att se, ingenting annat an jalnforbara 'nled maskiner. Nar diirfor dessa
foretag blir g3Jlnla, orkeslosa oeh utnotta, maste de "ersattas med nagot
nytt. I det fallet kan jiag inte vara overens om, att man skall fora konkurrellsen sa, att alla k'anner trygghet, att alIa kan b'esta, for da finns det
ingen tavlan och da ar det ingen kon'kurrens.
Statssekreterare Rickard Sterner: Det ar alldeles givet, att om vi allesammans har i landet yore helt besjalade av de tankar, 80m forts fram i
detta utomordentliga inledningsforedrag, skulle detta inledningsforedrag ju
nappeligen ha behovts. Tyvarr ar det iute
Vi ar kanske lite var, i praktiken atminstone, behaftade med en viss formaga - 80m hr Nordenson uttryekte det i en diskussion om ungefar samma amne - att anse att karteller och dylikt ar ett otyg »ID,en i det har fallet rader alldeles sarskilda
forhAllanden». Sjalv har jag faktis'kt varit med om det en gang. Jag har
undertecknat ett protokoll, vars innehall mojligen kan ·anses innebara
Dagot liknande ett kartellavtal. Men det var jn ocksa ett »alldeles sarskilt
falI~. Ser ,ri oss iute for kan det pa det sattet bli ratt manga sAdana har
avtal. Avtalen ar inte den enda konkurrensbegransning som existerar, utan
det finlls iu aven andra former 'av konkurrensbegriinsmng. En del foretag
ir mycket stora, och dessutom kan olika foretag finansiellt eller
annat
satt hanga ihop i stora kedjor, som kan omfatta ratt myeket inom naringslivet. Hartill kommer sa vad som gors av vissa stora naringsorganisationer
och vad 80m foijer av deras samarbete lned staten, vilket i vissa fall utvecklar sig till en regleringspolitik. Jag tanker
en sadan sak 80m hela
jordbruksregleringen.
Om man ser pa alIt detta, ar det alldeles givet, att ·m,an inte kan saga
att hela denna utveekling ar av ondo. Man kan inte heller forklara ut..
vecklingen pa det enkla sattet, att det suttit nagra man hakom morka
ga.rdiner och konspirerat, hur" de nu skall fIA ryggarna
de stackars
konsumenterna. Det kan for alIt i varlden ocksa ha forekommit, det tror
jag vis-st. l\!en det ar ju inte sakert, att det alltid gar till pi det viset, och
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det ar val foga sannolikt att det ens ar det v!anligaste. Som redan papekats
har, ar det dessutom en hel rad andra forhallanden, 80m forklarar utveclclingen gentemot okad reglering av konkurrensen. Man har framha1lit
de stora investeringarna, de fasta kostnaderna, konjunkturrorelserna, behoven av stall'dardisering, behoven att kunna produeera i langa serier oeb
damor genomfora speeialisering. Det finns Imanga andra sadana f'aktorer
som kan anforassom fullkomligt naturliga forklaringar till att konkurrensen blivit begransad. Man k'an ta bara det enkla forhallandet nar tva
foretag sk·all konkulTera med varandra. A sanker sitt pris, darfor att om
han far hela den avsattning, som B iiven har, till ett Higre pris, sa tjanar
han pa det mer an han skulle tjana pa halva avsattningen oeh det hogre
priset. B gor likadant och sa san,ker de undan for undan. Till sist kotnmer
de underfund med att detta inte lonar sig for nagon av dem, utan det
skadar dem bada. Sa kommer de overens, vilket ar ganska naturligt.
Av att man alltsa kan forklara en utveckling, foljer emellertid inte att
man i alla avseenden kan beteekna den sasom lyeklig. Skalell hartill ar givetvis manga, men jag' tanker nu i forsta hand pa tva. Det ena ar, att de
SOln av nagon anledning - de har t. ex. kant att de varit i nod - sluter sig
samman, far stor makt. Om det ar sa att d'e representerar ett enskilt intresse, uppstar naturligtvis faran att de utnyttjar denna makt pa ett satt som
ar till skada ur allman synpunkt. Det andra skalet iir att man undanrojer tiivlingsmomentet, nar man upphaver konkurrensen. I manga fall ar
tavlan mera vasentlig an att man samverkar oeh alltsa har en planhushaIIning av n8Jgot slag.
Inledaren lade i sitt anforande tonvikten pa att det behovs en anda for
lronkurrensen. Han menade att lagstiftning inte kan hjalpa pa myeket,
utan det viktigasre ar att skapa foruusattningar for konkurrens. Det liggel" naturligtvis mycket i detta, aven om jag inte helt delar inledarens
mening. Han berorde i sammanhanget bi. a. Amerika. Sa vitt jag forstar
har h,an alldeles ratt i att det i den amerikanska andan ligger nagonting,
80m utgor en olnedelbar forklaring till att konkurrensen dar sannolikt ar
mera intensiv an hal" i Europa. Det forefaller emellertid som om han anda
overdrev denna'synpunkt litet. Den omstiindigheten att man hal" en ganska kr8.Jftig lagstiftning i Amerika torde betyda ratt mycket. Denna lagstiftning torde for det forsta i" manga fall ha haft en preventiv verkan.
Mannitskan viII heIst undvika att bryta Iagar. Om en sak ar forklarad olagIig, sa iiI" det f'aktiskt for manga manniskor ett argument att lata bli. IVlan
rna saga aldrig sa myeket: »Detdai" 'ar en opraktisk lag. Den ar Hitt att
kringga» o. s. v. - jag tror visst att I,agen kringgas i Amerika som pa
andra hall - men jag tror oeksa att amerikan·ska foretagare hal" ratt
myeket av denna ideologi - och desto 'hellre eftersom S'am'hallet just genom lagstiftningen gett den ;sitt stod. Jag tror att en hel del av de kartellavtal, 8o.m vi hal" i Europa, inte skulle kunna komma till stand om vi tidigare hait en sadan la'gstiftning. Bar tillkommer emellertid en sak, som
framhallits [or, mig av denna forenings sekreterare, som studerat saken
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naI"IDare. I Forenta Staterna hal" lagstiftningen blivit mera effektiv sedan
ungef.a1" mitten av 30-talet. Det beror p·a att man Dumera hal" kraftiga
organ for att se till att denna lagstiftning ocksa far effekt. SAlunda hal"
den speeiella avdelningen for trustbekampande i Department of Justice
liksom Federal Trade Commission kraftigt forstarkts.
Jag ar ocksa ense med inledaren om betydelsen av vad det allmanna
gor ·for att positivt uppmu'ntra konkurrensen. En patvungen importbegransning verkar givetvis konkurrenshammande. Det la1'" ocklsa alldeles
givet att inflation verkar starkt konkurrensbegransande. Pa samma satt
kan m'an saga att deflation genom att skapa lag·konjunktur, hos foretagarna skapar ett stOrre behov an eljest att skydda sig. Det visar sig ocksa, att
det a1" just u,nder lagkonj-unlctur, som de fiesta initiativen tas till nya
konkurrensbegransningar. Just dal~for att konkurrensen da a1" sa stark,
tas initiativ till konkurrensbegransningar, som kanske forst under en ,pafoljande 'hogkonjunktul" k'8;n fa en sikadlig vel"kan.
I inledningsanforandet framskynltade tanken, att en stor del av de
konkurrensbegran!sningal" som nu finns, beror pa de sista tio Arens regleringa~r. Det ar naturligtvis riktigt, men denna synpunkt far icke overbetonas.
Jag skall be att fa lasa upp en bit ul" den utmarkta undersOkningen av
forhallalldena under 30-talet, namligen Naringsorganisationssakkunnigas
betankande »Organiserad samverkan inom svenskt naringsliv). Jag tror att
det numera anvands pa hogskolorna som larobok i ratt sOOr utstrackning, men jag fruktar anda att det inte ront den uppmarksamhet det fortjanal" i mera allmanna kretsar. Jag laser om papp- ochpappersbranschen:
»For papp finns en kvot- oeh prisoverenskommelse mellan 13 foretag,
SOln svara for omkl". 90 % av tillverkningen sed:an 1934. Samtliga tillvel":kare av kraftpapper, 16 foretag, h,a sedan 1927 en kvot- och prisoverenskommelse. For sulfitpapper fin'nes sedan 1927 en kvot- och prisoverenskOlnmelse mell'an 26 foretag, svarande ·for ea 98 % av tillverkningen.
Srumtliga tillverkare av smorpapper, 5 fore tag, har sedan 1935 kvot- och
prisoverenskommelse. Viss kvot- oeh prissamverkan fanns dessforinnan
sedan 1924. Sulfat-, sulfit- oeh smorpappersavtalen anknyta till avtal med
Svenska Pappersgrossistforbundet och Sveriges pasfabrika.ntforening. For
vissa slag av finpapper finnes sedan 1927 en kvot- och prisoverenskommeIse, Svenska Finpappersbruke'ns konvention. Tidigare forekomma prisavtal'anda sed'an 1900. An'Slutna till kvotavtalet voro fran borjan 8 foretag, men 'sedermera ha ytterligare ett par tillkommit. Svenska Pasfabrikantforeningen bildade i slutet av 1928 prisoverenskommelse mellan sina
medlemmar, omkring 35 foretag, representerande Dastan hela tillverkningen.»
Langre fram i denna skrift foljer en utmarkt redogorelse for forhallandena inom dessa olika karteller. Ja.g viII bara plocka fram ett par detal·
jere Det talias t. ex. om regleringarna betriiffande omslagspapper. }\ian
jiimfor prisern1a pa sulfitmassa, pa paspapper, oeh konstaterar at~ pris-
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skillnaden blivit storre sedan 1929 oeh under loppet av 30-talet. ~Ian uttalar, att hemmamarklladspriset nlaste karakteris'eras sasom alltfor hogt.
Kommitten, 80m inbegrep representanter for noaringslivet, var helt enig
om detta betankande. Betraffande distributionen namns Svenska Pappersgrossistforbundet, som hade avta:l med medlemmar av sulfit- och sulfatkartellerna. Medlemmarna i grossistforbundet hade forbundit sig att
ta hela sitt behov av dessa papperssorter fran pappersbruken; att salunda.
varken kopa sa-dana papper av andra svenska pappersbruk an de antecknade eller inlportera, eller lata importera eller befatta sig med sadant
outsider-papper. Forbundets medlemmar forband sig att »vid inkop, utbud eller forsaljningar, direkt eller genom omb'ud eller agent, noggrant
folja fran tid till tid av pappersbrukens oeh forbundets genlens-amma
namnd upprattade prislistor oeh villkor och ej genom hemliga eller oppna
avtal kringga desamma». Vidare var grossisterna forbundna, att i den
man de salde till en aterforsaljare, fran honom ta en forbindelse att han
skulle ta 'hela sitt behov fran dessa leverantorer.
Detta iir alltsa bara ett exempel. 1\1an kan ga vidare oeh diskutera hur
det var moo Pasf,abrikantroreningen och den nyeta!bleringskontroll, som
i viss man forekom dar, men jag skall inte fordjupa mig mera i detta. Det
rackeT for att visa att det redan pa den tiden f-anns atskilliga konkurrensbegransningar. DO, kunde man inte garna skylla pa nagra farliga, offentliga restriktioner.

Direktor Ruben Rausing: Jag ar i alla' vasentliga avseenden ense med
inledaren. J·ag ar ocksa fullstiindigt ense moo Albin Johansson i fraga om
konkurrensens brutalitet. Det ar en sjalvemotsagels'e att tala om, att man
skall kunna h'a konkurrens oeh samtidigt skydd at de foretag 80m skall
delta i konkurrensen. Konkurrens-en sasom sadan innebar skid och me..
ning.en med konkurrensen ar e1ifektivitet oeh utsorterande av de foretag
oeh foreteelser, som inte ar livsdugliga.
Man vill val i all,manhet att konkurrensen skall utOvas av dem som
saljer till en. }\{en man tyeker att det ar otrevligt att sjalv komma i det
saljarlage, dA man rna-ste tavla. Det ar d·en all:mann·a il1stallningen oeh
'det rader val inget tvivel om att konkurrens lar en pafrestande foreteelse
for dem 80m sk·all utova den. Nu finn'S det ett antal manniskor har i landet, jag tror ett ganska litet antal, som icke dess mindre predikar konkurrens. Disponent T'hrone-Hoist gor det, direktOr Johansson gar det, direktor Gabrielsson gor det, direktor Aner gor det och jag sjalv gor det, sa
gott j·ag kane Jag tror att vi forsOker leva 80m vi Hir. Dar bakoln ligger en
genomtankt askadning, i manga fall ett patos, men man far inte bortse
fran att de man'niskor, 80m jag har namnt, samtidigt ar intresserade i foretJaJg, som ar i hog grad expansiv'R, intresserade i foretag 80m har en stor
potentiell marknad. Genom konkurrensen kan de utvidga sin markllad.
Jag' tror inte att nagon, 80m ar intresserad av ett rorligt naringsliv och
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av konkurrens, kan arbeta i en bransch som star stilla, dar det inte finns
fo1"utsattningar for expansion genom konkurrens.
Det ar klart att konkurrens i langden maste lona sig, for att manniskor
skall vilja konkurre1"a. lett fritt ekonomiskt system a1" vinsten det enda
kriterium man i Hingden har pa effektivitet. Men detta betraktelsesatt l1ar
blivit omodernt. Det ar inte Hingre fint att arbeta for att tjana pengar,
och det 8;1" ju inte heller mojligt. l\1an ansag i liberal ekonomi att vinsten
var ett krite1"iulll pa samhallsnyttan. A ven om man inte helt kan acceptera den standpunkten, tror jag attman maste .acceptera standpunkten
att i ett nagorlul1da fritt system vinsten ar ett kriterium pa 'effektiviteten
och darmed en vasentlig matare 'ay samhallsnyttan.
Iniedaren val" inne pa fragan om den stimulans naringslivet far genom
nyforetagande. En av deln som deltagit i diskussionen val" ocksa inne pa
denna fraga och ansag att nyforetagandert i dagens Hige ar livligt. Jag tror
att detta ar en felbedomning. Jag tror att det privata nyforetagandet i
detta Ian;d i huvudsak upphorde med Initten av 30-talet. Jag t1'o1" ocksa att
det nyforetagande som gjordes i slutet av 20-talet och forsta halften av
30-talet var ett foretagande, vars forutsattningar egentligen skapades redan under forsta varldskriget och tiden darefter. Jag tror Isaledes inte att
det forekommit nagot egentligt nyforetagande sedan mitten av 30-t.alet
och jag tror inte heller, att det nu Higges nagon gru1nd for ett verkligt nyforetagande och nyskapande under 50- och 60-talen, 80m ar den sikt vi
skall arbeta pa. Jag tror att vi kommer att upplev1a foljdern,a pit elt smartsamt satt.
Jag vill 'berora en foreteelse till, fragan om friheten. Jag t1"or att den
ekonomiska f1"iheten ar en del av den totala friheten ooh att en vasentlig
del av den ekonomisk:a friheten ar konsumentens ratt att valja varor. Nya
konkurrerande varor maste kunna stallas till forfogande genom nyforetagande. Jag tror, att om vi skall fa behaUa oeh utbygga var frihet och vart
frihetsbegrepp, ,maste vi ocksa utvidga den ekonomiska friheten.
Direkto·r Kuno l\loller: Vackelserorelser 80m gatt land oeh rike kring
hal" vi haft manga ganger forot. De har hruft religiosa, kulturella oeh ekonomiska mid. Gemensamt for dem synes vara, att de p.ar en karna av s. k.
sanning, som man framlagger pa ett populart, d. v. s. enkelt, oell for en stor
allmanhet tilltalande ~tt, men ofta angrips inte problemkomplexet i sin
helhet. J'ag hal" en kansla av att vi nu ·star info1" en siidan 1"orelse, dar man
liksom viII sia fast, att om konkurrensen icke ar dod, sa haIler den pa att
do, och att alIa de- ar darar, som stravar efter samarbete i n·aringslivet.
Jag maste da tanka pa den gamla satsen: Gud Fader ar de darars formyndare! lnte bara darfor att da1"arna i sitt liv och leve1"ne fatt en viss framgang, utan liven darfor att de bragt d·et srumhaUe, 80m nn skall f1"alsas,
ett ganska gott stycke framat i den materiella utvecklingen. Det ar ju det
det har galler. Ser vi pa resultatet, tycker jag inte 'att vi kan klaga pa vad
vi natt i detta land, vare sig vi ser bakat eUer at sidan jamford med andra
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lander. I den nu pagaende -diskuissionen ·om konkurrensen har det darfor
varit enbart gHidjande att i dag imedaren givit nastan vad jag skulle vilj\a.
kalla en filosofisk analys over konkurrensens vasen och dess betydelse i
alIa olika _stadier av naringslivet.
Jag instiimmer i myeket med inledaren. Men jag tyeker att han, lik~
80m andra, underskattar den bestaende konkurrensviljan, bara darfor att
det 'finns ett samarbete ocksa. Hur skulle vi ha fatt fr3Jmgangen i vart
naringsliv, om inte konkurrensmentaliteten i aHa fall hade funnits kvar
under ;alla de ar som gatt? Jag tror att den kom-mer att fortsatta.
_Vad som emellertid sRval nu sam vid tidigare vaekelsemoten saknas, ar
konkreta exemp_el pa den skada som sa;marbetet, d. v. s. konkurtensbegransningen bragt vart land. _Det skulIe givetvis ha varit bra mycket
mera overtyg-ande, om man fatt nagra sadana exempel. Dir. Albin Johansson Himn.ade ett dylikt exernpel nar han sade sig tro att kooperationens
framgang i sin huvudsak berodde pa den konkurrensbristande mentaliteten hos hans konkurrenter. J-ag tror inte det. Jag tror att det ,heror pa ett
viS'st kollektivt_ tiinkande, pa politisk: installning, ett gynnsa;mt urval oeh
~anske frrumfor alIt pa myeket skicklig ledning. Visst Inaste man medge,
att det finns oarter i samarbete, ja sa grova oarter, att det ar till skada
bade for samhallet oeh for de samarbetande. Men jag tror i alIa fall mest
pa naringslivets sjalvHikedom. Sa langt -har vi ju knappa:st kommit, att
oarterna kan bli bestaende eller gora nagon storre ,skada. Den storsta faran ligger i de statliga och statsunderstodd'a monopoltendenserna, 80m jag
ar d·en forste att vilja vara med oeh bekampa. Nar vi viII halla frihetens
fana hogt tror jag att vi i forsta hand skall bekampa det statliga ingripandet. Jag tror inte aIls pa en lagstiftning i syfte att vinna ett Visst satt
att tanka eller en lagstiftning som s.kall ange normer for vad som skall vara god kopmannased. Vi bor enligt min uppfattning framst efterstrava
bade frihet att slwss oeh frihet att samarbeta. Sasom den f01'lsta talaren
efter inledaren sa-de: Konkurrens ar egentligen ett annat uttryek for slagsIDal pa det ekonomiska. omradet.
J·ag fOl"stod inledaren sa, att n·aringslivets uppgift ar att i konsumenternas intresse producera sa manga, bra oeh billiga varor som mojligt.
Men vinnes detta alltid darigenom, att man anvander en vasentlig del av
sina krafter att slass 'Sinsemellan? Det synes mig inte utan vidare klart'l
att denna kamp sker utan onodiga produktionsinsatser. Nar det galler
konkurrens, tanker man oft8Jst pa konkurrens pa forsaljningsomradet. I
denna forsamling b'ehover det ju inte framhallas, att forsaljning oeh distribution tenderar att sluka en alIt storre del av de kostn-ader, som belastar
varan, innan den natt kOlllSumenten. Detta beror inte enda'st pa att produktion~kostnaderna minskats, utan ocksa pa att som man sager »serviceapparaten» frillkomnas. I den ohejdade konkurrensen finns det manga
exempel pa· -att forsaljnings- och distributionskostnaderna ar orimligt
stora och -ocksa att ·ett sa·marbete kunnat ha bringat ner dem i mycket
mer an avsevard grad. Nar det inom margarinindustrien bildades ett for-
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saljningsaktiebolag, kunde detta bringa ned distributionskostnaderna med
mer an halften. Det maste man val i alla fall betrakta som ett uttryck
for samal'betets fra.mgang och sasom en viss produktiv insats. Nar man,
for att ta ett annat exempel, moter en bagarbil fran Lund i Ystad, och
en fran Ystad i Lund, som bagge tva distribuerar .precis likvardiga saker,
kan jag inte se att det ar en skadlig konkurrensbegransning, om dessa
bagare kommer overens om att i fortsattningen inte distribu·era pa det
sattet. 80m oeksa inledaren sade: en stor del av det forsaljningsarbete, 'Som i konkurrensframjande syfte ager rum, ar i oeh for sig inte en
produktiv insats utan en improduktiv insats, vars minskning skulle frigora arbetskraft anvandbar for annan nytta.
Men om man nu skall uttala ett anatema over all konkurrensbegransning, skall det givetvis ieke ske 'endast nar det giiller sama~bete pa forsaljningsomradet. Det bor i lika grad galla samarbete pa inkopsomradet.
Dar om nagonsin kan ju en part, som inledaren, om jag forstod honom
ratt, uttryekte det, vinna framgang genom att anlita resurser, som i sig
sjalva inte ar nagot uttryek for storre konkurrensformaga oeh dar framgangen salunda inte helIer bidrager till o,kad effektivitet. Det finns manga
exempel pa dylika forhallanden. Jag skulle rakna Kooperativa som ett,
EPA-koneernen som ett annat. Jag namner just dessa tva, danor att dess
ledare ofta uttalat sin forkastelsedom over samarbetet pa forsaljningsomradet. Skall man diskriIninera naringslivets ·samarbete pa forsaljningsomradet, bar man gora det aven pit de andra omradena. Egentligen skall
ocksa steget tagRs fulltut oeh galla aven arbetstagare- oeh arbetsgivareorganisationer. Sa langt vagar man ju i allmanhet iute ga. I varje fall ar
det inte populart pa ett vackelsemote.
