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Qrd[orande: Kabinettssekreterare D a g Ham 1n a r 8 li: j 0 l d.

Statsradet Per Edvin Skold inledde aftonens diskussion om

Arets statsverksproposition
Jag borjar med att be om tillgift for att jag inte kan vara nagot
sarskilt stirnulerande har i kviill. Dels· h·ar jag adragit mig en elak
hosta, som kanske kommer att gora sig pa.mind, och dels, mi'na d'amer
och helTar, ar ,det ju atminstone fernte gangen 80m jag talar om arets
statsverksproposition pa ett eller annat satta Och det ar sannerligen
inte sa Hilt att varier,a konfek:ren. Det ar inte sa Bitt for mig att utvinna
nagra nya synpunkter, viilket ar ratalt, eftersom jag! j,ll kan rakna med
att atskilliga av de har oorvarande har hoort mig en eller trva ganger
tidJigare under denrua m,an·ad. Jag viI'! and,a forsoka att halla mitt lofte
och saga nBgra o~d· om det amne 80 m blivit mig f.orelagt.
Jag gar d'a ut ifran att det i detta saIIskap ax naturligt att koncentrera sig pa statsbudgeten, sedd ur samhallsekonomisk synpunkt,
d. v. s. dess betydel\se for samhal1sekonomien. Det har lange varit
klart att en sadanbetydelse foreligger, och det ar jn snart tjugu ar
sedan d'etta fastslogs genom del{larationer fran statsmakternas sida.
Det sked,de redan pa 1930-talet, da man bOrjade resonera om och i
praktiken omsatte tanken, att i en depression underbalansera budgeten.
Statens budget ar sam bekant uppstalld i tva avdelningar, driftbudgeten med de lopande inkomsterna och utgifterna samt kapitalbudgeten, som innefattar kapitalokningsanslagen. Av gammalt har
staten lanat, atminstone delvis, till sina utgifter for kapitalokningsandamal. Under 1930-talet flyttade man over utgifter fran driftbud..
geten till kapitalbudgeten och skapade pa det sattet en un'derbaTanseTing. 1937 systematiserades denna anordning och man gick klart in
for inte en arlig balansering av budgeteD! utan en flerarsbalansering.
Man ville pa det sattet utjamna de konjunkturella variationerna,
i
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d. v. s. tillfora okad kopicraft under depressioner och draga in kopkraft
i hogkonjunkturer.Harigenom avsag man med,vetet att lata budgeten
spela en roll vid uppratthallandet av den samhalIsekonomiska balansen.
Meningen va:r ju att de underskott 80m· uppkom i statsbudgeten
sedermera skulle tiiekas av overskott. Pa langre sild skulle sa1edes det
hela ga ihop. Detta lostes tekniskt genom upprattandet av blldgetutjamningsfonden. Underbalanserar man budgeten, sa bokfor man en
skuld i budgetutjamningsfonden. Overbalanserar man den, sa tillfores
fonden en tillg-ang. Hela den\na vackra tanke rubbades genom varldskriget. Ur ekonomisk SynpUllkt kannetecknadeg, inte varldskr-iget av
nagon depression, oeh foljal{tligen borde man inte ha underskott i
budgeten utan overskott. l\1en eftersom det kostade sa mycket att
bygga upp det svelllSka forsvaret, sa var det ingen som vagad·e krava
ut sa mycket skatter av det svenska folket S'om skulle behovts for
att med lopande in·komster taeka lopande utgifter. Man tog ut vad
man trodde sig ha rad till oeh resten lanade man. Pa det sattet skapade
man ett stigande un·d.erskott i budgetutjamningsfonden" d. v. s. det
bokfordes mer oeh mer skulder. Jag sk~llle tro, att det s:amlade underskottet for dessa ar llad·e vaxt till 7,5 miljarder kronor, nar kriget
slutade. 'Sedan foljde det en rad av ar med budgewverskott som tillford·es budgetutjamningsion.den. Pa det sattet har d·et skett en aterbetalning efter krigets slut med ungefar 11/2 miljard. Det verkliga
minus nu ar darfor omkring 6 miljarder kronor. M,an kan ju fraga sig
om vi har sa stora utsikter att nagon gang genom overskott i budgeten
betal'a tillbaka hela detta underskott. Jag skall belysa detta litet
niirmare langre frame
Vi amorterade alltsa iiren niirmast efter kriget en del av vara 1{rig8s1{ulder med vara budgetoverskott. Efter nagra ar tog emellertid dessa
overslrott slut. Det ax namIigen sa, -att budgetoverskott med den tel{niska utformning vi har av statsbudgeten 1att lockar till hoj.da utgifter.
Det ar ju alltid forn1amligt att ha overskott i kassan. Det Jigger sa
nara till hands att taga av dessa medel att losa angelagna uppgifter
eller losa en kvistig situation. Vi tog av dessa pengar till su!bventioner,
vi minskade inbet'alningsterminen for kvaxskatten oeh vi gjorde en hel
del andra tinge Men. samtidigt minskade inl(omstOkningen.
Under de tidigare aren hade det varit liksom en staende regel att
statens inkomster skulle stiga med' konjun1..-turen, de goddes av inflationstendenserna. Men nar vi kom in pa d.en s. k. stabiliseringspolitiken oeh lyel{ades fa en stabilisering under ett par ars tid pa det
sattet att manniskornas inkomster inte fortsatte att stiga pa samma
satt 80m tidigare oell nar vi samtidigt ,fiek en kanning av koparnas
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marknad fran slutet av 1948 och ett ar framal, ja, da slutade statens
inl{omster att stiga pa slamma satt som tidigare. Da rakade vi ut for
att budgetaret 1949/5'0, SOln var berBiknat att ge ett fonnellt overskott pit over 1/2 miljard - ·den exakta siffran ar ju inte vasentlig i stalIet gav ett reellt underskott pit 160 miljoner. Vi observerad·e icke
detta tillrackligt snabbt. Annu nar vi samlades till fOlTa axets riksdag
0ch tittade over vara tillgangar oeh beralrnade vara utgifter for statens
rakning, kom den fragan upp, om inte laget nu h.ade blivit sa bra
att vi kunde sank~ skatterna.· Vi gjorde det faktislrt, vi genomforde
at~;killiga skattesankningar, som lledd'e till minskning av statens illkomster. Had·e vi inte i sista stun·d satt klackarn·a i golvet, sa hade det
blivit annu storre sk,attesankningar, och da hade vi utan varje tvivel
kommit till en underbalansering av·en utav det nu lopande arets budget. Ett reellt underskott; formell't skulle det kanske, med hansyn till
den teknik vi tillampar, kunna redovisas ett overskott.
I samband med uppgoran·det av budgeten for budgetaret 1951/52
har vi verkstallt en ny oversyn over utgifter och inkomster for det nu
lopande bu,dgetaret. I den' berakninlgen Ingar det en hel d,el element,
som vi inte kunide oVlerbllic~a pa varen 1950. Pramst de okade forsvarsutgifterna utav olika sl!ag, forhojningarna av skatterna pa sprit,
tobak, sotsaker och laskedrycker, som genolnf.ordes delvis fran den 1
decem;ber och ,d·elvis fran d·en 1 januari. Dar ligger d'es'Sutom den inkomststegring, som staten kommer att fa, darlor att lan·er oeh vinster
komm,er att ok,a un·der d"et forsta halv·aret 1951. Fran dessa utgangspunkter har vi nu kommit fram till att det, om ber.akningarn·a haIler
fast, till den 1 juli kommer att !innas ett redovisat overskott i budgeten av 370 miljoner, om man raknar efter de traditionella grunderna. Men har ax att marka tva tinge Vi har visserligen i vara kalkyler rakn,at med, de okade inkomstern,a, men vi har inte raknat fullt
ut med de stegrade loneutgifter, som staten utan tvivel far taga pa sig
for statstjanstemannen. Fran gamla reservationsanslag far vi rakna
medl en utgift av minst 200 miljoner kronor. Samhallsekonomiskt sett
komm'er det lopande budgetarets riksstat icke att lamna nagot overskott m"en inte helIer nagot und·erskott. Den kommer troligen att bli
ungefar jamnt balanserad.