O:ID jag har velat gora gallande att samarbete, d. v. s. konkuITensbegransning, sa langt ifran alltid ar produktionsfientlig, att den lika ofta ar
produktionsfra'mjande genom de besparingar man kan na - naturligtvis
med medgivand'e av att avarter kan finnas har liksom annars och bor bekampas - sa har jag inte berort ett annat skal for striden, som ofta slagsmal'$vannema amara, namligen att samarbete gar ut over konsumenterna
genom att ge de samarbetande en oskalig vin'St. Har skulle det ocksa varit
roligt att se, eller i varje fall mera overtygande, om man kunnat peka pa
sadana oskaliga vinster. Jag tror att mojligheten hartill i vart land ar
ganska ringa. Dock med ett stort undantag; namligen att staten lagger sig
i och stoder monopoltendenserna, kanske ofta med den sociala valfarden
saisom syrftemaL Dar finns bade oskaliga vinster oeh en tendens att hindra
produktionens ratta inriktning och rationalisering. Jag skulle dar liksom
en av de foregaende 'talarna vilja peka pa planhushaHningstendenserna
inom jordbruksomra'det som ett stort exempel.
Sj-alv har j:a.g under atskilliga ar haft formanen - eller 80m andra kanske skulle siiJga olyekan - att arbeta inom rnaringsgrenar, dar man haft
samarbete i olika former. Ju fastare samarbetet har varit dess mer progressiv har produktionstendensen ocksa varit. Men dar samarbetet har varit
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losare hal" det enligt min erfarenhet bland de olika i samarbetet deltagande
pal1ern-a alltid fUl1nits nagra man Ined sa progressiv laggning, att nagot
stillastaende aldrig varit tal om. Jag ar sj:alv overtyg-ad onl att den foretagaranda, som bragt svenskt naringsliv dit det ar oeh star i dag, alltid
komme1" att vara foretradd inom naringslivet och dar gora sig gallande,
att de faror for konkurrensbegriinsningens olyckor, som sa ofta malats pa
vaggen, skall visa sig obefintliga. Lat oss se den mate1"ieHa utvecklingen
sasom en syntes av samarbete och kamp oeh ieke skapa konstgjorda regler
for varken det ena eller det andra!
Direktor Johansson: Moller bad att fa nagra kOl1kreta exelnpel. Han
a1", om jag inte missminner mig, ombudsman for margarinfabrikanterna.
Margarinringen bildades nagon gang i varlden 80m en s. k. prisring. De
holl oskaligt hoga priser. Det gjorde, att vi fick loy att ingripa. Val" fabrik
kom till. Och just genonl konkulTensen, kom forsaljningsbolaget till, som
verkade prisreducerande pa forsaljningskostnaderna for den organisation,
som herr Moller foretrader. Vidare representerade h·eIT Moller tidigare
kvarnarna. I(varnarna hade forut en nlan, sonl inte pa nagot satt val"
vanskapsfullt stamd -mot kooperationen. Han maste dock intyga, att kvarnarna i ·kartellen hade missbrukat sin makt. Sa kom vi med vara kvarnar.
Det blev konkurrens. Likadant forhaller det sig med margarinfabrikerna.
Vi har vara margarinfabriker, oeh de andra tvingades att rationalisera forsaljningen. De gjorde sig av rned flera hundra forsaljare, sedan de bildat
forsaljningskarteller. - Vad det ett konkret exempel?
S-ed.an val" det vackelsemoten. A.r inte det sadana moten, dar nlall inte
tar hansyn till realiteter? Vern som da ar vackelsepredikant, det far val
forsamlingen avgora.
Herr Kellgren sager att jag ar planhushallare. Sedan talar han precis
som jag skulle ha gjort. Herr Moller talar enlot planhushallning oeh sedan
handlar han som jag inte skulle vilja gora.
Disponent Throne-Holst: Jag bel" att fa stalla en fraga till statssekreterare Sterner. Jag horde rned gHidje hans sympati for den amerikanska
lagen oeh den stora betydelse han tillade ·denna oeh den verkan han menade att d'en -haft pa arnerikansk konkurrensrnentalitet. Jag hal" heller inte
sagt ,nagot annat. Jag har endast velat gora gallande, att j-ag inte tror den
haft denna verkan med mindre ayen andra omstandigheter i Amerika
hade verkat i samlna riktning.
Det val" vissa andra saker 80m statssekreterare Sterner sade om karteller, som gjorde mig litet osaker. Far jag loy att stalla fragan: Kan man
fatta statssekreterarens uttalande 'dithan, att det vi TIU hoI" ha i Sverige
ar en lagstiftning, som hindrar konkurrensbegransning oeh som forbjuder
konkurrensbegralliSning, eller talar det ryktet sanning, att man nu overyager en lag som i stallet i en eller annan form auktoriserar kartellerna och
samarbetet genom att infora en permanent overvakning av hela naringslivetP
-
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DirektOr Moller: l\fin van Albin Johansson anforde exenlplet Ined
margarinfabrikerna. Det forstar jag inte riktigt. Darigenom kan man viiI
inte visa, att de forha11anden som {orut fadde inom margarinindustrien,
pa n3Jgot siitt var skadliga. Margarinbolaget, alltsa den nuvarande organisationen, konl iu till efter det att KF;s fabrik hade komnlit till. Forut var
d'et ett viltslagsmal, om jag minns det hela ratt. Vid vissa tillfallen var
detta slagsmal sa hart, att inte ens I(ooperativa foljde med i den prisnedsattning, Isom da agde ru'm. Det kom visserligen forso,k till l1agon form av
samarbete - jag kanner inte sa noga till historien, men jag har sett den
atergiven - men sjii:lva den organisation SOln nu finns, kom ju till betydligt senare.
Direktor Johans8on: Den organisationen tillkom ju just pa grund av
d'enna konkurrens.
Socialekonom Kellgren: Jag skall akta mig for denna margarintrata
och i staHet val1da lnig till direktor Albin Johansson. fIan talar om foretagarna som maskiner och nar de ar forbrukad:e, skall de nedskrotas. Om
det vore sa enkelt, att det bara var foretagarna, skulle jag helt oeh hallet ha
kunnat -acceptera resonemanget. Men dessa maskiner har ju atskilliga
hjalpmaskiner, som i sin tur har hustru och barn, egnahem o. s. V., o. s. v.
Nar jag taladeom en meHan,form, var det kanske inte direkt i den meningen att man skulle avsta fran konkurrensen, men jag luellar att konkurrensen skall foras i ett sadant ekononliskt klimat, att nar ett foretag
maste avsta fran en viss tillverkning pa grund av 'hard konkulTens, skal1
det ocksa !ha mojlighet att ta upp en annan tillverkning. Hela konsumtionsutvecklingen skaH vara av den naturen, liksom ocksa investeringsverksamheten o. s. v. Vidare menar jag salunda, att det viktiga har - att
lata konkurrensen verka - maste ske underd·e former 80m en effektiv
produk1tion bju·der. Till en effektiv produktion faknar jag ock'Sa att produktionsfaktorerna ar sysselsatta.
Sedan skulle jag vilja komma med en ytterst kattersk synpunkt, som
inte blivit fr8Jmford har, namligen: Vi vet alIa viHca oerhorda investering'sbehov 'Som finns i detta samh·alle for framtiden, just med tanke pa, att vi,
l1ar den yrkesverksamma, produktiva befolkningen, ar mer eller mindre
konstant under minst ett decennium, for att kunna uppratthalla produktiviteten, maste ha en mycket, mycket hogre investeringsgrad. Da kan
man tiin·ka sig, att man just genoln en alltfor hard konkurrens kommer att
fa konsumentpriser, som blir t. o. nl. sa laga att man inte far den tillrackliga kapitalackumula;tion, yare sig i offentligeller i enskild tjanst, 80m
investeringsverksamheten kraver. Det ar givetvis en underlig synpunkt
fran en man, som skall forlakta konsumenternas intressen, men jag tror
att man iiven skall se just den syn'punkten i ogonen. Har galler det n'amligen inte bara att konsumera s. a. s. fran individernas sida-, utan vi behover
en mycket stor offentlig konsumtion dessutom, som kommer att dra sin
dryga aupart av det ekonomiska viilstand 80m vi raknar mOO·j framtiden.

l
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Statssekreterare Sterner: Inledaren stiillde en fraga till mig betraffande
kara,kiliren av de forslag, som ny-etableringssakkunniga kan komma att
lamna. Detta ar givetvis svart for mig att diskutera nu. Jag kan bara
saga det som ar tiimligen sjalvklart; a ena sidan ar iu mentaliteten sadan
i vart land, att -man hal" svart att acceptera den amerikanska utgangspunkten, att alla sammanslutningar over huvud ta;get skulle vara skadliga. Det star iu t. o. m. i den alllerikanska lagen, att alla »kon'spirationer
harmed forklaras olagliga.». Det yore for oss litet hart att saga, att varje
samverkan mellan olika foretag skall betecknas som konspiration oeh
darmed ska;ll kri:minaliserws. A andra sidan forstar jag myeket val den
synpunkt som inledaren antYd·de. Skall man skilja mellan far oeh getter
och underkiinner den ena gruppen, viH man inte darmed se ett officiellt
godkannande at den andra. Hal" motel" naturligtvis i viss man ett dilemma, som ger exempel pa en av de manga svarigheter som ett lagstiftningsarbete av denna karaktar inbegTiper. Men jag ar tyvarr forhindrad
att nu diskutera pa vad satt vi tanker forso-ka klara sadana svarigheter.
Generalkonsul 010£ Lamm: Jag skall il).te namnvart forlanga diskussionen. Jag vill bara saga ett ord om lagstiftningsfragan och sarskilt om erfarenheterna fran Amerika. Inledaren eiterade Fortune. Han satte i fraga om
det var sa riktigt vad som dar sades. Enligt min mening kan man tolka
uttalandet pa det viset, att nar det pa sadant hall talas med entusiasm om
Shermanlagen, beror det pa att man aven i Amerik'a har ganska stor kansla -for traditioner. Man vet att man inte kan bli av med en sadan lag oeh
det ar da battre att ta skeden i vacker hand oeh tala om hur utmarkt
den aI", i stiillet for att ra'ka ut for nagot som eventuellt kan vara varre.
Det forvanar mig inte all'S att inledaren hamtade sitt exempel fran en sadan
kalla. Vad som dare-mot forvanar mig ar att de herrar som, om jag sa far
saga, fran andra sidan tar upp den hal" fragan till diskussion, inte foljer moo
va;d den liberala pressen darute, sarskilt veckopressen, s'ager om den
saken. Da skulle de finna, att man pa det hogsta betvivlar denna lags eff.ektivitet oeh att man ganska konstant papekar att den inte ar effektiv.
Det ar naturligt,att de som haIler pa effektiviteten, kommer med en del
vad jag skulle vilja kalla for parade:x:empel. Men i sjalva verket har man
iu kommit ytterst litet framat. Jag tror nog, att konkurrensviljan oeh konkurrensmojligheterna ar Inycket storre i Amerika an har, men nog finns det
oeksa atskilligt av den bundenhet, som vi har patalar. Det sades hal" att
man pa sista tiden hal" implementerat lagen; man hal" kommit med en del
nyheter oeh nu skall det bli andra bullar avo Jag far kanske be om ursakt
for att jag iendast hal" en mangarig erfarenhet att aberopa, men atminstone
under de 30 ar, 80m jag iakttagit forhallandena dar ute, har detba konstant
sagts. Det hal" alltid sagts: Nu skall ni ,fa see Nu skall den hal" lagen, 80m
visserligen hittills varit ineffektiv, bli alldeles utomordentligt effektiv. N u ar det iu for ovrigt sa, att en lagstiftning i Amerika, diet val" statssekreterare Sterner sjalv inne pa, kan inte overforas hit. Forhallandena iiI" rent
fundamentalt sa helt olika mot vara, sarskilt pa rattsviisendets omrade.
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Men jag tror anda, att varje lagstiftning somkunde inforas: pa detta omrade, skulle leda till ungefar samma resultat, namligen att den komme att
forhindra en hel del av det samarbete, som ar av yarde, men inte kunde
komnla at de verkligt besvarande forhallanden som existerar. Jag. skulle,
for att ta dagslaget i Amerika igen, vilja papek'a att det finns en fullstiindigt effektiv priskartell pa sadana varor som t. ex. cement och stal; inte pa
sa satt att man kan komma at det med lagen, men det finns ingen mojlighet for konsumenterna att komma fran dess verkningar. Det ar detta j'ag .
ar radd far.
Jag skulle vidare vilja saga, att det synes mig existera en viss overensstammelse har i nastan allt vad samtliga talare har sagt. Jag var som Albin Johansson uttryckte det, gripen av inledarens anfarande. Och jag kan
inte finrut, abt v·ad dire Kuno l\Ioller sade, var sa forfarligt skilt fran
vad inledaren sagt, 80m han sjalv tycktes tro. lnte ens statssekreterare
Sterner hade kommit sa farfarligt Hingt darifran, fastiin han val kanske
anser sig vara huvudopponenten. AlIa sager ju ungefar detsamma, namligen att det far loy att fiunas elt samarbete pa d'etta omrade saval som
'andra omraden. Men vad vi skall farsoka ·komma ifran, vad vi skall forsoka att inte fa infort i detta samarbete, det ar de forh~llanden ,som alIa
har reagerat emote Kan man pa det omradet skapa en vackelse, jag generar mig inte for att anvanda uttrycket, sa tror jag att det klan v'ara till
verkligt stort gagn.
Fil. lic. Hans Thorelli jr: Detta amne har nu diskuterats i Nationalekonomiska foreningen vid inte mindre an tre tillfiillen und·er de sista tva
aren. Det visar bast hur stort oeh intressant amn1et ar, men ocksa hur
oerhart komplicerat det are Debatten har kunnat paga flera timmar har
i kvall, utan att visa nagra teck:en till att tunna ute 1\1:ycket skulle naturligtvis ocksa fortsattningsvis kunna sagas, men eftersom det redan blivit
sa sent, skall jag begransa mig till i huvudsak en enda aspekt, namligen
lagstiftningsfrag'an.
Jag skulle dar inledningsvis vilja yanda mig litet emot generalkonsul
Lamm, med vilken jag tidigare haft najet att diskutera dessa fragor ganska mycket. Han namnde vad den liberala pressen i Amerika och sarskilt
veckopressen, varmed jag formodar att han wsyftar sadana tidskrifter som
New Republic, sager om den amerikanska antitrustlagstiftningens effektivitet. Jag instammer med honom, att den kritiserar lagstiftningen och
sager, alt den ar ineffektiv pa vissa punkter, vilket den uppenb,arligen
are Men krititken riktas - det framkom aven i inledarens inlagg - sarskilt 'mot lagen's anvandning mot monopolforetag, dar man annu inte
kommit till nagra enhetliga ooh av domstolarna allmant godtagna oeh
tillampade principer. Vad daremot kartellvasendet angar, tror jag inte
det later sig fornekas, att Sherman-Iagen har visat en ganska hoggradig
efrfektivitet. Jag tror inte heller, att det lwter sig fornekas att man har
kommit fram till gan'ska en·hetliga principer for vilka typer av samarbete
som man i samhallets intresse bor godta och vilka' typer, 80m man inte
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bar godta. En annan femma ar den, och har vin jag anknyta till statssekreterare Sterners sista inHigg, att vi sakert inte hal" i Sverige ar villiga att svalja hela den amerikanska kakan, -utan att vi hoI" ta endast en
begransad del av den. Vi kan inte ga lika hlngt som man hal" gjort i
Amerika.
Nar man debatterar konkurrens- oeh- monopolproblem oeh fragan om
hur myoket konkurrensen respel(tive samverkan skall fa ha influens inom
naringslivet, brukar de mot-satta palwterna sa smaningom kun,na komma
varandras stiindpunkter ganska nara. lVlan ar ense om a:tt vissa former
av samarbete ar alldeles ofrankomliga i modernt naringsliv, och man ar
ocksa ense om att samarbete kan ga all1ior langt. Ett exempel pa clet
senare - clet hal" hal" efterlysts exempel hela tiden - al" val den ganlla
galoschkartellen. l\fall ar alltsa erise -om, att det hal" ar fragan om ett avvagningspl"oblem, att man skall forsoka avagabringa nagon sorts balans.
Man bor ha effektiv konkurrens, d. v. s. framstegssporrande konkurrens,
pa alIa de omraden, dar clet ar mojligt. Dar det inte iiI" mojligt far lnan
tanka sig nagon form av samarbete, stundom dA un,del" nagon sorts form
av ,statlig sanktion eller statlig overvakning.
Den springande punkten blir i den hal" debatten, hur man skall Higga
bevisborda;n i tvivelaktiga fall. V-em skall i det enskilda falIet rimligen
aHiggas bordan att visa att vi bor ha en utveekling av samarbetet, eller ntt
vi bor bibehalla eller vidga konkurrensen? Det ar hal" som konkurrensforkamparna har att ta upp den -avgorande kampen, sa vitt jag forstar, mot
dem som vill ha Iner sanlverkal1. Min uppfattning ar den att bevisbordan
bor Higgas pa dem som ivrar for att utvidga samarbetet. Jag har hal" en
liten lista pa sex skal, som jag anser tala [or denna uppfattning. Det ar
mojligt att de delvis tacker varandra och jag ber i sa fall Oln overseende.
1. Konkurrensen kraver svangrum for att aIls kunna fungel"a. Blir den
s. k. fria sektorn - for att anvanda en popular och missbrukad term inom naringslivet alltfor liten, kommer inte konkurrensen att kunna fungera ens ino'm denna begransade sektor, dar alla iiI" mer elle1" mindre ense
om att vi bor ha konkurrens. l\tlan kan allt~ inte minska den fria sektorn,
om jag far uttrycka mig sa enkelt, hur mycket 80m heIst utan att man
risk~el"ar, att man inte ens dar far nagon konkurrens.
2. Det a1" sa latt att infora nya regleringar, yare sig det iir samhallet
eller foretagarna som infor demo Det iiI" alltsa Hitt att utvidga vad man
med nyss anvanda populiira terminologi kallar den bundna sektorn. Men
det iiI" i praktiken vida svarare att avreglera en reglering, nar den val hal"
satt in. Vi kan se pa priskontrollen som exempel, for att inte tala om naringslivets karteller.
3. Konkurrensen lkan till dels liknas vid en forsakringspremie. Detta
ligger da1"i, att -den tenderar att verka automatiskt framstegssporrande.
Aven samarbetsvannern-a medger a andra sidan att sadana kartellavtal kan
tiirika8, dar konsumentintresset hlir lidande. Nar vi tillater langtgaende
former av samarbete, riskerar vi darfor att de inte alltid blir till samhallets
nytta. N-iir vi tillater samarbete, iiI" vi i viss man utlamnade at de samar-
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betande parterna, som ju bara star pa en sida av marknaden; vi ar utHimnade at deras valvilja eller i varje fall at deras goda vilja.
4. En reglering foder sa latt en annan, vilket ocksa inledaren namnde.
En reglering inom naringslivet foder sa Hitt en statlig reglering, 80m ofta
tenderar att bli av mera permanent oeh ,mera. ingripande nature Den leder
ocksa Bitt till en annan reglering inom naringslivet, pa motsatta sidan av
marknaden i forhallande till den forsta regleringen.
5. Det obj-ektiva vardet av lllitt femte skal ar k:anske, eYer rattare sagt .
sakert, mycket svart att bedoma, men jag tror i alla f.all att det ligger nagonting i det. Direktor Ransing var mne pa samma tanke, namligen den
att det nog liven mellaIl olika former av frihet bestar en viss grad av
samband. Det finns nog ett samband mellan ekonomisk frihet eller naringsfrihet a ena sidan och politisk demokrati a den andra. Det sambandet
iiI" sanDolikt inte sa fast som man bland liberala ekonomer och politiker
kanske ofta gor gallande, men jag tror att man till syvende og sist kommer
att finna att en viss korrelation finns dar. Att vi viII ha kvar den politiska
demokratien ar det val ingen tvekan om.
6. l\Iitt sjatte och sista skal for att bevisbordan bor laggas pa dem SOln
viII utvidga samarbetet ar det, att de som viII ha samarbete alltid ar mera
insatta an varje utomstaende i de faktiska forhallanden det galler. Det ar
namligen foretagarna mom en bransch, som viII g·enomfora ctt samarbete
och man kan inte begara, att yare sig konsumenter eller det allmanna eller
nagra andra utomstaende skall kunna ha lika Hitt att satta sig in i det
hela,8Om foretagarna. Man tycker att det inte ar mer an ratt att de sa
att saga bevisar att de star for en god sak, nar de viII genoinfora sitt
samarbete.
Dcl ar sakert sa att vissa foriner av samarbete helt skulle kunna undandras den utvidgade lagstiftning, som d'et nu ar fragan om. Det finns
en kategori av samarbetsformer om vars nytta alIa nog kunna vara ense.
Hit hora allmanna intresseorganisationer SOln industriforbundet. Hit hor
ocksa organisationsvasendet pa arbetsmarknaden, standardiseringsorganen,
gemensam statistiksamling, centraliserad forsk.ningsverksamhet, upprattandet av normalkontoplaner. Ett annat exempel utgora allmanna konditionsavtal av typen »alla leveranser raknas fob., Reklamation inom 30
dagar, Likvid skail erHiggas inom tre manader», etc.