Dessa reservationsanslag utgor en av svariglleterna. for att genomfora fler,arsbalanseringen. Visst tar man hansyn till d'essa anslag. De
redovisas som en skuld i budgetutjiimningsfonden. Men de paverk'ar
inte de formella budgetoverskotten elJ.er budgetunderskotten. De
overskott och underskott, S'om uppkommer, forblindar. Man kan inte
genast se vad som ar d'et kassamassiga. Det maste ju anda vara de
verkliga utgiftern'a och inkomsterna, som bli avg'orande for budgetens
l
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inverkan pa samhallsekonomien. Det ar inte fraga om vilket ar
anslagen bev·iljas, utan avgorande ar nar de utnyttjas:.
Vad jag nu har sagt hanfor sig fram.for alIt till driftbudgeten. Men
vi skall inte glomma den andra sid'an, namligen kapitalbudgeten. Dr
samhallsekonomislc synpnnkt kandet inte vara nagon skillnad om
statens utgifter ar av driftnatur ell'er om de ar kapitalokningsntgifter.
Dessa utgifter kom·mer i lika man att direkt eller indirekt paverka
efterfragan pa varor oeh tjanster. DarIor far man inte glomma kapitalutgifterna.
Sedan lange h'ar man i riksstaten skilt mellan drift- oeh kapitalutgifter. Det gar tillbaka till 1800-talet, da man skilde pa rantabla och
orantabla Iltgifter. Vara statsjarnvagar t. ex. byggdes i mycket hog
grad med utHindskt kapital, som lanades upp. Sa smaningom uppkom
den ordningen, att den' orantabla delen av kapitalutgiften skulle avskrivas. Sadana investerin·gar, som ieke kunde raknas forranta utlaggen, skulle avskrivas direkt, men den delen, som kun'de forrantas,
skulle man lana pengar till. Numera har vi ~ett helt system for avskriv11ingar pa kapitalokningsanslag. For varj,e sort av anslag har man
gjort kalkyler ,over hur stor del av dylik'a anslag sam kan oeh ieke
kan fOTrantas. Darefter verksta11s det avskrivningar med skilda proeent for olika slag av kapitalokningsanslag. Fran bOrjan var det naturligtvis en fraga om nodvandighet, men det h'arval pa senare tid i
myeket h,og grad blivit fraga om princip. Den principen n'amligen, att
statens formogenhet icke skulle ok~as skattevagen.
Nar man 1'937 gjorde den nya flerbalanseringsplanen oeh giek over
till det nya avskrivningssystemet, gjorde man en avvagning betra£fande vilken del av staten,s tillgangar som var rantabla oeh vilka som icke
val' rantabla. Man raknade sig fram till vad staten'S fOrnlogenhetstillgangar egentligen var varda a ena sid'an, och hur stor statsskul'den
var a andra sid'an. I slutet pa trettiotalet kom man fram till att statens
tillgangar oversteg skulderna med nagra hun-dratal miljon'er kronor,
vilket ju inte var sarskilt myeket.. Men nu ar det myeket varre, nn
star vi pa ett min'us av over 2.000 miljoner. Det ar en ganska obehaglig situation att vara i kan man tycka. For staten ax den elnellertid
inte sa betyd-elsefull. Men det ar klart att nar man tittar pa dessa 2
miljarder, staller man sig fragan, vart har de ovriga 4 miljarderna tagit
va~n'? Jrug namnde oomligen nyss, att var nettoskulds.i:ittning sedan
varldskl'igets borjan ar 6 miljarder, men oni vart minus i formogenhetsstallningen bara ar 2 miljarder, sa maste ju av kapitalokningen
en hel d'el ha varit av den naturen, att den har bidragit till att aka
statens formogenhet.
Denna fasta uppdelning mellan drift- oeh kapitalbudget forsvarar,
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enligt ·mitt satt att se, budgetens anvandning for samhallsekonomiska
andama1, oeh det ar sarskilt de fasta avskrivningsreglerna som ger
ett sa felaktigt intryck. Vi far inte bara taga for gott vad vara Ioregangare hittade pa for 10-20 ar sedan. Det ar 'klart, att vi gor vara
berakningar betraffande t. ex. hur myeket pengar det behovs for
kapitalokningsarudiamal. E,nJligt givna avskrivn~ngsmojli~heterstaller vi
IDpande inl{omster av den eller den storleksordn·ingen till forfogande
for avslcrivning och resten, skall upplanas. Sedan tank'er luan inte mer
pa det. Man tittar bara pa driftbudgeten Dch fragar sig: ger driftbudgeten overskott eller ger den underskott eller g.ar det jamnt ihop? Det
foljer ·av detta att m·an hittills har utlamnat kapitalbudgeten vid
berakningarna. Detta skapar mojligheter till att statens kapitalutgifter Iran astadkomma inflationstendenser pit lanemarknaden. Det ar
ytterligt svart fran statens sid:a att anpassa igan'gsattandet av investeringar och anpassa upplaningen i matknaden for dessa andamal
efter Higet pa penningmarknaden. Det ar ju dock sa, att nar regeringen provat saken och riksdagen efter moget overvagande beslutat
i arend'et, ja, da raknar man med att nn ar det hela slutgiltigt provat,
nu skall det ifragavarande arbetet komma igang sa sn\art det av tekniska s1(al; ar mojligt eller, nar det galler byggnadsforetag, sa snart
det kan ges utrymme pa byggnadsl{voten for dessa an,damal. Man kan
naturligtvis skapa en kontroll till pa detta omrade, oeh nar det giiller
statens egna ekonomiska forehavanden ar det kanske ingen som drar
sig for det. Jag vill emellertid havda, attdet skulle vara ganska betungand'e om man varje gang det blev fraga om att ge en medelsanvisning for att genomfora en statlig -investering, skuIle fraga, hur det ser
ut pa lanemarknaden.
Genom detta iorha11an,de kan man vid vissa til1lfiillen genom statens
Hinebehov skapa en spanning pa penningmarknad'en. Man skapar liitt
det laget att det uppstar tva alternative Antingen kommer man att
finansiera dessa statliga investeringar utanfor tillgangen pa sparmedel,
d. v. s. man tillfor matknaden nya pengar, eller ocksa kan man sk.apa
en rantestegrin·g, fr3Jmkallad av rent tillfal1iga orsaker, en rantestegring som kanske kan gora mycl(et betydande utslag men som ieke pa
nag-ot satt motsvaras av d·et verkliga 18get pa penningmarknaden. Det
finns mycket olika meningar pa den hitr punkten., fran doktrinarern·a
pit den ena kanten tilt d'oktrinarerna p.a andra sidan, och dessutom
alIa vi som bef·inner oss n:agonstans mittemellan dessa poler. Jag raknar mig inte som doktrinar i denna s.ak. Jag tror mig dock ha kommit
till d:en uppf'attningen att pa litet langre sikt och med~ ett bibehaJlan·de
av den nuv,arande ek·onomiska strukturen for vart lands ekononliska
Iiv, sa kommer rantelaget narmast att ligga inom det so,m man kan
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kalla lagranteomradet. Bar man den uppfattningen, ar man inte ·sars'kilt intresserad av att med hjalp av statens upplaning skapa nflgonting som man betraktar som tillfalliga besvarand,e rubbningar i den
verklighet som man tror foreligga..
Det finns ett annat satt att komma till ratta med detta problem.
Man l{an namligen oka det friviIliga sparandet, men det ax ju en
tulipanaros, som inte ar sa Hitt att ploeka. Jag tror -inte det gar att
fa en finans-minister sam skulle vag-a sig pa att ersatta verkliga statsinkomster med forhoppningar. Det ar naturligtvis mycket betydelsefullt, om vi kan oka det frivilliga sparandet, men vi skall inte rakna
med d'en faktom som nagontin'g som ligger i var hand oeh sam det
bara galler for oss· att manovrera. Bur det frivilliga sparandet kommer
att fungera i den fulla sysselsattningens' samhalle ar otvivelaktigt ett
problem, som jag for min del trar att vi maste utred'a. I en sadan
utredning far vi oeksa begrunda hur budgeten sikall utformas for att
statens ansprak skall kunna hallas mom ramen for de reala resurserna.
Men till dess att vi pa detta satt har fatt, storre klarhet an vad vi
har nu, far vi nar diet galler statsbudgeten prova oss iram med provisoris:ka losningar oeh vi-ssa avvikelser ifrAn de regler som hittills har
foljts. D'et finns i just denna tid speeiella omstandigheter siorn med£or
att vi maste stalla starka krav pa en betydande overbal'ansering av
budgeten. Jag tror man far saga, att omsorgen om penningvardet,
d. v. s. vara mojligheter att pa nytt skapa en stabilitet mellan priseI'
oeh penningvarde, till ieke ringa grad far falIa pa' statens budget.