Med reservation for att missbruk nagon gang kal1 forekomma aven i
dessa fall (jamfor t. ex. de omsesidiga exklusivavtalen oeh vissa andra
icke blott eller icke direkt pa arbetsmarknadsproblem inriktade overenskOlnmelser inom murarfacket) borde sadana organisationer helt undandragas en reformerad karteHagstiftning.
l\ian kan em.ellertid ocksa saga, att det· kanske finns vi-ssa metoder oeh
vissa fornler av sa:marbete, som borde undandras den har bevisregeln, inte
daMor att de ar sa »lin.driga», utan diirfor att de tvartom ar sa harda, att
man utan vi dare bor forklara dem ogiltiga eller olagliga. Former, dar alltsa
vederborande inte ens skulle fa forsoka att bevisa samarbetets samhalls-
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forenlighet. Jag' viII har inte ga for Iangt in pa den fragan, darfor att jag
sjalv annu inte kunnat bilda mig ett tillrackligt starkt omdome om saken.
Men man kan i varje fall diskutera, om det inte ligger nagot i den delen
av den amerikanska teorin har, att priskarteller ar nagonting, sonl man
borde forbjuda. Mitt motiv for ett sadant forbucd ar fierfaidigt. For det
forsta ser jag inte, att det finns nagot hallbart skal, 'Som talar for att
privat priskontroll i oeh for sig skulle vara mer samhallsgagnand·e .an .offentlig priskontroll. ViII man ur llaringslivets frihets och framstegens synpunkt avskaffa den offentliga priskontrollen, kan jag inte ,Be att det skulle
finnas nagot 80m heIst nlotiv varfor man skulle fa ersatta den med en enskild, som ju dessutom kan, jag sager inte att sa alltid sker, bedriv·as pa
ett sadant satt, att konsu:mentintresset uppenbarligen satts i fara..
Ett annat skal varfor mall kanske bor tanka sig att olagligforklara priskartellerna star i samband med den nyss forordade bevisningsregeln. Om
·man inte forbju,der dem, kommer ,sii HLtt bevisningen fran det samarbetsvanliga hallet i det enskilda fallet att ta formen: »Titta pa dessa prise~
oeh jamfor dem med vara kostnader oeh kalkyler. Det ar skaliga priser.
Det har samarbetet ar bra!» Da ar vi framme vid ett slags priskontroll.
Ett par manader senare ha kostnader ell'er priser andrats, oeh man maste
da rimligtvis gora om samma provning igen. Uppenbarligen blir det u~der
dessa forhallanden bara en fraga om kort tid innan vi har en kontinuerlig
priskontroll av samma slag 80m vi haft under kriget. Vi onska jll ieke infora en kontinuerlig reglering av samma typ som vi haft forut, men man
leds otiickt Hitt in i ·den. pa en bakvag. Det galler har att halla skillnaden
mellan en kontroll av konknrrensbegransningar oeh en kontinuerlig reglering av naringslivet.
Pa samma satt finns det val vissa former av prisdiskriminering, dar
varje ansats till pris efter prestation har avlagsnats oeh man i stiillet bara
ger rabatter oeh priser rent efter ekonomisk maktstallning, alltsaoberoende av va.d vederborande saijare eller kopare har presterat. Att det i vissa fall kan leda till osnnda konsekvense;r ar val ganska klart.
Samma'Sak galler oeksa om vis-sa typer av exklusivavtal, t. ex. sadana.
dar inte vederboran·de saljare eller kopare har nagot inkops- eHer forsaJjningsalternativ, for den handelse exklusivavtalet far genomfor3Js.
Detta om lagstiftningen.
Jag kanske oeksa hinner moo ett par ord ta up,p fragan Oln vad jag
ville kalla informationslinjen. Jag tror att mycket av det som gor, att
konkurrensen kanske f. n. inte bedrivs med sa stor kraft som ar onskvart,
beror pa bristan·de information. Det ar fran foretagarnas likaval som konsumenternas sida bristande information om manga av marknadens mojligheter. En utvidgad konsumentupplysning, inte bara i form av varu. deklarationer oeh kvalitetsdeklaration·er, som nu har borjat, utan ocksa en
medveten fostran att soka fa folk mera »consumer-minded» trol' jag skulle
vara av den stOl'lsta vikt harvidlag. I(onsumenterna maste lnan na'mligen
oeksa ge en kanga i det har sammanhanget! De ar ofta troga, de bryr sig
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ofta inte om att se till sitt eget intresse, de bryr sig ofta inte om att »vaga
pris mot kvalitet» - for att ta en popular slogan. Det giiller har att forsoka fostra dem till det, varfor inte genom undervisning i hemekonomi
redan pa 'skolstadiet eHer nagonting sadant. Genoin konsumenternas
»Hittja» riskerar man ju f. 11. ofta att den foretagare 80m tillhandahaJler
den basta produkten till det billigaste priset icke far en h-aremot svarande
~el av omsattningen, vilket ieke gynnar den arliga o'ch fria tavlan oeh
forvisso ieke samha1lets intresse.
PA samma salt tror jag, att meTa objektiv information Oin vad som kravs
for att gora sig gallande pa en viss marknad som foretagare ofta skulle
knnna motverka de overdrivna tendenser till nyetableril1g inom vissa
branscher, som jag tror liven den mest lidelsefulle konkurrenskiimpe maste
medge i vissa -fall har forekommit. Jag tror, att om man talade om for t. ex.
en blivande cafeidkare, att det faktiskt fordras att man skall knnna rakna
pa en nagotsanar regelbunden kundkrets av den oeh den storIeken, att man
maste ha den oeh den typen av lokal, sa oeh sa myeket kapital, etc; om
man upplyser folk om det sa objektivt ,som mojligt, tror jag, att man skulIe kunna bli av med en hel del av den ur naril1gsfrihetssynpunkt oeh frihetssynpunkt over huvud prineipiellt betankliga nyetableringskontroll som
finns inom manga branseher.
Ehunl van av en vettig reform av var kartellagstiftning vill jag sluta
mitt inlagg med att varna for overtro pa vad som den vagen kan astadkommas. Ty det al" jn klart, att lagstiftning i oeb for sig ar ett negativt
satt att nanna sig hela, vart problem, oeh att man inte kan komma tillrackligt langt pa den vagen. H-arvidlag vill jag anknyta till inledaren. Vi maste
ocksa ha en positiv approach, vi maste fa en annan anda pa manga hall
inom naringslivet. Vi maste forsoka fa en den fria. foretagarandans renassans. Torsten Gardlund sager i nagot sammanihang, att den fria foretagsamhetell en gang i tiden har i Sverige var en folkrorelse. Jag tror att det
ligger myeket i att vi nledvetet forsoker aterfa vara foretagare dithan.
Direktor Rausing: Att lagstifta bort karteller a1" inte detsamma som
att lagstifta fram konku1"1"ens.
Disponent Throne-Holst: Det a1" inte sa myeket for mig att tilHigga.
Jag al" ganska enig med Olof Lamm om att diskussionen har visat, att
denna fraga hal" manga aspekte1" oeh att det inte al" latt att finna en formel, 80m loser alla problem som reser sig. Men sa nlycket viktigare forefaller det mig att vara, som jag aven framholl i Inin inledning, att vi satter in all kraft pa att finna fa;sta utga,ngspunkter oeh principiella riktningslinjer som mojliggor en konsekvent behandling av dessa f1"agor. Vi vill
moo andra ord inte riskera, att det hela blir behandlat bara styckvis som
Himplighetsfragor, d-ar man drar sig fram fran fall till fall, med det resultatet ·att vi till sist egentligen inte vet riktigt val" vi star. Vi minskar pa
sa vis mojligheten till konkurren's oeh driver mot en stan·digt mer oeh Iner
ingripande regleringsekonomi.
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Jag taekar statssekreterare Sterner for svaret. Det var givetvis' inte min
mening att ta upp nyetablerings-sakkunnigas diskussioner. Men det har ju
antytts i tidningarna vid ett par tiIlfallen, att man nu skulle fa en kartell..
kontroll och overhuvu.dtaget ny form for en kontinuerlig allman kontroll
over niiringslivet. Kven statssekreteraren var inne pa tanken, att fragafi
har manga sidor. Jag hoppas i varje f'all, att man efter detta kan riikna
med, att i den man nagot skall goras, skall det i varje fall goras utifran tanken att fa mera konkurrens oeh iute mindre konkun'ens. Med andra ord:
skall man gora nagot, ,bar det vara att soka inskranka de hinder som nu
foreligger mot konkulTensen oeh inte stifta lagar, som i .verkligheten forsvarar det ytterligare att konkurrera. Jag ar dari ganska enig med sekreterare
Thorelli i hans fruktan for att en granskning av huruvida en kartell ar
nyttig eller iute forr eller senare leder till en kontroll av hela naringslivet.
Det kan endast resultera i det som jag atminstone, oeh - jag har det intrycket - de :fIesta talarna med mig, fruktar, namligen en fortgaende ytterligare konkurrensinskrankning.
Till herr Kuno l\1oller viII jag saga, att j.ag aldrig menat, att det inte
finns nagon konkurrensvilja eller utveeklingsvilja inom kartellerna. Jag
har ·end3Jst sagt, att man rent generelIt rna rakna med att kartellerna Bigger ·den 'huvudsakligaste vikten vid de konsoliderande uppgifterna. Jag
tror inte att lnan i stort sett kan rakna moo att kartellerna har samma
utvecklingskraft oeh utveeklingsvilja som ett i verkligmening konkurrerande n·aringsliv. Men vad '80m sarskilt slog mig var, att det forefaller
SOln om herr Moller inte ar riktigt pa det klara med vad det ar vi vander
. oss emot, nar vi Isager sadana saker. Jag sager vi, diirfor att det ar sa man..
ga har, SOln sagt detsamma. Det ar int~ vinsterna sam sadana. Jag tror
inte att det ar sadana orhnliga vinster i kartelIer, i varje fa~l iiI' det inte
det sam ar det farliga; det farliga iir kostnaderna oeh den minskade anpassningsformagan. Kartellerna tvingas inte att skara ned sina omkostnacler pa sam-rna satt 80m de som ar under skarp konkurrens. - Om exemplet med de tva skanebagarna, som inte kunde ordna det pa annat satt iin.
genom att komma overens, skulle jag viIja saga: Finner de ingen annan
vag att losa sitt konkurrensproblem, tror j;ag att ICooperativ'a forbundet
komrner att klara uppgiften for d~m.
Jag kan med sympati folja' herr Kellgrens tvekan oeh hans antiteser.
1\Ien jag ar onekligen radd for det han kallar mellanUigen, eftersom viiI
sakens karna har ar: Varje hallbart samhallssYlstem maste ha mojlighet
att satta en gransfor de krav, som olika grupper staller pa nationalinkomstene Sa vitt jag ,farstar, kan detta goras pa tva satt. Antingen sa, att
man har en kombination av penningpolitiska medel, konkuITens oeh fri
prisbildning, eller att man har en -statsreglerad ekonomi. Om det forsta
systemet vet man ju vad man har oeh hur det verkar. 1\ian har anledning
anta, att man med stigande erfarenhet skall kunna efterhand tillampa
detta med alIt storre efrektivitet oeh alIt mer oeh mer overensstiimmande
med det allmanna rattsmedvetandet. Om det andra systemet vet man
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endast att det framkallar standigt nya krav, standigt nya behov av statliga ingrepp och statliga beslut. Gransen, taket... eller vad SOID. nu ar
modernt att l{alla det, det iiI" egentligen statliga diktat. Det blir konsekvensen oeh den viII vi alIa undvika. Jag ar radd for, att onl vi forso'ker
oss for myeket fram pa nagon mellanstandpun,kt har, sa tvingas vi fram
pa den vagen, som for till standigt mer och mer regleringar. }\{an kan se
detta bwst i de lander, 80m hal" gatt langre pit regleringens vag an vad
vi hart Jag tror att man dar kan lara, vad 80m aven kan komma att handa - oeh sakert kommer att handa - h'ar, onl vi iute i tid orienterar oss
efter an,dra signaler.
Jag tror att det skulle vara nlera nyttigt oeh givande, om a.lla progressiva manniskor i detta lage ville besluta sig for att se mera obundet och
realistiskt pa dessa fragor - faror oeh mojligheter - oeh forsoka komma
overens om principiella utgangspunkter for vad vi viII oeh praktiska utvagal" for att astadkomma nagot av det vi viII, ty vad vi viII och onska av
samhallsutveeklingen, darom ar ju de fiesta nagot sa nar over-ens.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 17 oktober 1950

Ordforande: Kabinettssekreterare D a g. Ham mar 8 k j 0 l d.
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Foreningens forste hedersledamot, H. K. H. Kronprinsen hedrade
sammantradet med sin narvaro.

Fi!. lie. Bengt Metelius .inledde, pa grundval av Konjunkturinstitutets hostrapport 1950, kviillens diskussion rorande

Det aktuella ekonomiska liiget
Ers Kung!. Ho·ghet, mina darner och herrar!
Min uppgift i afton ar att pa grnndval av Konjunkturinstitutets
rapport ge en oversikt av det ekonomiska laget. Rapportens innehal1
offentliggores i morgon och vi hoppas att ha tryckta exemplar i bokhandeln nagon dag i slutet av denna vecka.. Liksom rapporten vin jag
forst forsoka behandla den internationella bakgrunden, darefter konjunkturlaget i Sverige sasom det har utvecklat sig hittills i ar och slutligen nagot diskutera utsikterna for nasta are
Pa det internationella omradet dominerades den el{onomiska utvecklingen under 1950 av konjunkturuppsvinget i Forenta staterna
oeh av Koreakrigets ekonomiska foljdverkningar. Jamforl med forhallandena under ar 1949 medforde detta att den internationella konjunkturbilden ater blev mera enhetlig. Under det foregaende aret hade
man haft en mera splittrad hild med deflationstendenser i en hel rad
lander, l{anske framst i Forenta statema, dar det var ett markerat konjunkturbakslag under forsta halvaret 1949. I Europa hade man i vissa
Hinder fortfarande kvardrojande inflationstryck, bland ann·at i Norge
oeh Storhritannien. I Kontinentaleuropa var laget mera balanserat, den
tidigare inflationen tycktes vara p.a, viig att forsvinna oeh deflationistiska tendenser fick okad l{raft. I vissa lander var deflationen utprag..
lad, i Vasttyskland och Belgien hade man stor arbetsloshet och i
Italien okade den redan forut myeket stora strukturella arhetslosheten.
Det nuvarande Higet ar som s.agt starkt heroende av den amerikan5 -
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ska konjunkturutvecklingen, och jag viII forst i korthet berora utvecklingen i Forenta Staterna. Dar borjade ett konjunkturuppsving redan
pa hosten 1949, men det var langt ifran starkt, det var tendenser som
gick i bagge riktningarna och det var forst under forsta halvaret i ar som
uppsvinget fick riktig fart i Amerika. Liksom under konjunkturnedgangen under forsta halvaret 1949 'spelade lagerutvecklingen en stor
roll for uppsvinget i bOrjan av ar 1950. Investeringarna var over huvud
taget styrande, det kan man se pa forandringen i den amerikanska
bruttonationalprodukten mellan 4:e kvartalet 1949 och 2:a kvartalet
1950. Hela okningen uppgick till 16 miljarder dollar och av denna
okning foIl inte mindre an 15 miljarder pa investeringarna, ko·nsumtionen okade med 4 miljarder, medan den offentliga konsumtionen och
exportoverskottet gick tillbaka med 2 miljarder yare Priserna i Amerika som tidigare, under 1949, hade vis-at en fallande tendens, steg
under forsta halvaret 1950. Sarskilt utpraglad var prisstegringen pa
ett antal viktiga ravaror. Arbetslosheten sjonk. Mellan juni 1949' och
juni 1950 reducerades den med 1/2 miljon men utgjorde dock fortfarande fore Koreakrigets utbrott 3,4 miljoner.
I och med krigsutbrottet i Korea okades de amerikanska forsvarsutgifterna starkt. I budgeten 1950 Ilade presidenten begart 13 1/2
miljarder dollar for forsvaret. Under juli och augusti begarde han
ytterligare 15 miljarder dollar, och senare har ytterligare hojningar
agt. rum, sa att man nu talar om en okning av de totala amerikanska
statsutgifterna fran cirka 40 till 60 miljarder dollar. Denna okning av
forsvarsutgifterna intradde inte omedelbart, men den paverkade genast efterfragan inom Amerika. Pa en rad omraden stallde man inom
naringslivet in sig pa denna kommande rustningsefterfraga och man
fick en efterfrageOkning over ett mycket brett faIt. Den var sarskilt
markerad i bOrjan inom detaljhandeln, dar man hade narmast panikartade inkop i varuhusen. Detaljhandelsomsattningen i New York och
i de andra stora stiiderna lag under juli narmare 40 procent over forra
arets niva. Sedan dess har den emellertid lugnat sig och under september i ar var stegringen endast ungefar 10 procent jamfort moo i fjol.
I sparen av prisrorelserna har ocksa foljt vissa lonehojningar i
U. S. A. Har ar det framfor alIt bilindustrien som har gatt i taten; alla
de stora fabrikanterna har dar genomfort lonehojningar, dock icke procentuellt sa stora, nagonting sadant som mellan 10 it 15 cents pa timlonen, som uppgar till i genomsnitt en dollar och 75 cents.
Den eivila hogkonjunkturen i U. S. A. rubbades inte namnvart av
I(oreakrisen, men ovanp-a denna civila hogkonjunktur lagrades en partiell krigskonjunktur. Forutom genom prisstegring reagerade den
amerikanska ekonomien infor efterfrageokningen genom en snabb pro-
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duktionsokning.. Dar ar ju sa att det amerikanska naringslivet har en
mycket stor flexibilitet i detta avseende, vilket man kan se pa produk~
tionsindextalet for den amerikanska industrien. Detta var i juli 197,
det gick upp till 204 i augusti, och for september i ar raknar man me<!
att det skall bli nagonting sadant som 212. Det blir alitsa en stegring
pa over 7 procent inom loppet av tva manader. Bostadsbyggandet
kvarlag pa rekordniva, antalet paborjade lagenheter i juli var 144.000,
vilket ar storre an nagon tidigare manad. Samtidigt sjonk arbetslosheten under den har perioden, sa att den for narvarande ar nere i 2 1/2
miljoner jamfort med 3,4 miljoner fore Koreak~iget. Siffran 2 1/2 miljoner ar efter amerikanska forhallanden lag oeh motsvarar de basta
fredsarssiffrorna. Den var Higre under andra varldskriget, men da var
det ju fraga om en exceptionell bottenskrapning av resursema.
For den svenska lconjunkturbedomningen ar det myeket viktigt hur
man skail tolka den senaste amerikanska konjunkturuppgangen. Skail
man betrakta den som en tamligen fuIIstandig antecip'ation av den belastning, som Koreakrisen har medfort p,a den amerikanska ekonomien
som en plotslig upplyftning till den hogre niva som behovs for att
klara den amerikanska krigsanstrangningen, eller skail man se den som
borjan till en kumulativ inflations- och prisstegringsprocess? Det sista
alternativet forefaller dock mindre sannolikt, framfor alIt kanske darfor att den amerikanska administrationen och president Truman har
fatt mycket stora befogenheter att infora kontroller av olika slag. Man
kan darlor forutsatta att om prisstegringen skulle drivas utover en viss
grans, om den skulle blien verklig politisk belastning, sa kommer dessa
kontroller att inforas oeh man kommer att fa priskontroll och ransonering. A andra sidan ar det ocksa mojligt, att det blir ett visst prisfall pa atminstone de mest uppdrivna ravarornas priser, am Koreakrisen gar till en, fredlig losning. Men aven i det fallet ar det val sannolikt att man pa nagot langre sikt far rakna med ett inflationspraglat
konjunkturlage.
OeksA i Europa har man under 1950' i de fIesta lander haft ett o·mslag i inflationistisk riktning. Saval fore som efter Korea har det amerikanska konjunkturuppsvinget haft aterverkningar pa de europeiska
landerna. Bar ar man dock i tiden nagot efter den amerikanska konjunkturen. I Europa har ju inte skett nagon direkt krigsanstrangning,
varfor de rustningsprogram, som proklamerats oeh som ar under planlaggning, annu inte kommit till samma utveckling 80m i Amerika. De
planerade oknmgarna i de europeiska landernas rustningar ar dock
omfattande. For Englands del raknar man med en 50 procentig oIming
av forsvarsutgifterna under de narmaste 3 aren, det skulle i svenska
pengar bli utgifter pa narmare 50 miljarder kronor under dessa tre are
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Det £ranska rustningsprogrammet, SMom det har offentliggjorts i pressen, slutar pa narmare 30 miljarder kronor. Dessa siffror kan forefalla
mycket stora, men de motsvarar dock inte mer an ett par procent av
dessa landers nationalinkomst. Det tar vidare tid innan programmen
kommer till utforande. Delvis kan man ocksa rakna med att rustningarna skall tackas genom amerikanska leveranser. Men likval kan
man inte komma ifran att dessa rustningsprogram redan nu i vaxande
omfattning kommer att taga i ansprak produktionsfaktorer oeh darigenom bidraga till en skarpning av inflationskonjunkturen. Detta betyder jamfort med 1949 att den europeiska konjunkturbilden har blivit mera enhetlig.
Pa varldshandeln oeh dess finansiering har den har skisserade utvecklingen haft ett betydelsefullt inIlytande. Under efterkrigstiden har
sjalva handeln vis·at en tendens att vilja aterga till det monster den
hade fore- kriget. Men nar det galler finansieringen, har varldshandeln
under efterkrigstiden mast bygga pa extraordinara amerikanska hjalpatgarder. Detta beror ytterst kanske mest pa att Amerika gick ur kriget med mycket kraftigt expanderad oeh oskadad produktionsapparat,
medan Europa hade en delvis forstord produktionsapparat, dessutom
mycket stora ateruppbyggnadsbehov oeh eftersatta behov o'ver huvud
taget. Omfattningen av den extraordinara finansieringen, som behovts
for att halla varldshandeln uppe pa den niva, som den dock har natt
under efterkrigsperioden, framgar kanske bast, om man namner att
det totala underskottet i Forenta Statemas bytesbalans under 1947,
det ar det var som hogst, uppgick till 11,5 miljarder dollar. Det sjonk
sedan till ung. 5 miljarder under 1949, oeh har nn under forsta halvaret i ar kommit ner pa en niva som motsvarar 2,8 miljarder dollar
per ar raknat. Orsakerna till denna forbattring ar naturligtvis flera.
Man kan peka pa devalveringen och dess effekt pa de relativa prisnivaerna. Den okade europeiska produktionen har medfort mojligheter
till okad importnedskarning, oeh det har ocksa skett en viss okning av
exporten till U. S. A. ExportOkningen ar dock vasentligt mindre an importminskningen. Den be-ror i forsta hand pa det amerikanska konjunkturupps.vinget, men ocksa pa betydande amerikanska kop under
senare tid for rustningsiindamal och for. att tillgodose militara behov.
Marshallhjalpen for i ar, som faststalldes langt tidigare, har darigenom kommit att overstiga underskotten i bytesbalansen fpr en del
rad europeiska lander, och man har fatt en viss ganska betydande okning i de europeiska guld- oeh dollarreserverna under de senaste 3
kvartalen.
Sarskilt markant har reservokningen varit for England, dar den
dock inte sa mycket sammanhanger med sjalva moderlandets handel
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med Forenta staterna utan framfor alIt med det yttre sterlingomradets forbattrade position visavi Forenta staterna. Detta minskade
mellan forsta halvaret 1949 och forsta halvaret 1950 sin dollarimport
med narmare 35 procent. Man beslutade fore devalveringen, nar man
annu hoppades att kunna undvika en punddevalvering, en·nedskarning
pa ungefar 25 procent. N u har alltsa den faktiska begransningen blivit
storre. Man kan tanka sig olika forklaringar, men det mest troliga ar
val att dollarvarorna genom devalveringen oeh genom de fortsatta
prisstegringarna i Amerika bIivit sa dyra.·att detta verkat avskrackande pa importen till sterlingomradet. Resultatet av denna utveckling
har blivit en stark okning av Storbritanniens .guld- oeh dollarreserv.
Denna var vid devalveringen, da den stod som lagst, 1.340 miljoner
dollar. Sedan har den stigit tamligen jamnt kvartal efter lrvartal med
nagonting mellan 3 it 400 miljoner dollar oeh uppgar nu till 2.700 miljoner dollar. Dock ar narmare 1 miljard av den totala olrningen p:\
1.4 miljarder att ~anfora till lVlarshallhjalpen. Sterlingomradets eget
bidrag till forbattringen har dock okat pa senare tid och utgjorde
under sista kvartalet narmare hal£ten av okningen.
Man kan nu fraga sig om en utveckling efter dessa linjer kan tankas
Ieda till en snabbare avveckling av dollarbristen an vad man tidigare
har trott mojlig. Det kan tyckas vara en fatt stor sannolikhet for att
utvecklingen gar vidare e£ter samma linjer, men det ar en hel rad
fragetecken man maste satta i l{anten till en sadan prognos. De balans£orbattringar, som har slrett llittilis under 1950, har pa manga punkter
varit tillfaJliga eller engangsartade. Devalveringens effekt eb1bar sa
smaningom ute Prisstegringen pa amerikanska importvaror, sarskilt ravaror som U. S. A. har kopt i sterlingomradet, kan inte fortsatta i
samma takt. Den maste sa smaningoill upphora, eventuellt kan den
forbytas i prisfall. Och en sak som l{anske ar annu vil{tigare. Den europeiska upprustningen kan beraknas komma att langre fram paverl{a
dell eUfopeiska betalningsbalansen pa samma satt som den nu p·averkat den amerikansl{.a, oell da blir det fraga om i vilken takt hogl{onjunkturen i sa fall sl{arps i de olika landerna.
Ser man till utvecklingen i Europa, har aven dar under 1950 tagits
viktiga steg i riktning mot en mera multilateral halldel, dels genom
den s. k. handelsliberaliseringen inom OEEC, dels genom den nya
intereuropeislra betalningsunionen. Jag sl{all hoppa over en redogorelse
for de tekniska detaljerna och noja mig med att saga, att annu sa
lange har man inte i handelsstatistiken kunnat sl~onja sa mycket av
e£fekten av dessa atgarder.. Detta beror dels pa att det ar en sa kort
tid sedan betalningssystemet tradde i kraft, dels pa att Koreakriget
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overskuggat utvecklingen och hindrat flera av de tendenser, sam forela,g tidigare, att komma till fulit uttryck.
Om jag nn overgar till den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1950, kan mall forst konstatera, att utrikeshandeln und~r inflyronde av den har skildrade internationeIIa utvecklingen undergatt en
mycl{et snabb expansion saval i volym sam pris. Volymokningen for
bade importen och exporten uppgar till ca 30 procent, om rl1an jamfor
2:a kvartalet i ar med 2:a kvartalet i fjol. Priserna, enligt de noteringar som sammanfattas av Kommerskollegii indextal, har pa importsidan stigit med narmare 30 procent och pa exportsidan med inemot 40 procent. Utvecklingen ar doek mycket skiftande for olika
varor. Avden stora okningen i den genomsnittliga exportprisnivan pIt
40 procent forklaras narmare hallten av prisuppgangen pa massa, som
i det narma.ste fordubblats i pris sedan fore devalveringen. Ser man i
sta1let till de priser som realiserats i den faktiska utrikeshandeln ar
uppgangen hittills nlindre. Pa exportsidan ar det en genomsnittlig stegring av endast 11 proeent, och pa importsidan en stegring pa ea 17. Oln
man ser till noteringanla, har vi nu alltsa ett batte bytesforhallande
medutlandet an fore devalveringen; vara terms of trade skulle ha forbattrats lned nagot sadant som 7 proeent, medan vi daremot i den
faktiska handeln fortfarande har en forsamring av terms of trade med
narmare 5 procent.
Till foljd av den p,arallella expansionen av bade export oeh import
skedde inte nagra storre forskjutningar i var valutastallning under
forsta. halvaret i are Vi hade pa hosten 1949 en okning av reserven efter
devaiveringen pa ett p·ar hundra miljoner kronor, under forsta halvaret i ar var det en mindre nedgang pa ca 90 miljo11er. Daremot har
inom den oforandrade totalbehallningen skett en Q·kning av Val'
dollarreserv och en minskning av var pundreserv.
lnom la-ndet skedde en tamligen parallell stegring av produktion,
konsumtion oell inkomster~ De myeket ungefarliga beralmingar, sam
man kan gora for narvarande, visar att de alIa stigit med nagot sadant
som 3 a4 procent mellan forsta halvaret 1949 och forsta halvaret 1950.
Byggnadsverlcsamheten har okat nagot mer med ca 5 procent, oeh
jordbruksproduktionen med inte·mindre an lO procent.
Bako·m de genomsnittssiffror, som jag namnt, doljer sig emellertid
oenhetliga tendenser inte bara pa prisomradet, som jag antydde, utan
ocksa pa produktionsomradet. Under inflytande av den okade utrikeshandeIn expanderade produktionen mom en rad av vara exportindustrier, medan daremot en del hemmamarknadsindustrier kiinde trycket
av okad utHindsk konkurrens och darfor hade en minskning av sin
produktion. Del gallde hI. a. sko- och laderindustrien och textilindu-
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strien,. dar sarskilt de senare leden i produktionen, triki1industrien oeh
konfektionsindustrien, visade lagre produktioll under 1950 an under
1949. Nar man talar om l\:onsumtionsokningen pa 4 proeent, ar det
ocksa viktigt att konstatera att narmare halften av den faller pa bilar.
Har ar det fram£or alIt den starkt okade bilimporten, som har mojliggjort konsumtionsokningen. Over huvud taget har importen av konsumtionsvaror varit mycket stor hittills i are Enligt handelsstatistikell
ol\:ade den, om man jamfor de forsta halvaren, fran 340 till 620 miljoner kronor. I gen.gald har den inhemska konsumtio·nsvaruproduktionen inte stigit namnvart, sa.mmanhangande just med de nedgangar
i textil- oeh skoproduktionen jag talade om.
Tillsammans mojliggjorde den okade importen oeh den inhemska
produktionen en mycket god konsumtionsvaruforsorjning, den basta
som vi har haft hittills under efterkrigsperioden. Detta har varit av
grundlaggande betydelse for den stabilitet, som karakteriserat det
svenska konjunkturHiget hittiIIs. Det fanns dock redan fore Korea
tecken pa skarpning av hagl{onjunkturen inom landet. Det var en viss
atstramning pa arbetsmarknaden. Sarskilt okade knappheten p'a byggnadsarbetare, men det var ju ocksa en ratt stark okning av byggnadsproduktionen. Pa penningmarknaden kunde man konstatera en fortgaende kreditexpansion, som farresten bOrjade redanpa hosten 1949
ungefar samtidigt som det amerik:anska konjunkturomslaget. Inom
utrikeshandeln slutligen forelag en stigande prisnivii, som skarpte
spanningen mellan utlandska oeh inhemska priser.
I Sverige liksom i Forenta Staterna medforde Koreakrigets utbrott
en plotsligoch onledelbar efterfrageokning. Den kom delvis fran utlandet och traffade da i forsta. hand exporten. Men det var ocksa
fraga om en sjalvstandig, en autonom okning av efterfragan inom landet. Pa de omraden, dar man redan tidigare haft en exp·ansion, forstarktes expansionstendensen. Inom sadana delar av produktionen som
tidigare haft avmattning intradde ett omslag oeh man fick pa nytt en
okad orderingang. Da sysselsattningen var i det narmaste full, kunde
inte nagon namnvard oeh snabb okning av den svenska produktionen
aga rum pa samma satt som den hade skett i Amerika, utan har tog sig
efterfrageokningen fram£or alIt uttryck i vaxande orderstockar och
forlangda leveranstider. Detta gallde mest tidigare handelsled. I detaljhandeln intraffade till en borjan inte nilgra storre farandringar i
Sverige. Dock tycks det sarskilt under september ha varit en viss ratt
kraftig omsattningsokning ocksa i vart land. Detgaller hI. a. varuhusomsattningen i Stockholm, som lag 15 it 20 procent hogre an under
samma manad i fjol. Delvis kansl\:e detta s-ammanhanger med realisationer, men det ar dock en fatt beaktansvard omsattningsokning.
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Annu har man varken tillrackligt tidsperspektiv eller tillracl{ligt statistiskt Inaterial for att bedoma den omsvangning, som har agt rum i
det svenska konjunkturlaget under de sista manaderna. Det finns dock
vissa drag som kan betraktas som sakerstallda. Hit har prisspanningarna i utrikeshandeln, forvantningarna om kommande pris- och
lonestegringar och de okade forsvarsutgifterna. Tillsammans ha dessa
faktorer bidragit till att ge en mera inflationistisk pragel at den svenska konjunkturens framtidsbild. Det ar emellertid omojligt att saga i
villcen grad stabiliteten fran forsta halvaret har rubbats, det ar ju
annu sa Hinge i mycket fraga om utvecklingstendenser som kanske
aldrig kommer till utlosning och man vet over huvud taget annu for
litet om forandringen i konjunkturlaget. Riskema for en inflationistisk
utveckling forefalla mest omedelbara pa skogsomradet. Dar ar det ett
8tort utrymme for bade lone- och ravaruprisstegringar och de. virkesforsaljningar, som hittil18 har agt rum hI. a. i Falun, har visat mycket
starka prishojningar. Enligt pressuppgifter skulle de uppga till nagonting sadant som 60 procent, och det ar klart att det aven fillns gott
utrymme for lonestegringar inom t. ex. massa- och pappersindustrien.
Om man forsoker se fram emot 1951, okar ovissheten om den internationella utvecklingen, samtidigt som faltet vidgas for interna ekonomiskt-politiska atgarder, vilka kunna ova inflytande pa den elco·nomisl{a utvecklingen.Vi hal' i konjunkturrapporten som premiss for diskussionen av utsikterna for 1951 forutsatt· ungefar oforandrad internationell politisk situation, inte darfor att detta i och for sig skulle
vara rimligare an en utveckling i battre eller samre riktning, men darfor att det synts enklast att vaJja detta antagande. Vi har ocksa hallit
forandringar i den interna ekonomiska politiken utanfor resonemanget.
Under dessa forutsattningar synes det betraffande utlandet rimligast
att rakna med risk for fortsatt prisstegring och ett fort-satt inflationspraglat konjunkturlage. Detta kan tankas medfara storningar av den
svenska samhallsel{onomiska balansen p,a tva satt, dels genom att de
hoga priserna i utrikeshandeln driver upp den inhemska prisnivan, dels
genom att exportoverskottet, som i sa fall kan beraknas uppko·mma,
minskar varutillgangen inom landet sa.mtidigt som det okar inkomststrommen. Huruvida vi far ett overskott i var bytesbalans nasta ar
och vilken storlek det lcommer att fa beror i hog grad l)a den relativa styrkan av hogkonjunkturen i Sverige respektive i andra Hillder.
Men redan nu forefaller exportutsikterna for vara stora stapelvaror
sa goda, att man dar inte torde b·ara ralcna med nagon fallande konjunl{tur. Samtidigt har okade svarigheter att ilnportera en del varor,
som berars av upprustningen, gjort sig gal1ande. }(ol, jam, stal och
vissa metaller ar svara att i tillracklig omfattning inkopa utomlands
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for narvarande. Att Konjunkturinstitutet har stannat for ett exportoverskott som det mera sannolika, utesluter naturligtvis inte mojliglleten att vi i stallet kan fa ett importoversl{ott. Det skulle kunna
tankas uppkomma, ifall vi inoill Sverige far en starkare inkomststeg..
ring an inom andra lander samtidigt som det ute i varlden sker en
mera vasentlig avspanning i det internationella laget, sa att de uppdrivna priserna gar tillbaka oeh prisstegringskonjunkturen over huvud
taget mattas.
Vi har gjort ett forsok att forutspa eller i varje fall att gora en uppskattning av hur bruttonationalprodukten kan komma alt utvecklas
under nasta ar oeh hur den skulle kunna tankas bli tagen i anspraI<:
for olika andamal. Det ar klart, att det harvidlag maste galla en ytterst
schematisk kalkyl, det ar egentligen mera for att fixera tankarna som
vi dar infort siffror oeh de far tas med all tillborlig reservation. Om
man jamfor med utvecklingen un.der tidigare ar, forefaller det - om
ingenting intraffar som vasentligt forandrar det intemationella Higet
- rimligt att rakna med ungefar samma stegring i bruttonationalprodukten som under de senaste aren. Denna ste'gring har rort sig o'm
ungefar 1 miljard kronor per ar ral{nat i fasta priser. l\Ian kan nu forsoka tanka igenom for vilka olika andamal en sadan okning skulle
kunna tankas anvand.
I forsta hand far man da, om man viII vara konsekvent oeh raknar
med sannolikheten av ett exportoversl{ott, satta av en del av produktionsokningen harfor. Vi har for att markera denna mojlighet satt in
200 miljoner kronor. Vidare kan det utvidgade forsvarsprogrammet
beraknas medfora en okad reell belastning, som man for narvarande
inom finansdepartementet uppskattar till ungefar 200 miljoner mellan
1950 oeh 1951. Sedan finns det en del andra statliga andamal, som 00hov~r taga i ansprak en del av okningen i bruttonationalprodukten.
Vi ha satt av 100 miljoner harfor. Man kommer da fram till att for
privat konsumtion och inv'estering skulle aterstA i runt tall /2 miljard
kronor i oforandrade priser raknat. Fordelningen padenna punkt ar
naturligtvis mycket oviss. Det finns stort behov av bostadsbyggande,
och industriens investeringsvilja har av ansokningarna om byggnadstillstand att doma okat vasentligt under de sista 12 manaderna, sa
det skulle sakert efterfragemassigt sett finnas utrymme for okade investeringar. Om man emellertid haIler den mojligheten borta och raknar med att. vi kan halla investeringarna ungefar konstanta, skulle det
bli mojligt att oka den privata, reala konsumtionen med ungefar 2
it 3 procent.
Det har resonemanget kan ocksa ses fran inkomstsid'an. Miljarden
i produktionsstegring motsvarar dA en miljards real inkomststegring.
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Av denna inkomststegring maste en del beraknas ga till okade avskrivningar oeh okade vinster inom foretaget. En del kan oeksa tiinkas ga
till okade offentliga forvarvsinkomster. Resten blir kvar for enskilda
personers inkomststegring, dari inraknat bade lontagare, jordbrukare
oeh enskilda foretagare. Proportionen mellan enskilda inkomsttagares
inkomster oeh den totala nationalinkomsten har tidigare varit unge£ar
som 4 till 5, oeh antar man att den fordelningen galler oeksa for det
har tillskottet, skulle man alltsa fa en real inkomststegring pa ca 800
miljoner kronor. En ratt stor del av denna okning kommer emellertid
liven vid oforandrade skattesatser att absorberas av okade skatter till
stat och kommun. Man brukar ral(na med att 1/4, i detta fall 200
miljoner, skall tagas i ansprak for detta andamal. Sedan ar det fraga
om hur sparandet utveeklar sig, innan man kan komma fram till hur
mycket av den aterstaende inkomstokningen, som kan tankas bli verklig efterfragan pa konsumtionsvaror. Pa denna punkt kan man knappast gora nagra antaganden. Sparandet ar en residual post oeh den
slar starkt i kalkylen. Vi har lamnat fraga.n oppen, aven om man
kanske skulle kunna havda att det finns ratt stora mojligheter att
sparandet kan komma att ga ner i forhallande till vad det har varit
i are
Slutsatsen av detta resonemang blir den tamligen sjalvklara att det
for real konsumtionsokning och for real inkomststegring under nasta ar
inte finns mera utrymme iin vad som ungefar motsvarar den reala produktionsokningen. Om man daremot ser pa de nominella inkomsterna,
finns ju inte nagon liknande grans. De kan i oeh for sig stiga myeket
mera. Ayen for den nominella inkomststegringen sattes emellertid en
grans, om man vin bevara den samha1lsekonomiska balansen oeh om
man viII undvika en alltfor stark forsamring av penningvardet. Av
stor betydelse ur .balanssynpunkt ar harvidlag den forutsedda subventionsavvecklingen. Man har beraknat att avveeklingen av importprissubventionerna pa bransle, bo·mull, hudar, kaffe m. m. vid arsskiftet skulle medfora en hojning av levnadskostnadsindex moo 2 1/2 procent. Tillampas ateranska£fningspriset pa tobaksvaror far man ytterligare 3/10 procent okning, och tar man hansyn till yllevarornas hojning for varsasongen kommer man upp i en sammanlagd levnadskostnadsstegring pa ea 3 1/2 proeent. I den man dessa osakra berakningar slar in, skullealltsa utrymmet for lonehojning inom ramen for
samhalisekonomisk balans okas, danor att en del av inkomststegringen skulle absorberas av dessa redan forutsedda prisstegringar.
Man har ocksa att rakna med att om importpriserna stiger ytterligare
eller om man avvecklar jordbrukssubventionema, sa okar detta pa satt
och vis ocksa utrymmet. De prishojningar som foljer av sjalva lone-
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stegringen kan ocksa ha en balanserande ef£ekt. Men man kan nog
anda dra den slutsatsen, att om den genomsnittliga nominella inkomstokningen under nasta ar i procent raknat skulle mera vasentligt overstiga det som motsvarar okningen i det reala lconsumtionsunderlaget
oeh den prisllojande effekten av subventionernas avveckling, sa star
man infor risken av en allvarlig rubbning av den inre samhallsekonomislca balansen. l\ian kan da befara, att stegrade kostnader oeh den
okade monetara efterfragan i forening skall driva upp den inhelTIska
prisnivan ytterligare, oeh det maste i nuvarande forvantningsstyrda
konjunkturlage betraktas som ett myeket riskabelt framtidsperspektiv. Man far emellertid forutsatta att statsmakterna i sa fall inriktar
den ekonomiska politiken pa att mota en sadan balansrubbning. Detsamma galler om en fortsatt inflationskonjunktur utomlands via exportoverskott oeh prisspanningar hotar att forsamra det interna
balanslaget.
Sa langt konjunkturrapporten. l\leningen med den har ju varit
att den skall kunna vara till ledning for den ekonomiska politiken,
for de avgoranden betraffande loner oeh statsmakternas ekonomiska
politik som skall traffas under hosten. Darfor ar det naturligtvis av
vikt, att den bild av laget som Konjunkturinstitutet har forsokt mala
ar nagorlunda riktig, eller i varje fall inte alltfor felaktig. Svftrigheten
dar ar ju att all framtidsbedomning fir sa ytterligt vansklig oeh del kan
kanske stimulera till diskussion, om jag forsoker droja nagot vid de
punkter, dar vi har varit som mest tveksamma.
Forst och framst galler detta utrikeshandeln oeh utvecklingen av
var import oeh export. Man kan dar jiimfora med utveeklingen tidigare under efterkrigsperioden. Vi hade mellan 1946 och 1947 en
mycl{et kraftig omsvangning i var bytesbalans med utlandet. Vi fick
ett importoverskott pa narrnare 1,3 miljarder kronor under 1947 och
det vidgade myeket kraftigt den inhemska forsorjningsbasen. Vi kunde
ha en real konsumtionsokning pa omkring 6 procent mellan dessa tva
are Mellan 1948 oeh 1949 var utvecklingen en annan, da svangde bytesbalansen fran ett undersl{ott under 1948 pa ungefar 400 miljoner
kronor till ett nastan lil\:a stort underskott under 1949. Det b,etydde,
att hela den inhemska produktionsokning som kom till stand mellnn
de tva aren i stort sett motvagdes av en minskning i forsorjningen fran
utlandet. Detta visar hur starkt forandringar pa utrikeshandelssidan
kan sla, och det gor ju att varje antagande pa den punkten blir vanskligt, samtidigt som raekvidden av avvikelser i den faktiska utvecklingen blir mycket stor.