Man maste uppgora budgeten fran d'enna utgangspunkt.
Nar vi har gjort denna statsverksproposition·, som nu ligger pa riksdagensbord·, har vi gatt ut ifran dietta. Vart mal har varit att forst oeh
framst forsoka erhalla verklig taekning for driftutgifterna, antingen
de hfuTor fran beslut som kommer att fattas vid den nu pabOrjade
riksdagen eller de hanfor sig till reservations-anslag som tidigare har
beslutats. Darutover men·ar vi att man maste forsoka tacka en sa stor
del av kapitalbudgeten som mojligt med lopande inkomster. Vid bud~
getarbetet i ar hal' vi mott stegrade ansprak pa utgifter. Nya ansprak
har i stort sett blivit avvisade, ett stopp som man inte ar glad at att
gara men 810m man tyvarr masw vi,dtaga. Vi h·ar oeksa gjort stora
anstrangningar att nedbringa gamla anslag. Det ar ett storre problem.
AlIa vIet ju, att direktor Warn i Svenska Bankforeningen har hjalpt
mig oeh gjort mig en otrolig nytta. Jag har inte IOO-procentigt kunn·at
folja hans anvisningar. Men han hal' gjort mitt arbete att vara sparsam betydligt mycket lattare och utan verkan hal' ieke hans arbete
varit. Allting· ar n·aturlligtvis relativt. Han redoviS'ade sammanlagt en
besparingsmojlighet pa 315 miljoner; av dem hal' vi kun,nat godtaga i
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det narmaste 150. Det vi inte omooelbart kund'e godtaga har vi hanskjutit till fortsatta provningar oeh overvagan·den. Mina kollegor inom regeringen har varit myeket tillmotesgaende, nlar det gallt att
forsoka finna mojligheter till att genom nya utredningar komma fram
till okad sparsamhet und-er de olika departementens: huvudtitlar.
Men anda vaxer urtgi£terna. Det ser ut sam om det inte fanns n1agon
mojlighet att hindra detta. Forsvaret har helt naturligt i dagen'S situation en stor andel :i utgiftSokningen. Befolkningsutveeklingen satter
fortfarande sina spar i folkpensioner oeh barnbidrag i stegrande riktning. Prisstegringarn-a och de darav foranledda lonestegringarna medfor nya utgifter for staten. Vi beslot darj3mte i £jol en sankning av
kommunalskatten som kombinerades med vissa bidrag fran statens
sid'a till kommunern·a. Dessa bidrag kommer nu att gora sin verkan·.
Den andra sidan_ ar inkomsterna. De stiger ocksa. Som redan n,amnts,
far manniskorna nu nominellt hogre l,aner och vin,ster, vilket medfor
att aven staten far nominellt mera pengar i skatteinkomster. Sa har
vi de skatter, som vi h-ojde vid hostriksdagen. Dartill kommer taxehojningar i statens affarsdrivande verk, som tilltas. sa att de slral1
tacka ,de lonesteiringar som blir ofrankomliga d"ar. Samtidigt far man
vid taxeh-ojningarna taga hansyn till en pagaende omlaggning av avskrivningsvasendet, sa att vi kan tillampa nuvardesprincipen vid d'e
affarsdrivande verken.
Hur rer sig da budgeten siiiermassigt sett? Jag viII da forst tala
litet om det lopande arets budget. D:et kanske ar nyttigt att det ocksa
rooovisas. Jag har tidigare varit inne pa slutresultatet men skall nu
ge ytterligare nagra siffror. Nar vi gjorde upp riksstaten varen 1950,
ralalade vi med inlromster av 4 miljarder 9-98 miljoner, alltsa i det
narmaste fern miljarder. Vi har nu gjort en omrakning och anser att
vi kan rakna m-ed att det blir 5 miljarder 3'7-2 miljoner, alltsa en hojning av inkomsterna med 3'74 miljoner. Utgifterna var, nar vi raknade
pa ri]{sstaten, 4 miljarder 838 milj.on.er och nu beraknar vi dem till 5
miljarder 2 milj.oner, en okning m-ed 16-4. S'ammanstaller jag d1essa
siffror, d. v. s. ett utfall av inkomsterna med 5.372 miljoner och ett
utfall av utgifterna med 5.002 miljoner, far jag det formella budgetoverskott, som jag nyss talade om pa a.70 miljoner kronor.
Jag kommer sa over till 1951/52 ars budget, alltsa den statsverlrsproposition som jag har skulle tala om. D'M berakn·ar vi inkomsterna
till 5-.709 miljoner. Ser jag d'a okningen i b'elysning av forra varens
riksstat, ar det en inkomstokning pa 711 miljoner. Ser jag den i belysning av lopan.de ars inkomstutfall, blir det en okningav 337 miljoner.
Utgifterna beraknar vi till 5.3'6·7 miljoner, en okning i jamfarelse med
forra arets riksstat med' 529 miljoner. I jamforeIse med det utfall vi
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nu tror att d'et lopande budgetarets riksstat skall ge far vi i den nu
framlagd·a statsverkspropositionen en utgiftsstegring pa 365 miljoner.
Med utgangspunkt fran de namnda inkomst- och utgiftssiffrorn·a for
nasta budgetar blir det ett beraknat overskott pa den nu framlagda
budgeten pa 34,2 miljoner. D'et ar alltsa det formella overskott, som
jag ha;r varnat for att vi skall se oss blinda pa, darfor att i detta
saknas en stor del av de lonestegringar, 80m vi blir tvungn·a att medge
de statstjansteman" som icke ar anstallda i affaxsverken. I budgeten
ha vi raknat med 100 miIjoner for detta andamal motsvarande det
8-procentiga rorliga tilJiigg, 80m redan ar beslutat, men diirutOver har
vi icke tagit hansyn till nagra stegrade loneutgifter. Det tillkommer
emellertid' en· hogst forsvarlig summa; hur star viII jag inte gissa.
D'essutom har vi ann·u en sak att tanka pa i detta sammanhang.
Vi b,eraknar att av gamla reservationsanslag kommer minst 200 miljoner kronor av driitbu'dgetskaraktar att tas i ansprak for nasta budgetar. Om man lagger samman dessa fOfutsedda okningar av utgifterlla, ffiaste man komma till att den driftbudget, som nu ar framlagd,
ar ungefar reellt balanserad. Den ger vis~erligen ett overs-kott, formellt
sett, men med hansyn till reservationsanslagen kommer den kanske
att vara ungefar reellt balanserad'.
Hur ter sig d·a, kapitalbu,dgeten? I d'en nu lopande budgeten hade vi
kapitalbudgetanslag pit sammanlagt 584; miljoner. Det var osedvanligt
lagt, vilket berodde pit att vi :raiknade med att det sk,u.IIe tas i ansprak
mycket betydande reservationer fran kapitalokningsanslag. Vi beraI{n·ar nu att detta kommer att ske'till ett belopp av Atminstone
35,0 miljon·er kronor. Vi hade dar en samm,anlagd utgiftss-iffra, kassaIDassigt pa 934· miljoner. For 19,51/5,2 har vi l{ommit fram till 919
miljoner i kapitalokningsanslag, och det ar betydligt mycket mer an
forra aret. Trots detta maste jag saga, att det nog aldrig forr tillampats
sa harda principer for statens kapitalokningsanslag 'Som sker i are Vi
har behandlat dem lika snavt som om det hade ga11t lopan·de utgifter
helt enkelt darfor 'att vi inser, att de far samma verkan pa samhallsekol1Jomien rom om det hadle v:arit l'opande utgiJfter. Men till dessa 919
miljoner raknar vi m·ed att det fortfarande skall komma utgifter fran
gamla reservationsanslag pit 175 miljoner, d. v. s. halften sa mycket
som i fjol. Da kommer vi till en siffra pa 1.094 miljoner som skall
jalnforas med innevarande budgetars 9,34 miljoner.
Man kan alltsa, atminstone ytligt sett, saga att jag har lyckats bra
mycket samre i ar an i fjol. Men kanske ar det i verkligheten inte sa
daligt. Mot dessa ca 1.100 miljoner skall for nasta budgetar sattas
avskrivningsanslag pa nagot over 500 miljoner. Motsvarande siffra for
lopande 'budget-ar ar 32'2 miljoner. Man far for nasta budgetar ett
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redovisat hlnemedelsbehov av 416 miljoner, oeh lagger jag till reservationsanslagen, kommer jag upp i nagot un·cler 600, d. v. s. ungefar 50
miIjoner kronor lagre an lanemedelsbehovet for nu lopand'e budgetar.