En annan punkt, som kanske inte ar fullt sa osaker, ar produktionsokningen inom landet. Men aven dar kan ju en obetydlig varia-
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tion mellan 2, 3 eller 4 proeent sIa mycket hart i ett marginellt'resonemang av detta slag. Over huvud taget kan man bli betanksam ibland
over hur de mycket luftiga kall(yler, som vi gor, hastigt befrias fran
sina reservatitoner ocp. snabbt forvandlas till mycket solida brickor i
det politiska spelet.
En annan invandning, som ligger mera pa det principiella planet, ar
att hela det har resonemanget bygger pa genomsnittssiffror, vilka pa
en rad punkter maste komma att dolja en mycl(et olikartad utveekling pa olika omraden. Jag har namnt tidigare betraffande export- oeh
importpriserna, att utveeklingen dar ar mycket sl{iljaktig. Vidare har
vi den genomsnittliga stegringen i konsumtionen, dar okningen i bilkonsumtionenspelar en sa star roll. Pa inkomstomradet har vi haft en
genomsnittlig stegring med 3 procent, men dar har jordbrukarnas inkomster hittills i ar stigit med 10 procent. Det ar klart att man egentligen borde ral{na med en olikartad utveckling pa olika delomraden
nasta are
Sedan ar det en annan svaghet i sadana har resonemang, oeh det ar
att, man bar~ tar hansyn till den totala balansen mellan tiIIgang och
efterfragan-. I verkligheten har man ju en rad olika marknader, dar tillgangen rooter den faktisl(a efterfragan. Och slutligen en mera teoretisk
invandning: hela det har resonemanget ar av statisk karaktar. T
verkliglleten kommer man juatt f-a en dynamisk process, ett utvecklingsforlopp i tiden, vilket inte kommer till uttryck i denna grova jamforelse mellan tva ar.
Om jag till sist skulle forsoka gora nagra alimanna reflexioner om
den ekonomiska politiken, ar det frestande att soka draga en parallell
mellan ekonomernas oeh politikernas dilemma. De senare soker, nar de
viII uppstalla ett allmant mal for den ekonomiska politiken, efter en
enkel sammanfattande formel som ungefar liknar de totala kategorier,
som ekonomerna arbetar med, och bortser darvid fran verklighetens
komplicerade blandning av motstridiga mal. De allmanna malsattningar for den ekonomiska politiken i Sverige under senare ar, som
man mest har talat om, har varit: For det forsta, att vi viII efterstrava
jamvikt i var betalningsbalans med utlandet, sa att vi inte far- dessa
stora kastningar mellan import- oeh exportoverskott. For det andra,
att man inom landet viII uppratthalla en samhailsekonomisk balans,
som man brukar saga, en likhet mellan den totala tillgangen och den
totala efterfragan vid uppratthallen full sysselsattning. Och slutligen
har man den gamla malsattningen, att penningvardets stabilitet sa vitt
mojligt skail bevaras. I olika lagell kan dessa malsattningar komma i
mer eller mindre oppen !{onflikt med varandra. Betraffande den inre
och den yttre balansen ar detta uppenbart. Ett importOverskott for-
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SalUrar direkt betalningsbalansen men det akar varutillgangen inom
landet oeh farbfittrar den inre balansen, om man har ett in£lationslage.
Hur dessa allmanna malsattningar ,for den ekonomisl{a politil{ell
kommer att realiseras under nasta ar ar omojligt nu att saga, mycket
beror paden internationella utvecklingen, mycket beror ocksa pa vilka
interna politiska atgarder som vidtagas, vilka beslut, sam fattas av
arbetsmarknadens parter och av statsmakterna. Allmant sett ter det,
sig val sannolikt att det farsta malet, jamvikt i betalningsbalansen,
far narvarande har mycket gada mojligheter att uppfyllas, ja t. o. ID.
averupp.£yllas, sa att man far en akning av vaIutareserven. Ej heller
den fulIa sysseIsattningen Inger val far narvarande nagra farhagor.
Daremot ar det mojligt, att man far en averkonjunktur inom Iandet
och en viss inflationspress. Vad den tredje malsattningen, penningvardets stabilitet, betraffar, sa ar det val daremot klart att man star infor
risken av en ratt vasentIig farsamring under nasta are Delvis ar detta
en foIjd av den internationella prisstegringen oeh av vart devalveringsbeslut forra hasten, men effekten av en for langt driven inkomststegring inom Iandet maste oeksa beaktas.

Professor Montgomery.
Ers KungI. Hoghet, mina darner, mina herrar!
Dr MeteIius slutade sitt faredrag med en sa elegant sjalvkritik att
det ar mycket svart att komma med ytterligare kritiska inlagg. I\1en
man l{an naturligtvis saga, oeh det farmodar jag dr Metelius ar ense
med mig om, att han egentligen slutade dar det mest in,tressanta bOrjade, namligen vid fragan om var egen ekonomiska politik, och jag
formodar att diskussionen kommer att ta vid dar. Det ar tydligt att
det for narvarande ar svarare an nagonsin att dirigera ett konjunkturinstitut, som i nagon man skall Higga upp riktlinjer for 'den framtida
ekonomiska politiken. For narvarande ar ju den ekonomiska utveeklingen mer an l~ansl{e nagonsin tidigare beroende av de'n aIlmant politiska. Vi har faktiskt kommit in i ett skede, sam konjunkturpolitiskt
narmast paminner om det som radde fr. o. ID. varen 1939, nar det helt
oeh hallet var de utrikespolitiska faktorerna, sam bestamde den internationella konjunkturen.
Dr Metelius gick ut ifran den forutsattningen att de grundlaggande
utrikespolitiska faktorerna skulle i det stora hela, forbli oforandrade
under det narmaste aret, att det med andra ord skulle bIi nodvandigt
att arbeta under de starkt forsamrade internationella forhallanden,
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som har utbildat sig under loppet av innevarande ar. Jag kan inte
heller se nagon sam heIst anledning att teckna ett ljusare perspektiv
for utvecklingen. Jag har en dalig vana att citera Pravda, och jag
kunde inte neka mig att taga med ett numlner av tidningen, som synes
mig i vis8a avseenden vara ganska belysande for vad vi har att vanta.
Det ar ett citat 80m man finner myeket o£ta i Pravda,det ar nagot
av en text, som aterkommer da och dB, Deh textens fonattare ar ingen
mindre an Stalin. Det har ar numret for den 18 september i ar. Dar
far man veta vad som kravs av en kommunist. Kommunist eller internationalist-revolutionar, sam det heter, ar den »som forbehaIlslost,
utan vaeklan, utan villkor ar beredd att forsvara Sovjet-Unionen, darfor att Sovjet-Unionen ar basen for den varldsrevolutionara rorelsen.
Att forsvara, fora framat denna revolutionara rorelse ar omojligt, om
man icke stoder och forsvarar Sovjet-Unionen. Den som tanker forsvara den varldsrevolutionara rorelsen vid sidan av och mot SovjetUnionen, den upptrader emot revolutionen, den maste med nodvandighet hamna i revolutionsfiendernas lage». Det ar ett citat som visar
vad man i Moskva kraver av de kommunistiska partierna i utlandet,
och man kan val saga att sa lange de kraven dag efter dag framfors i
den officiella ryska pressen ar det ganska hopplost att. tro eller rakna
med nagon avspanning mellan ost och vast. Jag tror att vi IDaste arbeta med de ytterst nedslaende forutsattningarna, att vi endast genom ett starkt forsvar har mojligheter att i fortsattningen bevara freden. Pa den har punkten ar jag saledes om nagot annu mera pessimistisk an vad illledaren ar.
Sa kommer vi till fragan om vilka ekonomiska risker, som vi for
narvarande sarskilt har att rakna med under det kommande aret. Om
jag fattade inledaren ratt, sa var det tva alternativ som ha.n har tankte
sig. Det ena alternativet - jag uttrycker det pa litet fritt sprak - ar
att man rustar upp' 'mycket kraftigt i Forenta staterna, medan vi i
Vasteuropa och speciellt i Sverige rustar oss mindre kraftigt, och det
har till konsekvens att var betalningsbalans sannolikt forbattras om ocksa mahanda till priset av ett otillfredsstallande forsvar. Vi far
salja varor till Forenta staterna, och eftersom vi sjalva inte rustar
upp i samma utstrackning sa har vi inte behov av en daremot svarande
import. Det andra antagandet ar att vara egna ekonomiska forhallanden £orsamras, antingen genom att ocksa vi tvingas till annu mera omfattande forsvarsutgifter an som hittills forefallit troligt, eller genom
att vi over huvud visar ass ur stand att beharska de inflatoriska l{rafterna, vara nationella inflatoriska krafter. I detta fall far vi da en forsamring i vax betalningsbalans. Det ar tva otrevliga alternativ. Det
forsta alternativet innebar risk for inflation, det andra alternativet
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innebar en forsamrad betalningsbalans p'a grund av inflatoriska tendenser, som redan slagit igenom. Vart man ser dyker saledes inflationsfaran upp. Jag skall inte har gora nagon forutsagelse om vilketdera
alternativet, som l{ommer att fa storst praktisk realitet. Det ar ell
fraga som kan besvaras forst sedan vi har sett vilka atgarder i det ena
eller andra avseendet de svenska statsmakterna kommer att vidtaga,
11ur stora l.ltgiftema for forsvaret kommer att bli, och hur p·ass malmedveten kampen mot inflationen kommer att gestalta sig. Det enda
,rj kan saga ar att risken for inflation under alIa omstandigheter ar
mycket stor.
I detta sammanhang ar det kanske en punkt i dr Metelius inled11ingsanforande dar jag garna skulle velat haft en ytterligare belysmng av det aktuella Higet. Det galler fragan, hur statsfinanserna l{ommer att verka pa det ekonomiska livet under det kommande aret.
Kommer vi att fa ett budgetunderskott av sa pass stor omIattning att
det ar en betydande inflatorisk faktor? Jag har haft formanen att
under nagra karta timmar idag ogna igenom ett manuskript till !{onjunfturinstitutets rapport. a-m jag inte minns fel, sa beraknades dar
ett ganska betydande underskott for det senast forflutna budgetaret.
Det forutsades ju utav Riksrakenskapsverket pa ett tidigare stadium
att sa skulle bli fallet och det viII synas som am de har blivit sannspadda; jag tanker da pa det kassamassiga resultatet utav budgeten i
dess helhet-under det senaste finansaret. Det stora problemet ar, hur
det kommer att bli under det har aret. Harmed ar man ater tillbaka
vid bland annat just forsvarsfragan.
Jag vet inte vilken siffra de officiella berakningarna over forsvarsutgifterna for narvarande leder fram till. Dr Metelius raknade med en
okning pa 200 miljoner, men jag formodar att detta ar en kalkyl, som
innebar en hog grad av osakerhet. De faktiska forsvarsutgifterna beror
ju i ratt ho·g grad pa, i vilken utstrackning man lean fa bestallningar
fran industrien levererade. Har har man tydligen forsokt att pa frivillighetens vag fa en slags ersattning for det prioritetssystem, som
haIler pa att genomforas i Forenta Staterna. Det kan ju handa att mall
pa den vagen kan driva upp leveranserna till en hogre siffra, an man
fran borjan beraknat. Jag skulle gissa att om inte nagonting oforutsett
intraffar, och vi kan ga ut ifran den forutsattning, som inledaren
gjorde namligen att det politiska laget i stora drag blir detsamma SOUl
under senare delen av innevarande ar, forsvarsutgifterna i sa fall skulle
komma att bli nagonting mellan 1.100 och 1.200 miljoner. Men jag
£ormodar, att det l(an bli mera am leveranserna paskyndas. Sedan har
vi naturligtvis den fullstiindigt oberakneliga mojligheten att forhallandena skulle kunna leda till okat behov av inkallelser. I sa fall kan na-
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turligtvis de har siffrorna l{omma att okas ganska haftigt. Det ar saledes inte mojligt att ge ett bestamt svar pa hur farsvaret kommer att
paverl{a budgeten under det kommande aret, men det ar val sannolikt att de finansiella svariglleterna kall bli ratt kannbara. Det ar en
synnerligen viktig fraga hur statens lanebehov taekes. Man brukar ju
gora en skillnad mellan driftsbudgeten oeh kapitalbudgeten oeh saga
att kapitalbudgeten kan finansieras med lan, medan daremot, driftsbudgeten bor finansieras genom lopande inkomster. Nu ar emellertid, som det ofta papekats, den satsen giltig endast under den forutsattningen, att det sker en verklig finansiering i marknaden, att Ian
emitteras i marknaden. Ayen da kan det bli besvarligt att farhindra
inflatoriska'verkningar, om behovet av kredit blir stort. Men om man
inte vander sig till marknaden utan Riksbanken tvingas att i storre
eller mindre utstrackning overta skattka-mmarvaxlar och dylikt far att
tacka lanebehoven, da blir situationen betydligt allvarligare 'och da
blir budgetunderskottets inflatoriska effekt latt nog mycket framtraclande. Jag kan inte lata bli att sluta med att understryka, att sa lange
man haIler rantepolitiken, rantevariationerna, inom sa snava granser
som f. n. - det ar kanske oriktigt att saga haller, men det har ju officiellt deklarerats att man ar beredd att uppratthalla lagrantepolitil{en
och saledes tillgripa atgarder far den saken, om behovet skulle krava
detta - sa lange man har bundit sig pa den punkten, ar det svart att
forhindra att ett underskott pa driftsbudgeten och kapitalbudgeten
sammanraknade far en inflatorisk effekt.
Jag skall inte ga in pa nagon ytterligare diskussion av vad en inflatorisk utveckling skulle innebara i olika avseenden, men jag maste tilllagga att det skulle gara en hel rad av inre problem langt mera akuta
an for narvarande. For att ta ett farligt problem, som man mestadels
undviker i offentliga debatter, atminstone i politiska debatter, hyresfragan, bostadsfragan, sa skulle den antagligen bli i hog grad forvarrad
genom 'en ytterligare inflation, aven en inflation av ratt begransad omfattning, darlor att ett fasthallande vid den nuvarande politiken med
relativt ororliga hyressatser for de fastigheter som var uthyrda, nnr
hyresregleringen kom, i sa fall maste leda till en skarpning av bostadsbristen, maste leda till en ytterligare obenagnhet att stalla 00stader till forfogande. De forbilligas da ytterligare i forhallande till den
allmanna inkomstnivan och pa det viset kommer bostadssvarigheterna
att ytterligare akas.
Jag viII sluta med att understryka att vi faktiskt inte kan gora
nagon prognos for det kommande aret, om vi inte kan bygga pa nagra
sakra antaganden om den ekonomiska politik, som kommer att faras
i vart land. Det ar naturligtvis en sak, som inledaren ocksa ar fullt
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ense om, men som llan av olika skill inte viII ga in pa, atminstone inte

pa diskussionens nuvarande stadium. Jag har som jag hoppas o'ppnat
darren till en disl{ussion om dessa brannbara fragor, som ju maste klaras upp om luan aver huvud taget skall kunna gora en konjunkturbedomning for det k:oIDlnande aret.
Harefter yttrade:
Disponent Henning Throne-Holst: Foreningens ordfarande sade till nlig
fore sam,mantradet, att am,net var !sa specieHt att det' kunde befaras, att
det kunde bli en viss stockning i diskussionen och han hemstiillde till mig
80m ledamot av styrelse'n, att jag skulle liimna en ,s.adan paus fa,r att ge
majlighet for dem, :8om satt moo djupa tankar ooh intros,santa synpunkter
att samla sig till inl,agg. Och det kan ju vara sa mycket mera naturligt, att
det nu blir en sadan p·aus efter det att professor Montgomery, som han
sager, har o·ppnat vagen for ny:a synpunkter pa vad det ekono·m,1ska Higet
kraver, m-ed andra ord, for en fortsattning dar inledaren slutade.
Det ar ju klart att viH man farsoka beda,ma de mycket iSvara fragor, s.om
man stalls infor idag och sarskilt om man ·vill farsoka yttra sig om de
medel, som star till forfogande f'ar att finna losningen, hamnar det forr
eller senare pa den grundsyn som var ooh en har m.ed hansyn till vilk'et
ekonomiskt system, som ar det onskvarda. D'err okning j' nationalinkomsten, som den senaste konjunkturberattelsen vittnar om iLr ju enbart i sig
sjalv gladjande. De som haUer pa det nuvarande ekonomiska systemet
hanvisas ocksa alltid till denna framgang, som ett bevis for det nuvarande
regleringssystemets fortrafflighet. Men i och far sig ar det ju inget nytt
att stigande priser kan stimulera produktion, stimulera efterfragan. Och
hur stor okningen har i Sverige an ar, sa ar den inte rekord.artad. I barjan
pa 1920-talet hade man i Forenta staterna med savitt jag f6-rstar lik1artade
penningpolitiska forha1landen en arlig stegring i produktionen pa icke
mindre an 10 procent. Dessutom har tanken pa rationalisering och det satt
att tanka 80m rationalisering foruts'atter efter hand blivit sa allmant oeh
systematiska stravanden att finna fram till arbetsbesparande metoder har
blivit sa generellt tilHimpade att det maste ha varit en vas:entlig ha~stang
i arbetet pa att rustadkomma en hogre effektivitet i produktionen.. Dartill
kommer aven att stigande priS'er, brist8Jnde balans underUittar en viss form
for rationalisering. Bristande ekonomisk balans betyder att det ar Hittare
att :salja varor, det betyder att de som silljer varor kan ge efter pa kraven
pa kvalitet. De kan farenkla vissa saker, de kan minska pa sortimentet och
darmed skapa forutsattning,ar for produktion i starre serier till Higre kostnader. Det ar uppenbart att rationalisering, som astadkom·mes p·a detta
vis, maste avspegla sig pa papperet i form av hagre effektivitet per arbetstimme. Men vad dletta kostar i langden far vad man vinner p'a kort sikt
det ar naturligtvis mycket svarare att berakna. Jag kan endast tillagga
som min egen erfarenhet, att vi infor alIa storre rationaliseringsprojekt p'a
senare ar fatt staHa oss den fragan: vilka utsikter finns det far oss att
kunna begagna dessa nya metoder liven sedan vi kommit in i ett annat
Hige, dar konsu·mentern~s efterfragan gar sig starkare gallande, dar kravet
pa stOlTe variation och flera nyh·eter blir mera t:r.angan,de, an vad det har
varit under de senaste aren.
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Men aven med dessa reservationer aterstar naturligtvis produktiori-shojningen som ett faktum. I synnerhet .aterstar 80m ett myeket gHidjande
faktum den vasentliga hojning i levnadsstandarden 180m kommit de aUra
flesta till del under de sista tjugo aren. J~nda ar ·det viiI sa att .manga,
kanske de flesta, som reflekterar over detta, hal" en kansla av att det nuvarande systemet i varje fall inte anvisar nagon slutlig losning. Det ar i
stallet troligtvis ett systenl som i langden inte later sig uppratthallas.
SkaIen hartill torde viiI f~amst vara tva. Det ena den olust, 80m skapas
av bristen pa ekonomisk balans oeh de yttringar detta far i arbetslivet oeh
i det dagliga livet. Det andra oeh kanhanda annu viktigare, kanslan av att
den reglering och den begransning av utrikeshandeln som vi nu har, den
·maste i langden verka 'Som ett hinder for intimare relationer m·ellan Hinderna oeh sa.1unda som ett hinder for politisk stabilitet i synnerhet inonl
Vasteurop-a. Q.kad politisk stabilitet, ar den viktigaste forutsattningen for
att vi skall kanna fortroende for framtiden. Jag tror d.arfor att vi linda
maste saga ·att vi idag star infor ett val: antingen maste vi riikna moo standigt £l·era former for offentlig reglering, eller ock·sa m'aste vi soka oss tillbaka till en friare ekonomi .an vad vi har idag. Inflation, stigande priser,
bristande balanS verkar inte enbRrt pa det ekonomislka,' de verkar pa samhallsstrukturen overhuvudtaget. Om deflationen verkar forlamande, sa verkar inflationen up:plosande. Den fram·kallar standigt nya krav pa Dya former for samhallelig kontroll, pa priskontroll, valutakontrolI, investeringskontroll monopolkontrolI; Utan att nagon av dessa ,kontroller i alIa fall
innebar nagon losning, och utan att egentligen nagon tror, att d:essa kontroller kan ge Dagon losning. Missnojet eIler misstron mot ba·de kontrollerna oeh kontrollil1stanserna oeh mot n'aringslivet fortsatter oeh kraver
stiindigt flera och strangare ingrepp. Samtidigt kan man val fastsla, att
utebliven konkurrens betyder mindre kritik fran ·konsu'menternas sida och
mindre sjalvkritik hos producenterna, d. v. s. det minskar ansvarskanslan,
det minskar resp·e'kten for de krav som arbetet staller. Detta ar ett resultat, en konsekvens, .som sprider sig genom hela naringslivet, ja, i verkligh·eten genom helia samhallslivet. Reducerad ,konkur1"enIS motverkar alla
stravanden p'aatt inom alIt vi-dare .kretsaroka kanslan av -arbetets v;arde
oeh betydelse for cless utovare.
Statsradet Wigforss uttalade for nagra

ar sedan foljande:

»1 man:niskoEs behov ingar ocksa kravet pa tillfredsstiillelsemedsjalv'a.den
ekonomiska verksam:heten. Malet for 'det ekonomiska livet ar i sista hand
inte varorna oeh tjinsterna utan manniskorna oeh deras liv i alIa dess
skiftande former oeh med alIa dess hittills uppdagade och kanske annu
inte uppdagade varden.» Det borde vara av start yarde oeh intresse att
med utgangspunkt fran dessa syn·punkter fran statsradet Wigforss, synpunkter 80m jag tror att de flesta delar, lata undersok.a vad de nuvarande
regleringarna har givit bortsett fran den produktionsokning, so·m de s-a
hogt berommer sig avo For egen del ar jag ganska saker pa att en friare
ekonomi har betydligt storre forutsattningar an nagot regleringssamhalle
att skapa ekonomiskt framatskridande oeh jag menar att erfarenheten har
visat, att ,det friare systemet "aven ger £lera utviigar Goh storre mojligheter
att komma fram till en losning av de myeket vasentliga oeh .myeket svara
fragor, varom statsrad,et Wigforss talar i det nyss atergivna yttrandet.