Kanske kan man ocksa ha :fatt att saga, att det aDnU aldrig har
intriiffat att man under ett bu·dgetar hinner att anvanda alIa pengar
80m det aret har blivit anslagna for kapitalokningsandamal. Vi kanske
i realiteten kommer att Iigga 100 miljoner kronor un-der detangivna
lanemedelsbehovet. Men denn·a forbattring ar ieke tillracklig. Skall
resultatet bli tillfred'Sstallande, bor man forsoka finna mojligheteratt
ge staten okade inkomster. Jag tanker till en borj.an slit tva flugor i en
small genom att foresla riksdagen en investeringsskatt, som ger staten
okade inl{omster men framfor alIt har till uppgift att tvinga foretag
med goda vinster att noggrant overv3.ga om en investering ar rantabel
och angeHigen. Jag viTI komma till d.et overvagand.et darigenom att
sadan·a investeringar blir belagda med en s3rskild avgift. Det kostar
nagot att gora investeringar via sina fonderade vinstme<leI, och diirfor
ar det mojligt att man tanker sig for.
Jag kan ju medge att skatten ar infemalisk pa sa satt att hur foretagarna an tanker iorfara, sa blir resultatet okade inkoIDster for
staten. ViII jag gora en invester-ing, sa far jag betala 10 procent pa
investeringsbeloppet i skatt. Dessutom maste jag deklarera sa mycket
storre vinst att jag far rad att betala denna skatt och skatt pa
investeringsskattens helopp, vilket illnebar att i realiteten blir det en
statsinkomst av 20 proeent av investeringsbeloppet. Gor jag daremot
sa, om jag ar foretagar·e, att jag sager att det inte ax lont att gora d:en
illvesteringen, vad blir foljden d'a? Jo, da anmaler foreta:get en oI{ad
vinst till beskattning, betalar i forskott en skatt, som annars skuIle
kommit Hingre fram och skaffar sig pa den vagen m·ojligheter till
okade avskrivningar i fr31ntide'n, nar man kan ral\:na med att en
sadan har tillfallig skatt inte langre fin'n,s. Man brukar visserligen s:aga,
att det d'ar talet om tillfallig skatt skall man inte .bry sig om. Jag ax
inte den som gar oeh utstaller nagra vaxlar. Men jag tror att den som
viII s~atta sig ner och titta 'pa tekniken med. denna skatt skall saga, att
tekniken har ar sad'an att d:en kan inte upprepas annat an hogst ett
ar till. Sedan hAlier inte tekniken lan·gre. Vill man sedan fortsatta med
na,gonting i samma stil, far man hitta pa nag-ot annat. Jag skulle vilja
tillagga, att d·et inte heller ar sa svart.
Det ar emellertid mera besvarligt att rakn·a ut hur mycket investeringsskatten kommer att ge staten i aka-de inkoms·ter. Jag' ser har
framfor Inig tva general'direktorer i rik:srakenskapsverket, och jag tror
inte att nagon av dem vagar ge nAg'ot utlatan·de om saken och inte
jag heller. Jag har gissat med hjalp av andra som ocksa har giss'at
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och vi har kommit till en siffra av ca 200 miljoner. Jag viTI inte ga i
god for den. D'en kan· vara antingen for lag eller for hog. Jag tror
emell1ertid', att gissningen ar ungefar lagom. Jag har sett berakning~
sam varit hogre och lagre, men jag tycker att i den ovisshetens varld
vi vandrar i, sa ter sig de 200 miIjonerna som det mest sannolika
beloppet.
Investerillgsskatten skulle allts,a innebara att pa det sattet kan
staten minska sitt lanebehov med 200 miljoner. Men j.ag ar inte nojd
med d·et, utan vi hal:Ier pa med att hitta pa nya ting. ad vi tanker
hitta pa amnar jag inte tala om nu, det far vi se. Vi hoppas i alIa fall
att vi skall kun·na skrapa fram 100 miljoner till. Ni kansk·e tycker att
jag ax cynisk, men jag gor detta i det vallovliga syftet att jag pa det
sattet skall minska statens lanebehov och d'armed, ocks'a skapa okade
forutsiittningar for att.kunna na en stabilitet i prisniva och penningyarde. Jag skulle alltsa tro att vi pa detta satt skail kunna komma
fram till en minskning av lanebehovet till ca 250 miljoner. Det blir
enligt mitt satt att se betydligt lattare att strama at kreditpolitiken,
nar man slipper att i kalkylen ha med den irrationella fal\tor SOln
den statliga upplaningen innebar. M·an kan ga mera rakt pa sak, om
man inte har den att rakna med pa samma satt. N u kan man natllrligtvis fraga, om det ar fel att staten lanar. Nej, visst inte. For min
del menar jag, att om vi vid vissa tillfallen far en liitt penningmarknad, som vi viII atstrama, och det finns pengar sam ligger ute ocb
flyter, sa finns det ingenting som hindrar att staten haIler sig framme
och l'anar upp de pengarna. Vi skall naturligtvis ga ut ifran att i den
man som det verkligen behovs, oavse"bt om staten behover s.atta
pengarna i rorelse eller ej, l{an vi lana upp dem. Det ar inte det laget
som ar _oroande, utan det ar det an,dra laget, nax i vissa fall det blir
for overstramt. Om nlan inte kan styra de statliga investeringarna sa
80m man sl{ulle vilja gora, d.a ar det skont att slippa att taga hansyn
till dem, da ar vagen betydligt lattare att v·andra.
Jag 11ar har forsoktatt antyda att budgeten har utformats med stor
hansyn till dess samhallsekonomiska betydelse. Jag kan inte forne}{a,
att naf vi har gjort detta, sa har jag for min del tagit intryck av den
bild som nationalbudgetd,elegationens utredningar, om man studerar
dem nOgia, ger. Den bil~den ar, savitt ,man nu l{an se, niirmas.t den att,
pa det satt loneavtalen ,ut£aller o-ch pl9;isstegringarna blir, kommer det
inte att 'bli oJJ1:ojligt att rymma den reala inkomstokningen inom ramen
for vara res-urser av varor och tjanster. Det blir, savitt ja'g kan se,
icke nagon primar spanning i samhallsekonomien genom prisstegringarna och iIlkomststegringarna. Den akuta faran hotar i staliet
ifran' foretagens vinstkonjunktur.
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Det ligger i sakens natur att med det lage som for narvarande rader
undvika att foretagen kommer
att gora i vissa fall mycket betyd-ande vinster. Risken ar da vad de
vinsterna kornmer att anvandas till. Det ax myeket svart att gora ett
verkligt sparande av ·dessa vinster, oeh d"et kommeratt vara en mycket stor frestelse for foretagen att anvanda dem till okade investeringar. Med investeringar okar man efterfragan pa ar1betskraft. Genom
efterfragan pa arbetskraft okar man rorligheten pa arbetsmarknaden,
och man startar en nlY loneglidning. Via denna loneglid'ning okar man
kopkraften, och sa kommer m'an sekundart kallske fram till ctt Iage,
d'ar vara reala resurser icke iorslar for d-en efterfragan som installer
sig. Det ar dlarfor sonl jag nu har Iagt fram den tanken att genom en
stram bu,dgetpolitik, dar man skapar stora reella overskott oeh _pa
det sattel llagger beslag pa en del 'av kopkraften oeh samtidigt minskar de statliga lanebeh'oven, gora d'et lattare att rustadkolnm·a en
kreditatstramning pa pen.ningmarknaden. Om man dartilllagger byggnadsregleringen, som forhin,drar en ansvallning av byggnadsinvesteringarnra, oeh anvander den investeringsskatt, som jag har berort som
en broIDs for foretagens lust att investera av sina egna vinster, oeh om
jagd.essutom lagger in i kalkylenden toppning av skogsindustriernas
vinster, som avtalen om prisutjamnings.avgifter innebar, raknal" jag
med att vi har skall h·a gjort nagonting 80m gor det mojligt for oss
att arbeta oss fram till en ny stabilitet.
Det kan alltid tvistas om det vi har har tankt oS's ar tillTaekligt.