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Annu viktigare .an detta ar kanske att vi far en penningpolitik oeh en
handelspolitik ·som mojliggor friare, oeh mindre detaljreglerade ekonomiska
transaktioner mellan landerna. Jag harde for nagra dagar sedan en framstaende sociaIdemo·krat, 80m pia tal om exporten av travaror och pappersnlassa ville ha ,des'8a underlagda offentlig kontroll, darfor att han pa sa vis
ville fa en storre del av denna export dirigerad till hardvalutaHinder. Det
ar tydligen sa att exportorerna av tramassa och papper idag 'kan fa ett
hogre pris om de saljer till svagvalutalander o·ch omraknar de inkomna
valutorna ·efter officiella kurser till sven.ska kronor. Savitt j'ag forstar
IDaste aetba vara ett uttryek far att dessa svagvalutor ar ur 'sven'sk synpunkt avervarderade. Om vi i stallet hade en ekonomisk. politik rom
Inojliggjorde for oss fria vaIutakurser sku'1le ju export o.ch import kunna
reglera sig utan nagot ingrepp. Det skulle inneba~a att exportorerna
finge salja ,gina v·alutor till det 80m importorerna ville ge. M'en detta ar
linda en·dast en sidaav saken. Vad som ar svarare ar att d'et i langden
maste utgora en orimlig belastning i forhaUandet ·mellan landerna om
alla ekonomiska transaktioner, 80m nu skall vara forema1 for avtal mellan
regeringarna om kvantitativa utbyten. D.et betY'der i verkligilieten att
man har ett kon:stant motslittningsforhallande, som innebar alIa mojligheter till irritation, misstro oeh missforsmnd meUan Hinderna. Kunde vi
i stallet fa en ·ekonomisk politik, en penningpolitik framfor allt, 80m
gjorde det 'mojligt 'att lata export och import regleras utan tillstand i
varje sarskilt fall fran regeringarna, skulle vi kunna ge ett ovarderligt
bidrag till det politiska tillfrisknandet i speciellt Vasteuropa och n·aturligtvis aven i ·dess forha,llal1de till Amerika. Det ,af uppenbart att Sverige
inte ensamt k·an aterstalla fri internationell handel, men vi kan srukert bi··
draga till det, ge ett sakligt bidrag, oeh ge ett vasentligt och mycket
betydelsefullt bidrag genom ,det 'exempel 80m detta 'kommer att utgora.
Den ekonomiska politiken har ju hittills varit, oeh ar allt fort~arande
bestamd a v hansynen till den fulla sysselsattningen. All'a ar val numera
fulIt pa det klara med att fuB \sysseI,sattning inte bara matSte efte~stravas,
utan motsatsen ar en orimlighet 'Som inte under nagra forhallanden far
forekomma. M:en den fulIa sysselsattningen Jlllaste efterstriivas medandra
merlel an de m·an for narvarande tilHimpar. Det bor liven vara mojligt att
finna andfla medeI for -att I08a detta' utomordentligt viktiga problem.
Malet for den ekonomiska politiken far darfor inte enb'art vara fun's~ssel
sattning. D·et maste vara full sysselsattning inom ramen for inre balans
oeh fri utrikeshandel.
.
Bankdirektor Jacob Wallenberg: Det ·ar sa manga p,roblem, sam
pre.sentera .gig vid en genomgang av det ekonomiska Higet. ViLken ptolitik
man bor fora b·eror faktiskt pa vart m·an viII ha.n. Jag fick nu det intryeket av inledaren, att han Isatte en jaanvikt n1ellan prod'uktion oeh konsumtion fo~st. Han raknade aven upp en d·el andra saker, 80m borde vara
i jamvikt; gan.ska langt ner pa skalan kom prisstabiliteten. Jag vet nu
inte, om det var nagon avsikt ID'ed detta, e:ller om rangordningen blev
en slump. Jag tor, att riskerna iir mycket stora f. n. :att. vi sOka anpassa
oss i vara inlandspriser till de priser, 80m finns utomlands ooh 80m aterspeglar sig i priserna pi export- oeh imporlvaror. Vi vet ocksa, att
mycket starka krafter ar i gang for hogTe loneroch·att myndig.heterna
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denna gang forklarat att lonerna skall faststallas genom fri forharidling.
Vi har ju fatt ett smakprov pa vad loneutvecklingen kan tan'ka;s bli i
skog&arbetarlonerl1a, dar - savitt j-ag vet - sannolikheten ar 8)tt d·et
blir en 15 procentig stegring i fODhallande till foregaende ars avtalsloner.
Den reella stegringen blir n-aturligtvis inte fullt lika stor pa grund av
den loneglidning, som agt rum under aret. Nu sade inledaren, att man
med h'ansyn till viss'a omstandigheter val kunde fOTlsv,ara en lonestegring
pa 3 eller 5 procent m·en att resten av 1(jn'e8tegringen !maste tackas genom
en produktion.8okning. Jag tror att i alla dessa forhallanden aterspeglas
krafter, som med ganska stor sakerhet kommer att flytta UplP prisnivan
i l,andet. Det ar tveksamt, huruvida de monetara atgarderna verkligen
avser att vara en broms pa denna utveckling. Vi far ju visserligen hora,
att har skall bli kreditrestriktioner, men a andra sidan sa forklaras, atminstone av finansministern, jag yin inte saga att Riksb'anken har ytt~at sig i denna fraga, nastan i samma andedrag, att lagriintepolitiken icke
skall overges. Den laga rantan har hittills uppehallits genom kreditutvidgning. Man star da faktiskt m·ed en fot i vardera p'enningpolitiken. At
vil'ket hall kursen skall yanda bEr val beroende av pa vilken fot fUlansmini-stern lagger kroppstyngden. For d·agen ar det svart att avgora, vad
som ar avsikten, 000 denna osakerhet drar med sig ganska stora svarigheter for bankern·as h,andlande. Det ar klart, alt om m1an vet, att har
kommer att bli ont om pengar, sa staller man in sig pa det. Faktiskt ar
det sa, att man gar oeh undrar och sager: det kan'ske blir ont om pengar,
det kanske inte blir det, for vi ser att da rantorna tenderar uppat, sa lanar staten i Riksb,anken och vi far gott om pengar. Da maste vi fo:r.w.ka
gora de pengar, som finns i bankerna, - n'aturligtvis IDled iakttagande av
de reservbestam'melser, som myn.dighererna h,ar alagt OISS, - ranteb'arande pa nagot anDJat Isatt, och da har vi kreditexp:ansion. Jag tror darfor,
att vill mtan ha DagOn atstramning sa maste m·8;n klalrt och tydligt saga
ifran, vilk,et politik 'man avser att bedriv;a, och genomfora den kon'sekvent.
N u ar det naturligtvis sa, att om vi med monetara medel fOflSQker hall'a
tillbaka priserna men priserna i utllandet ligger pa en hogre niva, sa upp"
kom,mer den mojligheten, att vara valutabehallningar ok,a. Man kan da
saga, att v'aruforsorjniIlg,en darig·enom skulle bli samre, men det blir ingen
brist pa balans, darfor att denn·a minskning i forsorjning motsvaras av en
minskning i kopkraften. I Hingden gar d'et nat'urligtvis inte att halla tV'a
.olika prisnivaer, en il10ID landet och en pa export- och importvarorn'a.
Da uppkommer kravet pa en justering av viixelkurserna. Men som jag
ser problem-et finns egentligen ingen anledning att tdiskutera denn!a fra.ga,
forran vi borjar fa en tillfredssta.llande ell'er t. o. m. besvarande tillstromning pa valutor. Nitr devalveringen gjordes., sa ·sades det i England ganska
tydligt ifran, att d·evalveringen tilltogs sa kLaftigt for att m·an ,skulle vara
sak·er pa att komma i ett bottenlage, som skulle medfora en okning av
valutabehallningen i landet, och att de justeringar, ,som skulle kom!ma
darefter, skulle bli en atminstone partiell atergang. Har i Sverig,e kan jag
inte p8Jninna mig att nagot liknande uttalan.de gjordes. Huruvidta vi i
Englan·d kommer att fa uppleva denna utveckling vet jag inte, darfor att
det ar ju inte alltid som den proklamerade politiken stammer precis med
d'e atgarder, 80m vidtas. Jag vet inte, om den ekonom1ska politik 80m
forts i England fa·ktiskt star i overensstammelse med en sadan ma1siitt-
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ning. En foraI1!dring i vaxelku~ser, skulle alltsa, om oeh nar den fra~an
blir aktuell, Ikunna komma upp pa ett liknande satt ungefar SOlIn den pa
silSta tiden har forsigatt i fraga om Clanada.
Ett annat problem, som jag skulle vilja berora har, ar frag'an om
investeringar. Nar inledaren talad'e oon balans, sa vet jag inte om hall
namnde, att den balans 80m finnes ar en balans med restriktioner" Vi
h'ar ganska ingaende restriktion:er pa investeringsomradet, och vi vet att
det klagas ganska allmaut pa de kraftiga restriktionerna pa bostadsbyggandet. I ,det swmmanhang·et ar det en -sa:k, ,80m enligt min llllening ar
ganska p,afallande. Det ar det :att m~a,n har nastan helt i reson·emanget
om investe:ringskontroll frikopplat :,sig fran sambandet mellan investering
och sparande. De soon nu mest attaeker3Js for ,sina stora investeringar ar
industrien. M·en jag tror, att om man tittar pa bankstatistiken, utlaningsstatistiken, sa sk'all m'a.n se, att industrien ar den kategori, som under
de senaste aren har lanat .minst pengar. Den h'ar, tror jag, nastan helt
och hallet sialv finansierat sin'a investering.ar. D·en har taekt sitt investerin'g!sbehov med ett 'Sp:arande. Om nu all'a gjorde det, isa yore det faktiskt
inget problem .med investeringarn'a. Da skulle vi ju kunna slappa hela
investeringJsregleringen. Vi har i Sverige hlar i fraga ,om bostadsbyggandet
·haft en finansieringsmetod, 8O·m jag tror ar mlera liberal an vad som finne'S
i nagot anIlJat land. I Am·erika h'ar myndigheterna under de senaste aren
finansierat bostadsbygge, men icke pa langt nar sa liberalt 'soon vi h'ar
gjort, oeh nu, har i samband m,ed den innationskonjunktur 80m rad.er hojts
roster for att skarpa kraven paamorteringar oeh i fritmsta h'and d,en egnia
insatsen, nar TIl'an viII bygga. Har i Sverige ar det sa, att man pmktiskt
taget far lana al1a pengar om m'an viII byg.ga ett eget hem eller om m'an
vill ha en bostad i ett kommun:alstyrt hus, oeh de avbetalningar ,som sedan
kravs ar praktiskt taget inte storre an vad sommotsvarar en forslitning.
Den sorn skall bo i hUlget behover inte Isj'alv spara, h'an tar for givet, eftersom nu ett sparande behoys for varj.e investering, att det alltid skall
finn1lJS nagon annan sorn vill,spara. Det nodvan,diga sparandet skall salund'a
ske via penningsp,arande. Det ar en sak, 180m inOO heller 'ar sa attraktiv.
J,ag kan taIllka mig att det finllls folk, 180m skulle vilja ge sig pa ett
realsparan'de oeh att de kanske h!ellre skulle Isatsa pengar pa att byg-g'a ett
eget hem an ,att skaffa .gig en bil, men det form far de inte for dar rader
restri~tioner, men ifraga om biiimporten dar ar det fritt. Sparandet viII
man Iskall ske genom ett penningsparande, men i inflationstider ar ett
penningisparande inte sa ;lwstigt, darfor att rant-an ar lag oeh dessu:tom far
man ju igen kronor 80m ar samre. Realsparandet vore darfor mel'la attraktivt. Att sparandet icke ar tillrackligt attraktivt bidrager enligt min mening till att a~betsintensiteten i landet icke ar sa hog, som den skulle
kunna vara. J1ag tor ,att nar man utformar den ekono·miska poli:tiken, sa
ma.'Ste man tan'ka pa att de ,metoder, man anvander i fOl'lsta hand ar agnade att oka produk-tionen, oeh iandra h,and ·att aka sparan'det oeh j1ag
tror att det fakti:skt ar de enda vag'arn'a, isom leder till ett swmhiHle., som
befinn1er Isig i jamvikt utan restriktioner.
Fonste aktu'arie C. W. Anl~arcrona: Dr Metelius bar harsagt, att en
maLsiittning for ,de - om jag sa far kaHa det - konjunkturvardande myndighetern,a vore ett stabilt penningvarde. Detta ar ju en uppfattning, rom
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hela v'arlden prakti,skt taget ar enig om. I det ll'aZristis~a Tyskland holl man
ju mycket styvt pa den samen, i Sovjetunionen haIler mian oeksa - om
j!ag inte :mis8uppfattat 'situationen -dar - pa att pen'ningvardet ,skall vara
st8;bilt, oeh ·har har just nn bankdirektor Wallenberg sagt d'etsamIn-a. For
en kort tid sedan hade vi en diskussion hoar, 'som h-andlade om konkurrensen, oeh darvild visade det sig, att -alIa -talare fran olika politiskta u!ppfattnin!gar oeh oliika olMaden hollo pa det !stabila penningvardet 80m det
absolut enda ratba. Jag undrar om inte detta i VDSS man kan v·aJTa ett vane_tankande? V'arfor skola vi ha ett ,stabilt p,enningvard'e? Jo, naturligtvis
emedan det har sa olyckliga -konsekvenser, nar penningvardet gar alltfor
mycket uppat ·eH,er nedat. M-en varfor undeI"sOks inte :heller ,mojligheteroo
att eliminera d,essa olyckliga 'konsekvenser? Det finns ,dock manga siitt, pa
vill~aman skulle kunna nedbringa dem, oeh ju mera man klan det, desto
mera kan moan lata penningvardet variera och darigenom lata dess Vlariationer ha den sjalvHLkande verkan, :som de i sig sj.alva ha. Man skall irute
glomma, 'att om en lakare endast utskriver febeI'!Stillan·de medel, blijr pati..
enten ·darav inte frisk. Han hallis kanske vid liv, oeh ,det hela ser trevligt
ut, men i langden gar intedet. J\lan maste bota sjalva sjukdomen, och avel1
om man hittar pa en IIl3Jssa patentmediciner, som man tror botar, men soon
i grund :Deh botten endast hall'a teeknen pa sjukdomen borta, kommer m'an
anda ingen vart.
.
J·ag kan inte finna annat an att vi under'de -senaJste 25 aren ha kunnat
konstatera .en fortsiittning pa den standiga pen,ningvardesforsamring,som vi
haft under flera hundra ar och 80m vi, manga atminstone, i bOrjlan pa
detta tsekel trodde skulle Kunna upphora ,efter d,en frram.gang, som den
nationaleko'Domiska vetenskapen da h,aft. M,an hade ju da fatt en viss stabilitet i penningviirdet, oeh man h~ade borj,at invag.ga sig i-den uppf:att..
ning-en, att penningvardet egentligen i grund och botten var mycket ·stahilt. Guldkantade pap:per voro yttel'st populara, en an~ skulle ha obligationer och bankaktier. Vi ha nu sett, att det gar inte. Sa ktan det inte
fortsatba. Folk kan inte - just 80m bankdirektor Wallenberg sade - formas till nominellt penningspamande, om inte penningvardet halls st'abilt,
bara darfor -aJtt man sager 'att man ollJskar halla det st8Jbilt.
StatsmaJkterna bora dirfor ej, rom nu, mobarbeta :rea.lvardesparandet oeh
uppmuntra nominellt sparande. Tv·artom skulle man kUinna pa ailla mojliga
-satt, genom propaganda ooh Ilagandrin~3lr - det yore far langt att har ga
in p-a hur - inri:kta !sparandet pa realv·arden och sa 1smaningom sueeessivt
fa bort att vara bunden vid alia dessa stora nominella tillgangar och stora
nominlella skulder. Det .gar inte pa en dag, men varfor kan rman inte for,sOka o·ch se, i vad man man kan sla in pa en sadan vag, for att, om inte
annat, hj-alpa dem, 80m nu fOrgav;es fOrlSokJa hindra penningvardet att
fluktuera, och detta end3Jst for att undga de olyckliga konsekveIl1sern:a
darev? Det ar in konsekve11$erna, 'Born ar det viktigaste, och inte det stabHa penningvard;et, i och for gig.
Fil.lic. Bengt Meteliu8: Jag kanner mig inte kom-petent -att ga in pa de
politiska 'avv,agningsfragor 180m h:ar rests. Jag vill bara gora ett par kompletterin:gar till vad de olika talarna har sagt p.a, det mera fa;ktiska planet.
Betraffande bostadsfragan fraanholl professor Montgomery att en fortsatt
inkomsbstegring kan skapa ett svart lage, och det ar sakert en risk 80m
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man bor ra:kna allv;arligt m:ed. Det -iir ju, 80m b'ankdirektor W,allenberg
sade, ett omrade som man nu haller neremed reglering. Far vi en allman
inkomstokning, maste m'an - ·aven om den blir relativt llllattlig - rakna
med att den kommer att rikta sig just mot bostaderna, oeh man kan fa
en ytterligare sk8Jrpning av desorganisationen pa bosUiJdsm!arknaden,. Det
ar utan tvivel ett allv'arligt problem, Bom mlan mmste h,a ogonen o'ppna for.
I fraga om vad di'sponent Throne-Holst sade, var det ju manga och djupa
perspektiv som han drog u·pp. Jag villI bara Higga till en liten s.~k betraJf,ande utrikesh'andeln. Det ar flbktiskt inte sa, att vi p'a den pun,kten hittills under 1950 har gatt mot o,kad ~eglering. Vi hal' tvartom. h·aft en avveckling av regleringaxna och forsok 'att ,skapa ett mem m'ultilate~alt b:etalnin,gssy\stem ino'ID Europa och vi har haft en okad frilistning av ett stort
faIt lav var impo~t. For narvamnde ar 60 pro·cent av var import fran
O. E. E. C.-Ianderna frilistad, och man rakn'alr med .att h'oja till 75 procent.
Dessutom h~ar ,man h·aft en mycket liberallice'nsgivning pa ovriga omra·den.
Rella bilimporten faller ju utanfor friliJstningen. Det ar fragla :om vi inte fo,re
Korea hade en utveckling pa vag mot dlen situation, lso~m han b'etra'ktade
som onskvard, namligen att utrikesh,an·deln kom i gang i okad o'mfattning.
Var export oeh impo,rt steg ju kraftigt och vi h,ade en onskviird stegrin~g
ay konkurrenstrycket pa vissa omra·de,n, lsarrntidigt !8Om vi h:a;deexp'aI1JSion
inom vara traditionel'la exportindustrier.
De pennin'gpolitiska synpunkter 80m bankdirektor Wallenberg anlade
viIi j:ag h.elst slippa att ge mig in pia. Vilken skida man skall s'tiilla foten
pa i d,en slialomlopningen ::ir det val m:te vart for Konjunkturinstitutet att
[alIa ·nagot omd6me o:m. Det far bli de merakompetenta slalomloparna.
Betraffande lonerna vill j,ag for undvikande ,ay missfofstand siiJga, att
de kaltkyler vi har gjort gaI~er ·den :ge'nomsnittliga nominella inkomststegringen i hel,a landet. D'et ar klaI'lt att man inteav ett isolemt krav fran
exempelvis skogsaJ1betarnas sida pa 15 procent lonestegring, just pa det
omrad'e dar vinster och priser ,ar blast, kan 'sluta att det ISkall bli en sadan
ge:rrerell okning oy,er hela faltet. M,an !kan inte hellier bortse fran att en
hoj.ning av virkesprisernahar ungefar ,samma effekt pa inkomst'situationen
j1nom landet som om skogsrarbebrurna far en inkomlstokning.
Rorande kreditexpansionen h'ar vi just med hjalp 'ay bI. a. H'andel'sbankens kr:editanalys sOkt bild~a oss en uppfattning om, hur den har fordelats
pa olikia omraden. D·e ,siffrorna styrker precis vad b.3;nkdirektor Wallenberg sa:de. Av hela Okningen !sedan augusti i fjol i affarsb:ankernas utlamng
faller ca 40 procent pa vaxelkrediter och rembour81krediter, och resten faller
i stor ubstrackning pa Ian ibill bilhiandeln och byggnadsverkS8;mh.eten~
med'an daremort totial:utlaningen till industrien har varit t'a'mlig'en kOIllstant,
aven om vissa induiStrier lanat mera, andra mindre.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 1 december 1950

Ordforande: Professor E If i k L 1t n d b e If g.

Ordforanden, professor Erik Lundberg: We welcome ProfessorJewkes from Orlord to our meeting. We are very happy that he has
been :able to stop over in Stockholm for a day and a night, and we
shall now hear him speak about the »Dilemmas of Planning». We
know Professor Jewkes quite well in Sweden because of the wide
circulation of his book »Ordeal of Planning», that has been translated
to Swedish. But since that time many things have h-appened and~ we
are very- eager to hear Professor Jewkes' views on the British experiences during later years. May I with these words ask him to begin.