D'et ar inte tillraekligt om varlden gar in i ett storkrig. Ayen om vi
slculle vara sa lyekliga att vi inte skulIe komm,a m-ed i storkriget, sa
Inoter vi i alIa fall problem, som ar sa oberakneliga att vi idag hal"
svart att fixera dem. Mien aven om inte det varldspolitiska laget £01"sanlras ytterligar,e utan for den narmaste fr,amtiden i det vasentliga
behaller den lorm d,et har nu, lean det myeket val handa, att de
bromsar som jag har hal" redovisat inte raclcer till utan att det behovs
nya. Det galler att se hur utveeklingen gar. Vi maste o'bservera £01"andrin,garna sa snabbt som mojligt och vara beredda att, om sa erfordras, vidtaga ytterligare atgarder.

pa varldsmarknaden, gardet inte att

Professor A. l\fontgomery: Herr Ordforande, Mina darner oeh herrar!
Statsradet Skold har har i kvaJl gjort sig till tolk for en syn pa vart
statsfinansiella Uige, som utmarker sig for en vaIgorande brist pa optimism.
Vi har kanske inte hort sa manga optimistiska toner pa det har omradet
under de senaste manad-erna oeh veekorna, men vi h-orde ju en del sadant
i somras i valroreIsen. Mig forefaller det som om statsradet Skold foretradde en mera realistisk syn pa vart Hige ocksa under den tiden. Jag
delar i stort sett den upp.fattning som herr Skold har av den nuvarande
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budgetsituation·en. Jag tror kanske att utsikterna till att vi far en reell
underbalansering bade i den lopand'e bud·geten oeh i budgeten for 1951/52
ar storre an vad han anser, men det ar ju en fraga, som det ar svart att
med bestamdhet utbala sig om f. n. Det ar em·ellertid naturligt, om man
i dagens internationella Hige raknar med att har kan bli betydande forsamringar, oeh det gjord'e ju oeksa inledaren.
Det maste beteeknas sam ett myeket start framsteg att man nu har
kommit darhan att inte langre gora en sa stor skillnad pa driftbudgeten
oeh kapitalbudgeten, nar d:et galler deras samhallsekonomiskJa verkningar.
Jag tyeker det ar en sun·d princip i nuvarande Hige att soka tacka sa
mycket som mojligt av kapitalbudgetens utgifter genom inkomster pa
driftbudgeten. Jag ar oeksa fullt pa det klara med att detta kraver okade
slratter. Men herr Skold har varit nagot forteg.en om hur dessa nya
skatter komm,er att gestalta sig, oeh han vantar sakert inte att vi pa
forhand uttalar nagot instiimmande i fraga om dessa skatter oeh deras
konstruktion; den saken far vi bedoma nar de kommer. Men jag skulle
pa detta stadium vilja saga, att jag tror att det ar riktigt att 'man lagger
en stor vikt vid de vinststegringar, som en hel del foretag kan uppvisa
i nuvarande varldsHige. Det ar en inflationsfaktor av rang, oeh jag tror,
att vilken politik man an slutligen bestammer sig for, maste i den
politiken inga atgarder for att haHa tillbaka investeringarna, bade inom
industrien oeh i frega om bostadsbyggandet. Men jag skuHe starkare an
inledaren vilja betona den fara som oeksa hotar ifran lonestegringarna
oeh eventtiellt fran jordbrukarnas inkomster. Vi behover inte ga Hingre
an till vart grannland i oster for att se hur lonestegringarna kan paverka
hela samhallsekonomien. Jag tror att de prisstegringar, som kommer att
skapa nya foretagarvinster, oeksa i stor utstrackning kommer att skapa
fortsatt loneglidning av storre omfattning an hittills. Det yore ollskvart
att i de finansiella beredskapsatgarder, sam herr Skold talade OID, oeksa
ingick atgarder for att mota den riskell. J'ag tror att det kan komma att
bli sa stora hal i budg·eten att man val har skal att se sig om efter
taekning oeksa fran andra h.all an fran foretagarna, sa myeket mer som
man ayen med myeket ringa palagor kan fa betydligt storre bidrag till
tackning av utgifterna pa den vagen.
Slutsatsen av det hela blir val emellertid, att det basta man kan na
ar en balansering av budg·eten, d. v. s. en viss overbalansering av driftbudgeten. Ja,g ginar alld;eles uppfattning-en att reservatio·nerna slkall behalldlas som alla andra utgifter; kassamassigt har de ingen sarstallning.
I basta fall kan man val ifraga onl driftbudgeten komma darhan, att det
under det hal" aret nagot sa nar gar ihop oeh under nasta ar bIir nagot
overskott, som da kan anvandas till taekning av upplaningen pa kapital-budgeten. Det skuUe anda bIi en viss summa kvar, uppskattningsvis 250
miljoner eUer nagot sadant efter vad herr Skold namnde, som skulle fa
lanas upp i marknaden. Vi tvingas alltsa till den sluts.atsen, att trots alIa
anstrangningar kan budgeten inte bli nagon deflatorisk faktor, varken i
{tr eller under nasta budgetar. D·en kan, om olyekan ar framme, bli en
inflatorisk faktor, men den kan knappast bli battre an neutral i ekonomiskt hanseende.
Det iir salunda en oavvislig fraga, va-d vi skall gora utover budgetpolitiken for att nlota inflationen. Jag tror for min del att vara. mojlig-
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hetel" att halla tillbaka inflationen a1" ratt begransade, sa lange inte prisstegringen stoppar i Forenta Staterna. Vi ar sa starkt beroende av de
internationella forhallandena, att vi inte kan gora nagot annat an folja
med i vad som sker dar och soka forhindra att vi far ett hastigare
tempo. Skulle det bli en stabilisering av priserna i Amerika., vilket inte
forefaller alldeles osannolikt, blir det myeket viktigt for oss att soka
forhindra en fortsatt prisstegring hal" i landet.
Jag fick inte riktigt klart for mig vilka medel herr Skold tankte taga i
ansprak for den uppgiften. Om jag fattade honom ratt, sade han, att
man maste h.a andra medel i beredskap, om nagot sadant skulle intraffa,
eller om budgetsituationen skulle bli mycket besvarlig. Det a1" rysligt
att saga, med Sveriges finansministe1" narvarande, att jag hoppas att
budgetsituationen skall bli bra myeket samre an den are Jag hoppas det,
darfor att jag tro1" att en stark okning av forsvarsutgifterna ar ganska
oundganglig. Men aven om m·an anser sig kunna se bort fran den saken,
maste lnan erkanna att budgeten inte a1" nagot tillforlitligt hjalpmedel i
penningpolitiken, oeh da ar fragan, vad man skall gora darutov,e1". Herr
Skold sade, att han inte val" nagon doktrinar ifrag,a om rantepolitiken.
Jag hal" faktiskt aldJ.~ig traffat nagon som hal" sagt att han sjalv ar
doktrinar ifraga om rantepolitiken. Jag anser mig inte heller sjalv vara
det. Herr Skold kanske kann·er sig tveksam pa den punkten. Men skulle
vi inte kunna enas om att doktrinarerna ar av tva slag, deIs de som anser
att man bar fora en Higrantepolitik, inte bara att rantan kommer att
bli lag i framtiden utan att man oeksa bor hjalpa till genom att fora en
lagrantepolitik, dels de som anser att rantan konsekv,ent bor hallas hog.
Skillnaden mellan de bada grupperna ar att den sistnamnda gruppen inte
existerar, savitt jag vet. Det forefaller mig i sjalva verket, som om det
for narv:arande bara existerar en sorts doktrinarer pa det hal" omradet.
For egen del anser jag, att rantan bar vara rorlig. Det anser ocksa herr
Skold, men skillnaden ar val -att herr Skold har en bestamd motvilja mot
allt for starka 1"orelser. Nar rantan hojs litet, sa maste riksbanken uttryckligen saga ifran, att ni skall inte bli 1"adda. Det ar inte meningen att det
har skall vara nagon egentlig atstramning; vi kommer att satta ner rantan
igen sa fort som mojligt. Detta ar sa lugnande, att det fortar verkan av
alltihopa.
Ja.g skaII taga mig friheten att rikta en direkt fraga till finansministern
pa den p'unkten. Yore det inte skal att infor de svarigheter som vi hal" att
rakna 'med ocksa accepterar rantepolitiken som en tankbar beredskapsatgard? Aven den som inte viII gora nagonting just nu, maste val medge
att det kan komma en situation, da det ar onskvart att fa till stand en
verklig atstramning i penningmarknaden. Hur luan skall fa till stand en
sadan ~tstramning utan att rantan foljer med och gar upp, ar svart att see
Skulle det inte kunna tankas, att man later den ga upp och att man inte
gor nagra dJeklarationer o·m alt ,den ska;ll ga ner igen? I stii.llet lovar man·,
att d'en kommer att hojas ytterligare, om inte de forsta atgarderna hal"
verkan. Det tycker jag ar den ratta deklarationen, den somFederal Reserve
Board brukar gora vid sina atstramnillgar. De far visserligen inte heller
gora samycket kreditatstramningar, som de eg'entligen skulle vilja, for
det finns ett finansdepartement i Forenta Staterna ocksa, 80m hal" - eller
har haft - andra asikter.
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~lil1 fraga skulle da helt enkelt bli: Vore det inte skal att infor det
lage, som vi nu har, ytterligare utveekla det beredskapsprogram som
tydligen rutarbetas i rfinal1isdepartement'et? Jag tycker att det ar alldeles
utmarktatt det gors ett sadant program; det ar kanske den viktigaste
uppgift vi f. n. har pa det finansiella omradet, att soka forbereda oss att
finansiera de utgifter som kan komma over oss fortare an vad vi kan
berakna. Anser inte finansministern, att oeksa en rorlig rantepolitik bor
vara ett viktigt hjalpmedel? Sa Hinge riksgaldskontoret tvingas att avlasta
skattkammarvaxlar eller obligationer mera permanent hos riksbanken, ar
det tydligen nagot fel pa penningmarknaden. Min uppfattning ar, oeh jag
tror den ar ganska allman bland b.ankfolk, att rantan just ar till for att
jamna ut tillgang oeh efterfragan i sadana dar situationer. Jag skulle
tycka att det yore myeket lugnande, om finansministern ville deklarera
att oeksa rantan skall fa sin plats i det beredskapsprogram, sam far narvarande utarbetas.

Bankdirektor Jacob Wallenberg: Flera ganger vid budgetdebatter under de senaste aren har jag deklarerat min asikt om budgetoverbalansering. Enligt min melling ar det sjalvfallet riktigt att under en hagkonjunktur overbalansera driftbudgeten med tilHigg av forbrukade reservationsanslag pa samma budget. Vi har, sonl statsradet Skold redogjort for,
ganska stora bu·dgetdeficit b'wkom o.ss, och' det ar val att formoda, att nar
vi fa lagkonjunktur, vilket sakert en gang intraffar, sa kommer vi ater
att underbalansera var budget. Skall vi alltsa fa en langtidsbalans, sa
maste overbalanseringen ske under hogkonjunktur. Pa en punkt ar jag
dock mera tveksam. Jag tanker nu narlnast pa budgetaverskottets verkan
som stabiliseringsfaktor. bverbalanseringen verkar sa att den tar bort
inkomster Ul" marknaden. Vid en neutral penningpolitik, varmed jag avser
en penningpo,litik, so'm inte tillsk.apar nagon l~opkraft utan endasrt anpassar
sig efter produktionsvolymen, blir det en nettoinkomstminskning. Aven
om konsumenterna skulle vilja skaffa sig en inkomstkompensation fran
foretagarna, sa skulle de inte helt lyekas. Huruvida resultatet blir en
minskning i konsumtion eHer i sparandet ar svart att avgara, sannolikt
badadera. Det blir sannolikt inkomstminskning hos konsumenter oeh has
foretagarna; d'et senare kanske medfor nagon minskning i investeringsIusten. Den brist pa balans, som far dagen finns, skulle pa sa satt min.skas. Men tanker jag mig det fallet att vi har en sadan penningpolitik
som vi faktiskt haft oeh som vi mojligen fortfarande har, namligen att
penningpolitiken hela tiden ga in for att halla ett mer eller mindre spikat
riin,teHi.ge, dar visserligen sma;fluktuationer far forekomma, men dar sa fort
vi Ikommer OYler en V1sS punkt riksbanken ingriper nch forser marknaden
med mera pengar, blir resultatet annorlunda. Infores t. ex. en omsattningsskatt eller nagot dylikt, sa kommer givetvis allmanheten att begara loneokningar, oeh blir det lon·eokningar, sa viII foretagen ha prisokningar oeh
prisokn,ingarna medfor fOTIliyad'e lo,neokningar osv. Dessa stegrade loner
oeh priser erfor<kar mera k~apita1. Man vill da lan,a ·mer pengar oeh marklladen gar till riiksba;nken, dar m,an far de pengar 80m mojliggora prisoeh lanestegringama oeh som skapa ny kopkraft. Under sadana farhallanden tror jag budgetoverskottets stabiliserande verkan eventuellt blir annullerad, jag ar t. o. ID. Tadd for att dess verkan kan bli den motsatta.
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Statsradet Skold har nagon gang varit inne pa sadana tankar, namligen
att en hojd omsiLttningssk,atit skulle kunna sat,ta prisboHen i rullning. Vad
ar det nu som skiljer? Jo, det ar tydligt att skillnad·en ligger i penningpolitiken. Vad som hander ar faktiskt beroende pa om jag for en fast eller
atminstone neutral penningpolitik, eller om jag har en expansiv penningpolitik. Jag kan inte komma till annat resultat an att, am jag skall fa
nagon nytta av den foreslagna budgetpolitiken, sa IDaste den kombineras
med en penningpolitik, som atminstone inte verkar i motsatt riktning.
Statsradet Skold sade har, alt han trodde att rantorna skulle bli Llga.
Jag maste saga, atl detta ar en spekulation. Statsradet Skold trodd:e forra
aret pa att priserna skulle falla, sa att vi utan prisstegring skulle kunna
ta bort subsidierna. D'et val" en spekulation som hal" visat sig vara en felspekulation. AI" det inte battre att lata bli att spekulera i framtiden och
att i stiillet losa situationen for dagen? Staten borde ins~ att det ar farligt
alt i 'hogkonj:unktur lana i riksb:an,ken. Staten kan ju valja om den slkall
lana kort eller langt, alltefter vad den tror om ranteutvecklingen, men den
maste lana i marknaden, om den viII fa nagot hall pa inflationen och oka
den ekonomiska stabiliteten. Vi vet alla att for niirvarande fader en stark
onskan att inv·estera; det ar delvis ett barn av inflationen, darfor galler
det forst att se till att det inte blir nagra inflationsinkomster, inkomster,
80m harrof fra,n riksban1kens kreditsk.apran1de verks;amhet. Naturligtvis
tjanar for narvarande manga som exporterar pa inflationsrorelser aven i
andra lander, och dem ar vi inte herrar over. Detta ar valutapolitikens
problem. Jag vet inte vad statsradet Skolds asikt aI", lnen jag har knappast
intryck av att vi investerar for mycket idag. Industriens investeringar ar
av tva slag. Det mesta ar naturligtvis av det slag som man raknar sam
produktivt. Det andra slaget ar sadant, som man maste gora for att
behalla eller dra till sig arb·etskraft. lVlan maste oka trevnaden pa arbetsplatsen, skapa hattre bostiider etc. Det allmannas investeringar forefaller
sa hart pressade att de pa Hingre sikt knappast kan hallas sa lagt nere
som nu. Om vi behover plats for litet mera investeringar, var ligger felet?
Felet ar naturligtvis att sparalldet ar for litet. Vi skulle behova slorre
produktion, mindre konsumtion oeh okat sparande. Har kommer penningpolitiken in igen. ·Det ar svart att tro, att folk inte skulle kunna formas
att spara mera. Ju svarare det ar att lana p·engar desto mera spar de.
Om det ar en smaforetagare, en handlande, en hantverkare eller en smabonde, sa maste de alla spara for att bygga upp ett .k-api-tal. Ayen storforetagarna paverkas. Detsamma galler privatfolk. De tanker inte pa om
statistilkerna eller nationalbudgetmannis'korna b·etraktar en utgift 80m
investering elIer konsumtion, man valjer i varje ogonblick den utgift man
anser sig ha m·est nytta avo Ar det sa att man behover en bostad, oeh
bostaden inte kan fas annat an genom sparande, da drag·er man in pa
nagonting annat. Mera sparande skulle kunna ge mera bostiidel", men jag
tror ocksa att mera bostiider skulle kunna oka sparande. I hogkonjunkturer IDaste man skarpa lanevillkoren bI. a. for bostadsbyggandet, storre
amorteringar, hogre inbetalningar. Vi maste med alIa medel forsoka att i
llJU'varande !age framtvinga ett olmt sparandie. Jag tror att <letta till soor
del sker automatiskt om man driver en riktig penningpolitik.