Professor John J ewke,s inledde kvallens diskussion rorande

Some Dilemmas of a Planned Economy
The vast social and econom·ic experiments which have been carried
out in Great Britain since 194:5 fall into three p,arts: first, the attempt
to impose upon the economy as a whole a system of central state
control; second, the policy of redistribution of income through
taxation and the provision of extensive social services; third, the
schemes for bringing a number of ind,ustries, of which coaL mining,
iron and steel" transport, gas and electricity are the most important,
under state ownership and, in one fQrm. or another, under immediate
public control, that is to say, nationalization. The schemes of nationalization are my present subject. They represent the practical application of some very old socialist doctrines. For th'ere has long been a
demand in Englan,d for the nationalization of the means of prod-uction,
distribution and exchange. And after five years of experience it is
reasonable to ask: Are these new forms of public organisation of
ind'ustry proving successful? Do they represent a move towards a
more scientific administration of these industries or, on the contrary,
have they in fact failed to fulfil the hopes of those _who created them?
I do not propose to consider the more sterile aspectS' of the controversy which is now going on in Great Br·itain. It se.ems to me useless
7 -
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to ask such questions as: Are priees now lower than they would· have
been if there had ·been no nationalization at all? Are consumers better
served? Are workers happier? Tllese questions are sterile not because
they are irrelevant in thems.elv,es but because there seems to be no
'Scientific way of finding an answer to thenl, and· the answers that are
frequently given reflect personal prej'udice or political opinion. B'ut I
think it fair to put British feelings about nationalization in this way.
Those who feared nationalization at the outset believe that their fears
have proved real; an,d those who, approved of nationalization originally
are still very far from being satisfied with the ~esults. One proof of
the present general disappointment is that the latest schemes of nationalization differ in form from the earlier schemes. The earlier schemes,
such as coal mining and electricity, had three outstan/ding features:
a high degree of centralized oontrol of the industry by a PUlblic Board;
the vesting in the Public Board· of an almost compliete monopoly; and
the rule that the separate parts of' the industry need not cover their
costs so long as the industry as a whole did so. In the latest schem'es
there are significant challges. In the schemes for iron and steel and
for transport an attempt is made to bring about more d~centralized
administI~ation, to introduce a measure of competition and to insist
that the different parts of th·e in,d'ustry, as· well rus the industry as a
whole, should cover its costs. I think we are learning som'ething in
Great Britain although perhaps we are learning rather .slowly.
Both the growing doubts of the public an:d. th·e ch,anging forms of
the latest soh·emes of nationalization al'e d'u,e to the very obvious fact
tJh,at certain vital problem, connected with the operation of any
larg,e-scale ind'ustrial organization, are proving much more difficult
to solve than was at on·e time thought lik,ely. I refer in particular to
four m·ajor issues: 1. 'TIhe setting up of tests of efficiency in the absence
of competition. 2'. T:he determination of prices in the absence of a free
market. a. Th·e making of investment decisions, particularly where
fairly quick readjustment is called for an·d 4. the actual administration
of org·anisations as large as these P·ublic Boards. T:hese iss·ues I propose
to discuss in turn.
First, the establishment of the criteria of efficiency. In a competitive system the test of efficiency is profitability. There are two very
good reasons w'hy this particular test cannot be applied to the Public
Boards which control British nation·alized ind·ustries. The first is that
the ind'ustries are, in greater or less d·egree, monopolies. Profits, therefore, may j'ust as well be a measure of the degree of exploitation as
of the effective working of th,e organisation. The second reas·on is that
the PUlblic Boards have been virtually forbid·den to make profits by
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the v-ery laws under which they ,vere set up. This point I must explain
in a little more detail and perhaps I can best do it by speaking in
terms of the National Coal Board, wh·ich is typical of others. Under
the statute by which the National Coal Board was established it is
laid down that the coal mining industry as a whole, taking good and
bad· years together, must cover its costs including the charges on its
original capital. In effect this means that the coal mining industry
sho'uld not mak,e profits over a period of years. If it did so it would
almost certainly be charged wit1h exploiting the public by fixing prices
to'O higll. The Public Boards were set up, as a result of the campaign
in favour of nationalization, to sweep aw-ay what were regarded as the
evils: of profitmaking. That has had some very important consequences. The pressure to close down the les'S efficient mines and to
expand· the more efficient has been very much lessened·. It is trne that·
the Coal Board has closed down one or two mines which were strikingly inefficient and has moved workers elsewhere. But that is not the
gen·eral rule. It is easy to understand how unpopular are measures for
closing down pits an,d transferring th'e work-ers elsewhere. The line of
least resistance clearly is to remain content with merging the profits
of the good and bad mines and joust keeping the head of the organization -as a whole above water. In 194'9 the coal min,es which made a
profit showed a total pflofit of £50 million; the coal mines which mad'e
a loss, nlade a loss of £20 million. In 1'9-49' the difference in costs
between the high cost prod'ucers: and the low cost produeerS' was wider
than it had been before the w·ar. A scrutiny of the recently issued
national Coal Plan for the period 1950-65 makes it clear that the
switch between high cost areas to low cost areas in the next 15 years
is to be slower than it has 'been in the past 30· or 40 years. Another
consequence of the absence of the normal profit motive is the wealrening of managerial incentive. It seems to me f.undamental for vigorous
man.agement that a surplus should be aimed at. Where there is a fixed
and· limited obj.ective it is extremely tempting to go slow. A third
consequ·ence of the absence of the profit incentive is that the COlnffitlnity has now no way of satisfying itself whether an industry is
doing its job badly or well. This can be illustrated by the discussion
that is going on now in Great Britain. If the Coal Board makes a
profit it~ critics declare that this is proof that it is exacting monopoly
profits. If the Coal Board makes a loss its critics assert that this
proves that is it inefficient. Whereas, of course, the truth is that the
profit criteria has largely ceased to be relevant. When charges are
brought agaillSt it the Coal Board has its own answ,e:r.s. If, for instance,
the Coal Board is seeking to defend itself in a year \vhen it has made
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a loss it can ·argue that, after all, Great Britain is very short 'of coal
and that the present o'utput cannot be maintained without using the
inefficient mines. Or the Coal Board· may sa.y that, on social grounds,
certain high cost mines must be kept in existence, otherwise the
displaced miners would have difficulty in finding employment elsewhere. Or the Coal Board m·ay assert that its losses are due to high
costs which :it cannot control-a good deal of bickering is now going
on between tihe Boards, one accusing anotller of charging high prices.
Or the Coal B'oard may say that it has been fortbidden by the government to raise prices 'because this would effect the cost of living index
and lead to higiher wages. Or the Coal Board may point out that it is
selling coal abroad at a loss and that this i'S necessary to help to red'uce
the adverse balance of trade. The result of all this controversy is a
growing sense of frustration in the public mind. When the Boards
were set up it was commonly believed that, under the stimulus of
public ownership and under the scrutiny of the publ:ic eye, the basic
industries would' become more efficient. Now apparently there is no
way of d'eciding whether they are becoming more efficient or less.
There has been a good deal of discussion recently in Great Britain
as to whether simple physical tests of efficiency could be devised to
determine when an ind'ustry ,vas moving in th'e right direction. Certain
criteria have been suggested, such as output per man, the number of
units electricity generated per ton of coal, or the numb,er of miles that
a locomotive can run on a ton of fuel. B'ut tests of this kind" though
occasionally they may be 0.£ value. in the short period, are normally
useless. T'hey can only measu:r.e changes about a standard·; they
cannot determine whether th·e standard itself is reasonable. And to
measure the effectiveness of the whole of an organisation by examining
the ,use to which it p'uts one of th·e factors of production is, of course,
quite unscientific. There have also been suggestions that new bodies
should be slet up which would periodically examine the working of the
Public Boards, either House of Commons Committees or Committees
of independent experts. But' clearly it would simply add to the chaos
if such bodies were set up before criteria were established by ,vllich
they could reach their conclusions. My own view is, therefore, that
the setting up of the Public Boards in Great Britain has created large
areas of economic irrationality in the system. The test of profitability
has gone, the attempt to find new tests has not yet been successful,
and I am bound to confess that in my opinion they are not likely to
be successful. In that sense nationalization cannot be regarded as an
experiment because one cannot have an experinlellt unless one can
find some ,yay of measuring its results.
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I come now to the secon·d of the major issues-that of price determination. The P:ublic Boards are monopolies. They h·ave imposed
upon them the responsibility of covering their costs. But, subject to
certain qualifications, there is no longer a free market in any of the
goods and 'Services provided by the Public Boards. It may then be
ask~d: how !have th·e Boards in fact fixed prices? Have they discovered
any principles by which they can bring about a rational distribution
of the goods and m.ake appropriate readjustments in prod:uction?
There is a good deal of interesting evidence here. Each of the Public
Boards has expressed its intention to produ·ce what it calls a 'rational
price structure'. In fact, in some of the statutes, it is laid down that
one of th·e first tasks· of the B'oards must be to prod'uce this price
structure. The Board'S h·ave been busily engaged since their estabiishment in striving to fulfil this task. B'ut no principles have apparently
yet been discovered and non·e of the Boards has, as yet, issu·ed what
it regards as a rational price structure. Most of the Boards are, indeed,
still fixing their prices in terms of the conditions existing at the end
of the war when, as a result of many emergency decisions taken
between 19'3:9 and 194 5, costs and prices had got very s-eriously out
of line.
It is not easy to describ·e the entanglements in which the Boards
now find themselves in the search for a rational price structure. T·he
length of time being taken over this task is in itself significant. When
the Transport Board was set up in 19'47 it was given two years to
prod'uce a coordinated system of charges for road and rail passenger
and· goods transport. B'ut at t;he end of the two years: it was comp·elled
to go to the Minister ·and ask for two more years to complete the
task. M'uch the sam·e is true of the other Public Bo·ards. The experience, however, is longest and I think most interesting in th·e case of
coal mining. Every year since 19'46 the ·Coal Board has reported that
it is searching for an appropriate price structure; more experts have
been called in; more consultations held with representatives of consumers and of ind·ustry. This has served· only to reveal and not to
solve the difficulties. But it is at last :becoming clearer what the Coal
Board is. trying to do in creating its price structure. And what it is
doing is very odd. 'J)he B'oard first identified 8,000 different sorts of
coal produeed· in Great Britain. It then asked its scientists to evaluate
the physical characteristics of each one of these coals in terms of
vdlatility, ash content and so on. Th,e first approximatio·n to the price
structure was based upon this evaluation of physical qualities. Next
the Bo·ard recognised that consumers might have their own special
preferences as b·etween different kinds of coal, they might attach
1
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importance to qualities which the scientists did n9t recogniz-e or could
not m·easure. The n·ext step, therefore, was to take into account what
was called 'comm-ercial considerations'. We have not -been told wllat
tJhe commercial considerations are. Whether they are the prices to be
expected in a free market or the prices which would ruie under a pure
monopoly or whether th·ey involve some mystical conception of the
just price, we do not know. But, how·ever calculated, the first price
schedule has been adj.usted in the light of thes·e commercial considerations. B,eyond this, th,e B'oard is apparently determined to have a
system of a ;uniform d·elivered price for each of a number of large
zones in G~eat Britain. I mention these details simply to make the
point that the meth·ods being follo\ved are arbitrary. It is arbitrary
to fix t'he prices of goods in terms of scientific assessments of their
physical qualities. If this method were ad'opted with ladies' l1ats it
would be obviously absurd. It is equally absurd in other cases. It is
arbitrary to introduoe the so called commercial consid·erations when
there is no market. And, of course, it is arbitrary to try to adj-ust one
arbitrary set of prices by reference to another.
Flfom all this I d·educe that t'he Public Boards have made things
more difficult for themselves by r,efusing to accept the guidance of the
marl{et. B'ut it may be that the form taken by nationalization in Great
Britain leaves the Public Board entir,ely without choice in this matter.
Suppose that it was suggested', as in fact it has been suggested, th·at
the Coal Board· sh·ould cut through these knots reg,arding price p·olicy
'by allo,ving each coal mine or each group of coal mines to keep their
own accounts and to sell their coal at the best price they can obtain
through th·e existing system of distribution and then allo·wing the
mines which cannot cover their costs to go out of existence. That sort
of sch,elne woul'd be entirely unacoeptable because, quite apart from
the pathological dread of the price system which has been so common
in Great Britain since 1945, prices, of course, would rise until they
covered the costs of the marginal prod·ucers. Other producers ~Tould
mal{e substantial profits and we are back once again at that kind of
profit system to which the upholders of nationalization are opposed.
But there is a second difficulty about accepting the tests of the
market. The Coal Board., w:hile seeking for a scientific price system on
the one hand, has been actively engaged on the other in preparing a
long period· physical pla11 for the coal n1ining industry. It has decided
which coal mining fields are to expand, from which coal fields the
different consumers are to be supplied. That is to say the Board has
a picture in physical terms of what it has to calTY out in tIle future
in the way of investment, of regional expansion' and decline. It is
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almost certain that this picture of the future would conflict ,vith the
shape of the industry as it would be determin·ed 'by the operation of
the market. I fancy that the Coal Board· is aware of this dilemrtla and
therefore is not really prepared to accept the test of the market.
I COID·e now to the qu·estion of investment. It is, of course, a truism
that, however the economic affairs of the community may be organised, the making of decisions regarding investment are tIle most difficult of all decisions to make, and the decisions in wh~ch Inistakes are
most frequently made with all their consequences ill tIle way of maldistribution of resources and· the propagation of fluctuations. And I
do not think that anyone claims that the competitive economies have
a perfect or even a particularly good record in this respect. Investment mistakes will always 'be made and probably be made frequently
and the most that can be h'oped for is tllat these mistakes will be
recognised and then rectified as quickly as possible. Ii we ask whether
the investment pol,icy of th'e Public Boards 11ave been about right
it is extremely difficult, if not impossible, to give a us.eful answer. It is
probably true that since the P'ublic Boards are the children of the
British Labour Government and sillce parents are accustomed to llave
a high regard ior the future of th·eir children, the Labour Go""ernment
has shown some bias in favour of these Public Boards. It is only fair
to add that the P'ublic Boards have not been given everything in the
way of n,ew capital which they have asked for. MallY people think
tllat some of the B·oards: have inflated th'eir demands for capital and,
therefore, have tended· to divert capital from other ind·ustries such as
engilleering, upon which Great Britain is very much dependent for
exports.
B'ut there are two illustrations which I would like to p'ut before
you which have a bearing on this matter of investment policy; one
relating to transport and the oth'er relating to the coal mining ind:ustry.
I have already said that, in my opinion, the efficiency of any system
of investment ·depends largely upon the speed with which it is possible
to recognise and remedy mistakes. That is important because in a
progressive economy new capital should b·e directed strollgly to the
growing points and should be diverted from those industries which
are declining. In Great Britain the Transport Commission owns and
controls not only the railway system but a large part of the road
system for passengers and goods. Now in Great Britain, as in many
other countries, the railways cannot meet their costs. Th·ere seems,
indeed, to be no way in which they will ever be able.to pay. If railway
charges 'are increased, railway traffic falls rapidly; if charges are
red·ueed, it seems to have little effect in increasing demand. The
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reason is that railways are now in serious competition with a new and,
in some ways, a more efficient method of transport - road transport.
But the Transport Commission also controls road transport and in
reeent lTIonths it has obviously been trying, by raising road· charges
and in other ways, to force back traffic on to the railways. But the
reactions go beyond that. When. the Transport 'Commission was set
up, one form of competition was still permitted·;. it was still·leg·al for
a firm to run its own ~oald v·ehicles for carrying its own goods. In fact
the number of such privately owned vehicles has doubleq in th·e past
three years. It is significant that, in r.ecent debates in the House of
Commons, many Labour members have advocated the restriction of
the ownership of s-uch vehicles by privatef.irms on the grounds that
their existence was undermining the success of one of the nationalized
schemes.
Take now the ·case of coal. The N ation·al Coal Board recently
published the 'National Coal Plan 195·O~65'. This is a plan to distribute the new investments in the coal mining industry between the
different coal fields in the best possible way. It is one of the frankest
plannin,g documents ever issued. It admits that, in its planning, the
Coal Board is confronted with a circle of ~easoning which it seems
im,possible to break in any logical way. It points out that the proper
scale of investment up to 1965 is clearly dependent upon the demand
for coal in 1'96,5 in the different parts- of th·e country. B'ut the demand
for coal in the future will depend upon what prices are in the future;
prices in the future will depend upon costs in the future; future costs
will depend upon the scale of production, and the scale of prod·uction
will depend upon, demand. The circle -is complete and there seems to
be no POillt at which it can be lbrolcen into in order to start planning.
In this dilemma the Coal Board has. chosen to guess at the demand
f.or coal in 1965, getting what help it can from the figures of the past.
Then, combining the guesses of future demand with some very crude
figures of the marginal cost of production in different areas, tIle Board
reaches its conclusions regarding the optimum distribution of its
investment. B,ut the res-ults are dependent on the validity of the
original gUless. Little wond'er that the Board comlnents that, though
this process is in essence simple, in practice it is complex and intricate,
calling more for the exercise of judgment than for the application of
rule of th·um:b methods. It is un,usual to hav·e a confession from a
planning organisation that it must exercise its judgment and that it
cannot reach all its conclusions by scientific devices.
B'ut having reach.ed these conclusions the Board, in order to produce
its final' plan, proceeds to modify them on what are called 'social
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grounds'. Thus one coalmining area is to have more new capital than
would be prescribed by the figures because it is an isolated area where
unemploym-ent would be difficult to deal with. Another area is to be
so favoured because there are at present transport problems in bringing coal to that area from other parts of tIle country. The final outcome of this planning of investment is, as I h'ave alrea·dy suggested,
that apparently in the next fifteen years the move over of British
coal production from the high cost to the low cost areas will go on
more slowly t\han it has been doing in the past. I think, therefore,
there is som-e evidenee that nationalization is tending to slow down
economic progress.
It can properly be replied that these dilemmas of investment beset
priv.ate firms. as well as p'ublic organisations!. No one can foresee the
future and yet somebody must take thought for the future if investment is to -be carried on at all-that is the fundamental econ·omic
risk. Experience in Great Britain,however, points to two important
differences between public an'd private investment. The first is that
the P'u'blic Boards, whether for good or ill, make bigger decisions.
The decisions made by 'b'usiness men will normally be smaller and
more diverse. These business men will take very different views about
th·e future and· reach very different decisions. M,any of these decisions
will be wrong but at least th·ere is a larger chance that one or more of
t!hem will be right. The correct decisions will constitute th,e growing
points of the system, the decisions which industry generally will
ultimately follow. Th,e second difference between public and private
investment is that it is more ·difficult for a P·ublic Board to reverse
its decisions although the essence of good investment policy is the
swift remedying of mistakes. But the Public Board does not find that
easy, tJhe public prestige of individuals is involved and pnlitical
influences often intrude. The P·ublic B'oard is more likely to try to
cover up its mistakes by further investm·ents in the wrong directions.
Great Britain has h·ad 'Some bitter experiences of that kind recently in
public investment in her colonies.
I come now to my fourth ill·ajor issue, th,e administrative efficiency
of the P'ublic Boards. The consequences of wrong administrative conceptions can be j-ust as serious as those of wrong economic ideas.
Certainly the obsession with size-the view that the most significant
quality that -a thing can possess is size, is one of th,e most striking of
contemporary fallacies. The British Public Boards are very large
indeed. The National Coal Board employs 800,000 workers, the
Transport Commission alm·ost as man.y. The Iron and Steel Board,
\vhen it gets into operation, "Till be responsible for the production of
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sixteen million tons of steel a year, which is not as great as the- output
of the United States Steel Corporation ·b·ut nevertheless is m'uch larger
than that of any other steel organisatioll in the world. Their vast
administrative problems fell upon the Public Boards very sudd·enly
and· it is only fair to point out that they have, ,as yet, hardly had time
to shake down into working organisations or to develop the sense of
tradition and continuity, which is just as necessary in an industrial
organisation as in any other type of institution. But it is nlot too early
to m'ake some observ·ations upon the way they are being run.
If we examine the history of th·e administration of large private
firms such as Imperial Chemicals or Un·ilevers in England, General
Motors or Duponts in America, it seems that the forrn of administration first adopted often proves unsatisfactory and ch,anges have to
be made quicl(ly. It m'ay, indeed, be true that the form of administration necessary to bring an organisation into existence is not the form
best adopted for running the organisation over a long period. That
h,as been the experience of the larger P'ublic Boards in Great Britain.
Each one of them in turn has been severely criticised on t1he ground's
that it was too centralized, that dlecisioThS were not b·eing- reached
quiclrly enough, that the organisation was Ibecoming excessively rigid.
Several Boards, as a r,esult of this criticism, have sought to adjust
t1hemselves and to decentralize th·eir system of control.
Those who still believe in nationalization argue that this open
minded quest for the right answer will undou'btedly :bring 'about the
right answer soonler or later. I myself would be a little more doubtful
about that for a number of reasons.
A large private company, of the type of General l\{otors in the
United States, can decentralize almost indefinitely. Its different sections can be set to compete with each other even to the point at which
one drives another out of the mark·et. One section need· not buy from
other parts of the organisation if it can buy more cheaply outside.
So the big private company can use th·e competitiv'e process, and
everything it involves in the way of constant testing and tuning up
of efficiency, at each strata horizontally an·d vertically. I do not
believe the Public Board can ever hope to do th.at in th'e same way.
It runs counter to the whole· rationale of nationalization, w·hich is
that size is good in itself and that competition and rivalry are something bad in themselves. The Public Boards in Great Britain are
clearly engaged in a kind of see-saw. First the Board establishes a
highly centralized organisation and is criticised because it is too rigid.
Then it d'ecentralises and, of course, its different parts begin to
operate in ·different ways and produce different results. The criticism
l
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then is th'at the Board is not doing its job because it is not retaining
that unifying grip upon the industry as a wh'ole, which was the reason
for setting it up.