Den sista faktorn ar slutligen produktionen. Det ar faktiskt sa att jn
storre overflod pa pengar det finns, desto mera brist tycks man fa pit
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andra omraden. Det blir brist pa arbetskraft, brist pa arbetslust, brist pa
ravaror, brist pa bostader, det blir brist pa fabriksutrymmen. Jag tror att
penningpolitiken har har en ofantlig uppgift. Som det nu aI", skapar dessa
brister ideliga starningar. Man far vanta bade pa folk och material.
Arbetet kan inte tillrackligt' planeras och blir farsenat. Dr produktionssynpunkt ar en stabil, ieke kapkraftskap'ande penningpolitik absolut
oeftergivlig. Oeh liven om finansministern glades at att se storre oeh
storre siffro,r sarskilt pa inkomstsidan, sa hanger dock realinkomsten till
syvende og sidst pa p,roduktionen.
Direktar Nils Jacobson: Det har ju hal" i landet talats sa mycket om
onskvardheten att fa till stand ett okat sparande. AlIa tyekas ju ocksa
varaense harom. Fran IDanga hall anser man det oeksa vara onskvart
att investeringarna ieke bli -aBtfar hoga. Det forvanar mig under sadana
farhaJlanden att man i skattediskussionerna ieke varit inne pa fragan om
andrade former for skatternas uttagande. Jag hal" i manga ar intresserat
mig for just detta problem oeh radgjort med experter i fragan. Min
besilimda uppfattning ar att man genom att delvis ersatta en skatt med
en annan skulle kunna erha11a mojligheter att vasentligt minska de fralnst ur nationalekonolnisk synpunkt - skadliga verkningarna av det
nu tillamp'ade systemet utan att dock de lagre inkomsttagarna komme i
samre stallning. Jag skulle saledes vilja 'hemstalla, att man i fortsattningen faste starre vikt vid den har -antydda fordelningen av skatterna.
Statsradet P. E. Skold: Herr Ordforande! Jag skall inte forma lnina
repliker har till nagot systematiskt bemotande utav de foregaende talarna.
Det fir litet svart att omsom vara averens med dem oeh amsom inte.
Det ar en ganska bekymmersam affar att sikta ut det ena fran det andra.
Men det ar pa nagra punkter, som jag tycker att jag bar gora vissa
preciseringar.
Jag vill da forst saga ett par ord till herr Jacobson. Det ar klart att
man kan ha myeket olika meningar om vilka former skatterna kan ha.
Jag forestaller mig att 1949 ars skatteutredning, sonl nu sitter oeh grubblar over detta problem oeh som bestar av folk fran skilda riktningar,
skall kunna komma fram med nagra alternativa losningar. I det l1uvarande
laget behover jag faktiskt alla tankbara direkta skatter oeh alla tankbara indirekta skatter. Jag star inte i nagot val for narvarande. Det
kunde vara frestande att ga in pa omsattningsskatten men det skall jag
inte. Jag har nog spekulerat over den ocksa. Jag har emellertid kommit
till den uppfattningen, att en aUman omsattningsskatt nu, nar det rader
en utpriiglad saljarens marknad pa arbetsmarknaden, inte hal" den aterhallande verkan som man tror.
Bankdirektor Wallenberg fragade om vi investerar for myeket. Det ar
en intressant fraga. Den ar sa intressant att jag ar avertygad om att d'et
inte finns nagon manniska som kan objektivt svara pa den. Det finns
ingen mojlighet att saga om vi investerar for myeket eller far litet, om
j.ag ser saken ur produktionssynpunkt. Det enda jag far halla mig till
for dagen ar att som vara inkomster oeh utgifter nu ar fardelade inom
vart sanlhalle i det samhallsekonomiska lage vi hal", sa har vi inte rad att
oka investeringarna. Gor vi del, skapar vi en snedvridning som leder till
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att vi far ut kopkraft via investeringanla oeh som leder till att kopkraften blir storre an den tillgang som finns pa varor oeh tjanster till
gallande priser. Sadant ar Higet i dag. Det ar inte myeket att gora at
den saken, vi maste forsoka att halla igen. Professor Montgomery hade,
savitt.jag forstar, samma mening som jag i det faIlet.
Jag vill forsakra bankdirektor Wallenberg, att jag ingalunda tyeker att
det ar ett noje med dessa siffror. Ju mer dessa siffror vaxer, d-esto mer
undrar jag vart det skall bara. Jag ar radd for dessa stigande siffror.
Jag vill ocksa saga, att jag har den uppfattningen, att staten skall Hina
det staten behover i marknaden oeh att vi inte skall finansiera statens
lanebehov genom riksbankskrediter, som leder till att riksbanken okar
marknadens likviditet. Men d'aremot kan jag ieke forfalla till den ensidigheten att jag sager, att det aldrig far forekomma att riksbanken overtar
skattkammarvaxlar fran riksgaldskontoret. Det kan vara ett sadant Hige
pa penningmarknaden for tillfall·et, att det iir rimligt att sa sker. Det
finns ju inte sa forfarligt manga kopare av skattkammarvaxlar, oeh det
kan inte vara alldeles riktigt i det avseendet att staten gor sig fullkomligt
beroende av det myeket ringa antal kopare av skattkammarvaxlar som
finns. l\{en maste man i ett sadant Hige gora en dylik transaktion, sa far
man se till att man sa snart 80m mojligt gor en transaktion at andra
hallet oeh kommer till att man under kortare tidsperioder jamnar ut
oeh heIst drar in merkopkraft an man sHipper ute Men jag kan inte saga
att det skall vara forbjudet for riksbanken att overtaga skattkammarvaxlar, om man i ett tillfalligt lage finner d·et vara angelaget.
Sedan bor jag val saga nagra ord onl rantan, det myek'et intressanta
kapitel, b·etraffande vilket jag ror mig med en viss osakerhet, det medger
jag, eftersOln jag varken ar nationalekonom eller bankdirektor. Jag viII
da till en borjan saga till professor Montgomery, att nar jag talade om
doktrinarerna pa bada sidor, sa tiinkte jag saken litet annorlunda an han.
Jag tiinkte mig saken sa, att a den €lla sidan fanns det folk som anser
att rantan inte skall spela. DagOn roll ino,m penningpolitiken utan lasas
fast vid ett lagt belopp, sa lagt som mojIigt, oeh dar skall den sta. Jag ar
overtygad om att det inte finns nagon pa den andra sidan sonl anser
attman skall satta rantan kolossalt hogt oeh dar skall den alltid sta.
l\fen det finns en grupp som hal" den uppfattningen, att man kan avskaffa
en hogkonjunktur oeh bota en inflation enbart genom att hoja rantan.
Denna standpunkt har jag motte Jag kanner namneligen manniskor som
hysa en sadan asikt, aven manniskor med en viss utbildning oeh erfarenhet. Jag hal" for egen del haft en liten, liten Hirokurs i penningpolitik. Jag
val" en gang riksbanksfullmaktig oeh det intl'affade just vid den tidpunkten, nar man hade myeket stora besvarIigheter b·etraffande likviditeten
i vissa banker. Vi kom da i ett sadant lage att bankdirektor Roth oeh
jag val" med att ta:ga ansvaret for att vi gjorde en forfarlig rantehojning
pa en gang. Jag har sedan forsokt att fundera over det oeh se hur det
giek. Jag hal" da kommit till den uppfattningen, att man absolut inte vet
om man over huvud taget kan yanda en konjunktur med rantevapnet.
Jag tror inte det. I det lage vi nu har skulle man for att kunna anvanda
rantevapll·et kans.ke vara nodsakad att ga sa hogt att det blev fullkomligt orimligt oeh led:de till samhaIlskonsekvenser som ingen ville taga. Det
ar emellertid fullkolnligt onodigt av mig att har sut oeh polemisera mot
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en uppfattning, som ar relativt sallsynt. Men tyvarr forekommer denna
uppfattning oeh framfor ant i det politiska "livet, dock utan att kanske
vara sa myeket overvagd.
Jag ar for min ~el en smula skeptisk betraffande mojligheterna att
anvanda rantan sasom nagot primart medel for konjun·kturutjamning.