Th·ere is a further reason why th,e Public Board can'not adopt the
devices for avoiding the dangers of excessive size that can be employed
by a private company. When the Boards were set up it w'as hoped
that th,eir operations could be removed beyond the reach of political
influ,ence. It was recognised th,at if an illdustry was under the direct
control of ·a political MiJ~l'ister, then the day-to-,day work of the
industry would become a matter of discussion in the I-Iouse of Commons an·d the necessary speed of action would be lost. In practice this
end is probably unattainable. The Boards are so large, their operations so vitally affect the running of the economy, th·eir su·ccess or
failure is so closely bound· up "rith political d,ogma, that the Government will always be forced to interfere whenever it believes that
anything is going wrong. That leads to a peculiar administrative problem: the demarcation between the administrative responsibilities of
the Minister and. th·e administrative responsibilities of the Public
Board itself. TIle statutes under wllieh th,e B'oards were set up try to
solve th·e problem -by laying down that th·e Minister is to be responsible for matters of major policy, matters which concern th·e national
interest, :and the Board is to be free in day-to-day policy. In practice
it proves difficult, if not impossible, to make this distinction between
major and minor policy. Any question at any time, however trivia;]
it seems to be, can in fact become a matter of national interest. If a
local train is consistently late it might seem at first as if this ,vas
very clearly a matter of day-to-,day policy. B'ut if, as a result, workers
in an export industry arrive at work late, public criticism may become
so strong that the Minister will b·e forced to take 'up the matter as
on!e of national interest or even of his own political reputation. Moreo,rer, the major policies of a large organisation are built -up out of
day-to-day policies. No effective administrator has ever been able
to sit in ·a sort of vaeli'um at the top of his organisation, indifferent
to what happens day-to-day, and still make ,vise decisions of ill'ajor
policy. There is, too, the qU'estion as to who will decide what is a
major and what a minor policy; wheth·er th·e making of such decisions
is in itself of major or minor inlportance. 011 that there hlas b·een some
difference of opinion.
My own feeling is th'at Great Britain, having set up these Public
Boards, may be compelled to operate an. economic system in which
a number of the most important industries suffer from the administrative defects of excessive size. Certainly there is no automatic d'evice
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by which the P'ublic B-oards will be compelled to operate on a' scale
which will be most efficient.
To conclude: Nationalization in Great Britain has not, in my
opinion, produced any new, superior ways of organising production
for the raising of standards of living. In the long history of the propaganda in favour of nationa.liz·ation emphasis has always been placed
upon the gains from what is variously called 'co-ordination', 'integration' or 'articulation'. Those gains are easy to speak of but difficult
to obtain. An·d it seems that the so-called· w.astes of competition are
much easier to identify than to eliminate. I think one can go further
than that and say that the British n'ationalization schemes have produced new industrial problems of th·eir own to which we have not yet
f·ound the answers. That is why I speak of the dilemmas of n:ationalization. Here is one dilemma. If the Public Boards: continue to
operate as monopolies then th-eymust deprive themselves 0.£ the
opportunity of constantly comparing their achievem-ents with those
of others~comparisons which are at the heart of and constitute one
of the great advantages of th·e competitive system. Conversely, if the
Public Boards cease to be monopolies th,en they must be prepared to
allow private firms to drive th,em out of existence. A second dilemma
is this. So long as the Boards remain monopolies they may try to
make themselves more efficient in vario'us ways. B-ut they are compelled to ignore what is one of the most important factors in efficiency
-the scale at which they operate. There is no particular reason why
th·e whole of an industry that happens to be included· _within the
boundary of one nation sh-ould be the right scale of oper.ation for any
industry. The third ·dilemma is this. If there is no free market and
the Public Board establish·es a system of administered-prices, it must
be pJ'lepared to over-rid·e consumers' preferences because no means
have yet been discovered of identifying those preferences in the
absence of a free market. -Conversely, if the Board accepts a free
market, then it cannot lay down rigidly over longp·eriods and in
detail the future of each part of the industry. That must be left to
the market. That is to say, the Board must be prepared to refrain
from physical planning.
Harefter yttrade:
Ordforanden, professor Erik Lundberg: In Professor J-ewkies' very
stimulating lecture I think we have got a strong impression of the dilemmas of nationalization. After hearing his lecture we mig-ht be astonished that England has nationalized to the extent that is actu·a!. And
now you are enjoying the dilemmas of nationalization, that is to say the
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economists are enjoying the penetration of the dilemmas. Now I hope
that the audience will take the opportunity and put questions to Professor
Jewkes.
Statssekreteraren Richard Sterner: It is of course difficult to discuss 3.
matter about which Professor Jewkes knows everything and we know
nothing. So I will just content myself with a few observations and a few
questions.
'Dhe other day I read a publication from th·e Economic Commission for
Europe, which had a v·ery interesting article on coal-mining in the Western
European countries. I am sorry t.hat I do not remember the figures, but
as far as I was able to gather at least, the cost per ton in dollars was· lo"ver
in England than in most other Western European countries.. I think it
was lower in Hollan-d than in England though. Now of course that does
not nlean very much, because there are different tech·nical circumstances,
but at any rate it do-es not indic.ate that the English coal-mining industry
would be less efficient than t!hat of other European countries in general.
It is true that there are' tremendous problems involved when you sta;rt
to socialize suc.h big industries as the British coal industry. It is obvious
that there are a great many difficulties. particularly as there are ne\v conditions in every respect. For instance, before t'he war there was an oversupply of labour, of which the coal mines could avail themselves. Now
there is a scarcity. I und·erstand that the coal mines consequently are hit
with the same difficulties as, for instance, our steel industry in Sweden, in
that labour is going away from the heavy "vork. Formerly, we were able
to carryon those heavy industries without paying these workers very
much more than oth'er workers, just because there was a scarcity of work
opportunities. Now we do not h.ave this condition any more. 'Dhe result is
that labour no more is willing to subsidize some of the heavy industries
in this manner.
There are other difficulties, too, of the nature indicated by Professor
Jewkes. But let me just ask one question. Was everything really so rosy
about the British coal industry before the warP I understan'd there is some
criticism concerning costs and output per man and d,ay. But is it not true
that there was a similar criticis·m before the war, in spite of th·e fact that
the British coal mines in those days did not -have this difficulty of not
having sufficient manpower?
Professor Jewkes has been talking very much about the fact that there
is ·no way of ascertaining whether or not a nationalised concern of that
size is efficient or not. And o'f course there must still be tremendous
difficu'lties to study that. But aTe the difficulties any greater that those
encountered when you want to ascertain the degree of ef:ficiency in a
privately organized industry? In either case we have to depend, for
instance, on measures of productivity which are very crude, quite regardless of ho'v m.any questionnaires we send out. Of course, we may believe
that since there is free enterprise the ,veak firms will be forced out and
the stronger on·es or better ones will stay in business. But are you sure
of this? We are asking this question in Sweden very often: How free is
free ,enterprise? To what extent do they really compete? You may have
had competition in coal-mining in England before the war, I do not know
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about that, but you certainly have cartels in many other lines of ,vork in
England, and I am not even certain that you know yourself how many
cartels you have got, as you do not have any law which provides for a
compulsory system of registration of cartels. I know you have an antimonopoly commission. Still you do not have this compulsory system of
registration. We have 'had it in this country for the last four years and
we are certainly surprised of the number of cartels., that we did not know
of before which are now becoming publicly known. You talk, for instance,
3Jbout the fact that there .are uniform coal prices in five different regions
and you say such 'Schemes are arbitrary. Of course they are. But there are
many schemes of that kind that lhave been adopted by private business,
and th,ey may be equally arbitrary. Th·ey may be good, they may be bad,
but they are arbitrary and sometimes if you look into the problem you
will find, that they have got to be arbitrary, you just cannot base a
scheme of that kind in all circumstances on a so called objective basis.
You have got to be practical more or less, and so you get uniform prices
in ·certain regions.. Often, if they are ,fixed by private monopolies ynu may
be afraid th·at they .are too high. Solnetimes they certainly are too high,
and you may want to 'do something about it, for instance by disbanding
the cartel, but still you may find there -are problems of pricing left, ,vhich
are difficult to pass by.
Of course I understand that Professor Jewkes is no particular friend of
the British coal board. This m·atter apparently has been very muc'h
discus.sed· in the United Kingdom-in the .first place it is obvious that
there must be many complicated real problems involved, particularly
during th,e first years. Then of course there has been a tremendous political
tension about this whole business which makes it even more difficult for
an outsider to get a balanced picture. In our country, we do not discuss
those things as much nowadays. Our socialist government has not nationalized industries on the same scale, even though it is building a la:rge steel
plant and ,does a few other odds and ends of s.imilar character. But the
remarkable thing is that there is not very much discussion about it-not
much criticism from the bourgeois side against public enterprise, and we do.
have public enterprise. Our pow'er system in a large p'art is owned by the
government and operated by the governm·ent. The same is true about
most railroads and quite a number of other t.hings like that. I remember
some thirty years ago one of the standing items in the bourgeois press was
how bad the state railroa·ds were being run and how badly the state railway board was op·erating. Now there is very little of that kind of discussion. I think that is due to many factors, including the fact that, while
our state owned concerns certainly can be criticized like any other human
institution, they are on t,he wIlole fairly well run. They have of course
problems, too. Sometimes. they have got to make investment plans for
twenty years or more. They have to do it just like the United States
Steel, Corporation or anybody else in spite of the fact that they kno,v
that, of course, it is impossible really to mak'e any s.uch plans »scientificalIy~. In other words when you need to invest and those investments
have got to last for t,venty years, thirty years, fifty years you have got to
plan for such a long period even though som'ebody may argue that it is
impossible. But there are other reasons apart from this, why there is not
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so very much discussion about whether or not state enterprise in Sweden
is efficient. And thlat is the fact that most of the nationalization in Sweden
was not done by the socialists but by the other p'arties - the bourgeois
parties - which evidently in that sense used to be much better socialists
than the socialists in Sweden. Anyway we have got accustomed to out
state owned enterprises. Th'ey are part of our tradition, and on the whole
I think they are well run, although they have, in principle, exactly the
same problems as your so·cialized enterprises must have in England.
Direktor Lars Akselsson: Excuse me speaking S\vedish because I cannot
speak any good English. But I want to say a fe,v ,vords to Mr Sterner
about the railroad business.
Mr Jewkes sade, att vid det statliga systemet kan man inte fa nagon
matare pa effektiviteten. Statssekreterare Sterner sade, om j.ag forstod
honom ratt, att i konkurrenssystemet kan man heller inte fa nagnn matare
pa effektiviteten., for man vet ju inte om det ar nagon konkurrens. Redan
da satt jag oeh ville garna gora en invan'dning, oeh nar hr Sterner sedan
kom oeh lade invandningen direkt i munnen pa mig med sitt uttalande
om statsjarnvagarna, sa maste jag ju framfora den. For narvarande har
vi ett statligt jarnvagssystem har i landet, och det finns' bet.Y'dande anledning att tro, att det i dag gar med lag effektivitet. Men det finns icke
nagon mojlighet i varlden att fa veta, hur darmed forhaJler sig, ty vi har
inga jamforelsepunkter. For 30 ar sedan hade vi ett bland'at jarnvagssystem, vi hade statsjarnvagarn,a oeh vi hade de privata jarnvagarna,
som inte precis var konkurrerande foretag eller pa annat satt sarskilt
»enskilda», det var mest kommuner som agde demo Men de hade den
lilla egenheten att de var tvungna :att fa sin ekonomi att ga i;hop, ty det
var ingen som 'hade lust att betala forlusterna. Vid ett tiUfalle rakadte
Stat-ens Jarnvagar i stor misar, det var pa den tiden da man skrek sa
mycket am att Statens Jarnvagar var ilIa slrotta. Va'd gjorde man daP
Man gjorde helt enkelt en undersokning, en jamforande undersokning
melIan de. statliga jarnvag.arna och de enskilda jarnvagarna; da hade vi
jamforelseobjekt, och detta hojde »the efficiency of the state railways»
med att man puttade ut 10.000 man. Jag ska garna sa·ga att det var inte
bara och endast detta, men sa skedde. M.an hade en jamforelsepunkt,
medan herr statssekreteraren savitt jag kan begripa icke har i sin makt
att pa nagot satt fa veta idag, om det ar ratt eller oratt att det ar dalig
»efficiency» i d'et statliga jarnvagssystemet. Da kunde man fa veta det,
ty man ;hade en jamforelsepunkt, n.ll kan man inte fa veta det. Jag tycker
att d'etta ar en synpunkt sam aven principiellt bor hora till den diskussion
vi har for.
Ordforanden, professor E·rilc. Lundberg: May I add one question to the
questions put by Mr. Sterner. I should like to start ,vith the very good
jo.ke as to the great num'her of small dogs feeling the scent of a fox. One
dilemma of socialization was that it is no idea to have instead one big
dog ,vith a big nose. Socialists with a creative min·d can solve that dilemma howev·e.r by controlling also the size of the fox. Wh'en it is supposed
to ·be possible to have a very big dog it sh,ould also be ,vithin capacity
to construct a very big fox. If you have .big foxes~their smell being
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sufficiently strong-then the big dog with the big nose will be quite
efficient. This means that difficulties of planning with big-sized socialized
enterp'rises and boards will be less, if you ,have possibilites of contrQlling'
demand, by creating also on the other side of the Dlarket a socialized
sector {the big Fox). Then you have big-sized organizations on both sides,
both on the demand and on the supply side. You will of course have still
less possibility than no\v of judging a.nd controlling efficiency of pro·duction and distribution. On the oth'er hand it may very well be easier
to strike a balance between supply and demand-determined by a fe,v
large socialized bodies. This is of course no real way out of the dilemma
of nationalization. And this would at the ,best only 'be a way of avoiding
discovery of mistakes. Progressive nationalization is no solution to the
difficulties; it only aggravates all the difficulties Professor J-ewkes has
pointed out, all these difficulties of a·dministration, of size, of efficiency,
of investments and so on.
These difficulties are of course very real. But they are not absolute and
must be compared with the various difficulties an-d d,angers of efficiency,
employment and monopoly of the private econom-y. Anyhow, there may
be good reasons for t,he conclusion that the difficulties of big socialized
industries are more imminent than t:he difficulties of a p,rivate economy
with a decentralized system of small firms. It must not he forgotten,
however, that th,ere are quite other reasons for and purposes of socialization
t,han those referring to efficiency. I am thinking of the fact that the purpose of nationalization very often is to reach control of a sector of industry.
Socialization is- sometimes an aim in itself. Despite of all the difficulties
of controlling the socialized sectors people still argue for socialization as
an aim in itself and as an aim reaohing power an-d control. These arguments
then overrule the counter arguments of efficiency.
I would like to ask Professor Jewkes, what are the further plans of
nationalization in England? Have the dilemm·as that you have pointed
out to us- m-a-de socialists sorry for the socialization that has been carried
through, or have they plans for making these socialized sectors b:etter by
complementary new socializations, e.g. of the type I have mentioned?
If not, \vhat will be done for making the nationalized industries more
effective than they are at present? The thoughts and plans in these
respects current in England to day might be very rielevant to the coming
develop-ment in Sweden. We had in Sweden at the time of the last year
of the war a very lively discussion-- as to more control over the private
economy. One of the main arguments for socialization was, to get better
control over the private a-ector of enterprise. From this point of view
socializing import trade was suggested as a strategic move, because of the
control that it would mean over the Swedish economy. We should thus
very much like to know something as to the future plans of socialization
in England.
Professor John Jewkes: I would like to describe to you the atmosp:here
in which these discussions about nationalization are going on in Great
Britain now. It ils very striking how little political heat is involved in these
discussio-ns. It is quite possible for the heads of big private firms, the
heads of Public Boards, Ministers and econo,mists to sit down together
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and talk about these problems coolly and systematically. People are very
open-minded. That comes from a certain disillusionment over nationalization. It may b'e th.at out of that will come some very wise decisions. The
kind of things I have been saying here might be put even more strongly
by socialists who are not contended themselves 3Jbout how some of these
organizations are running. As to the points put by the gentleman who
spoke first I do not know the figures comparing the productio,n in diffe..
rent European countries. I am always a little suspicious about international comparisons of this kind', because they involve the use of an exchange rate, and one knows how difficult it is to get the right exchang~
rate for co,nversion p,urposes. It is true that th'e output per head in the
British coal-mining industry is as high now las it was before the war, and
I do not think that is the case in most coal-mining industries in other
European countries. Nevertheless we have had certain advantages. The
German coal industry, for instance, was upset by the war and they have
had all sorts of difficulties since. So th'at comparison is not quite fair.
Our coal-mining industry was not damaged directly by th'e war; there
,vas very little bomb dam.age for instance. The most interesting point
raised by this gentleman is whether the administration problems can ever
be solved, \vhether you can take as it were by accident, an industry coextensive with 'a country and then find some way of solving the problems
of organization. I ·do· not !know. All I would like to insist upon is th'at it
may be true that these industries are too big ever to be efficient. My
attitude is a very detached one in this matter. It is the attitud'e of the
man who is watching another man trying to get a piece of furniture
through a door. The furniture is turned one way, the other way turned
upside down and so on and still will not go in. All I am emphasing is that
the man trying to get the furniture through the door should not completely
rule out the possibility in the long run th·itt the furniture will not go
through the door because the furniture is too big. It ought to be pos.sible
for nationaliz'ers to admit that there may be mistakes. The question I put
is, suppose you find on administrative grounds, that certain organizations
may h'e too big ever to be efficient, vthat dOl you propose to do? It is true
also of course that there are priv'ate monopolies in Great Britain, many
of them encouraged by the Conservative Government between the w·ars.
B'ut my ideas are quite clear there. The answer is an effective Monopoly
Commission. I have always advocated that and something stronger than
the Commission in Great Britain at the moment.
The point about the efficiency of a private company I do not think I
quite follow. In :anything like a competitive Isystem you do not need to
measure the efficiency of the private companies. You let them comp,ete
with each other. That does not mean that you can ever attain any predetermined levels of absolute efficiency even if you can. measure that sort
of thin,g. But it does mean, and this is the most you can expect, fhat
through the rivalry b'etween the units at least the more efficient units
on the whole will come to survive. But there is no q'uestion of trying to
measure these things.
Professor Lundberg's point about th'e one big fox puts me in difficulties
because it opens up all sorts of other questions~ Clearly if you have one big
dog and one big fox, you must be very careful for instance that the fox
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does not turn round and attack the h'unters, w:hich sometimes happens
with these big foxes. But I do not think that you get out of the difficulties
if you have only one big fox. I have one comment there. These Public
Boards, as long :as they are very few in number, could operate in a free
economy ,vithout doing too much damage, a free economy can adjust
itself to a fe,v of them. But of course when they become Inore numerous
the Public Boards themselves begin to interact and to interlock. They
even begin to conflict. By the time you have got a certain number of
these Public Boards then you have a case for a super Public Board to
coordinate the activities of the Public Boards. That I think will create
administrative problems of an 'even more formidable kind. That is no
more hypothesis. We :have some -cases in Great Britain. B'ut t'ake a case
like this. If the' Coal Board decides it is to produce 250 million tons of coa]
in 1965, to produce coal you need electricity, and therefore to get more
coal produced, yo'u need' more electricity in and around t.h'e mines. But
now suppose the Central Electricity Authority in its planning says, we
are not going to provide capacity to gen'erate this electricity because we
believe that the estimates of the Coal Board are quite fanciful, they are
too great. Coal will never be produced in that scale. Apart from anything
else, we, the Central Electricity Authority are trying to sell electricity in
a scale which will cut down demand for coal. If the CentJ}al Electricity
Authority takes that line, then clearly you have a conflict between two
planning authorities. And then the big fox may take the form of supreme
co-ordinating bodies, which I believe would have even more difficult pro..
blems of 'administration. As for this question of finding a satisfaction in
contro-lling something for its O\vn sake. Well, of course, I admit that it is
one of the incentives which one finds in the social movements that have
been going on. But wh'en we talk of this urg·e to control as an aim, I think
it is fair to ask the question: who is going to control who? There a.re
difficulties there. It may be that a few people want to control for the sake
of controlling oth-er people. As for the future plans that depends of course
on the decisions the electorate will make at the next election and I cannot
prophecy that. What is happening now is that the Labour Party has quite
honestly 'accepted the decision of the voters at the last general election.
They got a majority but they recognise th.at their small majority is in
fact an indication on the part of the public, that their schemes are not
wholly appro·ved. This year, lor example, there are no nationalization
schem'es: suggested, apart from 'Some minor ch'anges in sugar refining and
no doubt so long as this Parliament continues Mr. Attlee will regard' his
mandate as a very limited mandate. If the Conservatives return to power,
according to the policies they themselves declare, they propose to repeal
the iron and steel act, they propose to denationaliz·e road transport, they
propose to return to the free Liverpool cotton market and some of the
other public markets, which have been n,ationalized. But they have said
nothing about railways or coal-mining. Whether in fact, as regard economic control generally the Labour Government will confin'e themselves to
the strategic points of control, what is :being called I think in Europe these
days, ~control with the light hand», I do not ·know. It is q'uite clear that
in some ,vays the Labour Government is recognising the v·alue of competition. For instance in the iron and steel act 100 firms are to be nationalized
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the firms producing pig iron and steel, but those firms of course happen to produce other manufactured products. In that sense the nationalized industry will be competing with other private firms,. For instance in
th·e case of the production of wire, half of the production will be nationalized; the other half will be left to private enterprise. And the Labour
Governm'ent says it welcomes. the idea of eo,mpetition. It is also fair to say,
that in those industries which it does not think of takin·g over, th·e Go·vernment declares that th·e more comp,etition the better it likes it. Nevertheless,
I think the Labour Party is heavily committed to· control at the strategic
points. It w,as very interesting [or instance at th'e time of dev'alu·ation to
find that Sir Stafford Crips said that the Government had considered
leaving the exchange rate free, of having a convertible currency, but on
the whole in th'e interest of control they decided to! fix another rate.
I cannot see them really accepting the idea of convertibility, as that is
one of the strategic points, and I think they will go on controlling investment despite all evidence that th-ey cannot control it effectively. I think
they will continue to control the location of industry, becaus·e of the
problem of the depressed areas, which .frightened -everybody in England
between th·e wars. They are bound to keep some price control.