Jag ar inte overtygad om att den ens kan speIa nagon storre roll sa
Hinge detta vapen anvandes inom ·en mattlig ram. Darfor har jag narmast
kommit till den uppfattningen, vilken inte stammer med professor Montgomerys, att jag viII ge rantan en myck.et mindre uppgift, en uppgift att
utjamna mindre ojamnhet.er, ·att skifta krediter mellan olika former.
Darfor har jag aldrig bekant mig till d·en fasta rantans politik. Jag har
ansett att rantan bor vara rorlig, men jag har icke velat ge den en primar
oeh sjalvstandig stallning inom den ekonomiska politiken, darfor att jag
inte tror att den ar vard det.
Bankdirektor Wallenberg sad-e, att jag inte skulle spekuIera om ranteutvecklingen. Det kanske ar dumt. Jag gor emellertid inte nagon sadan
spekulation har som jag gjorde betraffande subventionerna. Har ser min
spekulation ut sa, att jag har suttit sjalv och· med hjalp av mina medarbetare forsokt att folja forhallandena pa den syenska penningmarknaden. Jag har forsakt att observera vilka reaktioner som forekommer i
deras lager, 80m har penningar att placera. Jag har da forsokt fraga mig
hur dessa manniskor, sarskilt de som har h.and om det s. k. institutionella
sparandet, bedom·er framtiden pa litet langre sikt. Jag har darvid trott
Inig gora den erfarenheten att de tydligen ser pa litet langre sikt ett tillstand som man skulle kunna kanneteckna som ett lagrantetillstand. Jag
vet inte om jag har missuppfattat detta. Om manniskornas handlingar
inte tacker deras asikter, del vet jag inte. Jag har i alla fall trott, att
det var pa det sattet.
Till sist nagra ord om den fraga om jag var villig deklarera ett program. Det ar ocksa en sak som jag tillatit mig att tanka aver. Jag har
kommit till den uppfattningen, att har kan man saga med statsminister
Mickelsen" att ~Ihiir g.aller diet att haHa ki:Lft». Har :roor 'man sig pa ett otroligt
vanskligt omrade, just darfor att det ar ·ett omrade som ar sa fyllt av
forvantningar och berakningar till, ledning far hur man inom penningvarlden skall handla. Det kan faktiskt v·ara sa, att bara genom att man
placerar ett kommatecken feI, sa kan man stiilla till ett spektakel. D'arfar
tror jag att det inte gar att har i kvall locka mig att ge min deklaration
om rantan. Jag kommer inte heller att 'narmare redogora for vad jag for
ovrigt sitter och spekulerar pa under den lilla tid som jag nu har att tanka.
Det ar mest andra som far tanka for mig oeh det ar naturligtvis trakigt.
Vi rar oss har inom psykologiens omrade. Det ar fraga om enskiId;a manniskors reaktion. Det ar ett ooverskadligt faIt vi ror oss pa, och d·et ar
myck'et svart att berakna vad en paroll i det ena eller andra avs-eendet
kan bara. i sitt skate. Jag viII bara tilHigga att det fanns en tid, nar man
fran naringslivets sida - jag asyftar har inte nagon av talarna har idag
- farklarade att TIU skall vi sltappa rantan fri, vi skall irrte stadja obligationskurserna utan rantan fa,r sjalv g,oka sitt Hige. Sa gjorde man detta,
men det drojde inte tva manacler forran luan barjade oroligt fraga, v·art
tar det har vagen, vad menar ni, vart vill ni komma, skall inte riksbank·en ge nagon Iedning? Nu har ju riksbanken gett en ledning genom
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att haja diskontot med en halv proeent oeh nu borjar man igen att fraga,
vart skall d·et taga vagen? Jag tror att det ar noovandigt att manniskorna
far loy att fundera litet och sjalva draga sina slutsatser. Det ar nyttigt
att den ene uppvager den andre. Men om ma.n daremot ger nagra paroHer,
da kan man styra in de manskliga farvantning.arna i en oeh samma plogfara, oeh da vet man inte vilken oversvamning man staller till lned.
Bankdirektor Jacob Wallenberg: Finansministern sade, att han ar skeptisk betraffande mojligheterna att anvanda rantan sasom primart mede]
for konjunkturutjamning. I bankkretsar talar man mindre om rantan i
detta avseende. Jag tror att affarsfolk oeh bankfolk i al1manhet ar av
den overtygeIsen att man myeket val kan bromsa en konjunkturtltveekling oeh bromsa en inflation. lute direkt med ran·tan utan genom minskad
tilligang pa pengar Deh kredit. Det ar kIart, att ar det storre knapphet pit
pengar, sa blir rantan h.ogre. Den ar ell registrator. Det lean delvis vara
psykologiska faktorer, som kan speIa in betraffande rantans hojd, men
vi satter inte rantan i forsta hand som konjunktur- cHer inflationsbekampande medel utan kvantiteten pengar. Det ar sja.Ivfallet intet ont i att
rilksbanken fO~sOker utiamna rent tillfalliga at.stramningar b'ade i penningkvantitet Deh ranta pa marknaden. Vid arsskiftena ar det ofta sa
att firmor bara for utseendets skull soker stiirka sin likviditet. Det tar
pengar i ansprak oeh ingen olyeka h'ander om riksbanken harfor staller
m·edeI till forfogande; de pengarna ar aldrig avsedda att anvandas. De
skapa salunda inte nagon kopkraft. Om vi nu s'er pit hosten 1949, sa
staUde riksb,anken da ganska nlycket pengar till m·al'1kna,d en,s forfogand!e;
pengarna flot atminstone delvis tillbaka i borjan av 19·50. I hostas ha.l'
riksbaniken ·gjort d'ets3.'mma. Den hal' stallt annu, mera kopkraft till
forfogande, Deh nu far vi se, om pellgarna flyter tillbaka. Det ar en
spekulation. F6rhalland ena ar inte heller riktigt jamforbara. For ett ar
sedan var konjunkturen tvekande. Den lilIa forbattring, som hade borjat i
Am-erika, hade annu inte kommit hit. Det var iIlg.a stora pris- oeh lonerorelser. I ar hal' vi en valdsam hogkonjunktur. Stora pris- oeh lonerorelsere Jag tycker att spekulationen i ar ar b·etydligt farligare oeh vanskligare an vad den var forra aret. Marknaden hal" idag ganska gott om
pengar. Damor Ira-gar vi, vart vill myndigheterna (han? Man har faktiskt
inte klan for sig, om in,te myndig·hetern1a rentav arbetar pa att fa ned
rantan. Sadana uttalanden fran statliga institutioner finns, oeh ell rantesankning kan inte ske utan att man staller okade riksbanksmedel nled
inflatorisI{ verkan till marknadens forfogande. Det ar diirfor vi ulldrar.
Det ar inte rantestegring vi efterstrava, affarslivet skulle garna acceptera
nuvarande rantor, men det ar nu onn'dgangligt att rantan roner ett ini1ytan,de 3;V efterfrwg-an och tillgang pa pengar. De! iiI" penningkvantiteten,
som ar den avgorande faktoru vid bekiimpande av inflationen.
1
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Ordforande: Statsradet D a g H a 7J~ 1n a r s k j 0 l d.

Professor Kjeld Philip inledde aftonens diskussion om

Pensionsforsiikringsfragan ur nationalekonomisk
synvinkel.
Man borjar vanligen en bok med ett forord', dar forfattaren talar
pi tu man h,an:d med lasaren och forklarar for honom varfor boken
har {alt d'ell l\:arakt:ar ·den falt. Nagot lil{n'ande bl'lu·kar man inte gora
i ett foredrag. E:m,ellertid tror jag att jag i d'ag viII gora ett und:antag
fran dentna :r.egel.
Anledningen till att d:et har blivit jag som idag skall hal1a d'etta
roredrag ar sakerligen den, att jag h'ar varit s. k. expert for utredningen. Em,ellertid kan jag inte taga at Inig nagon ara och ej heller
pataga mig nagot ansvar for det beslutade. Jag kom till siaso,m expert
pa en sa sen tidpUllkt att allt red:an var sa gott som avgjort oc1h mitt
deltagand'e oj ,diskussionerna har b'egransat sig till ett p'ar sammantradten. Det foredrag jag id'ag kommer med ar mera en oversil{t over
detta storstilade £ors}ag sett utifran, kansl\:e ocksa In·era utifran an
vad som ar vanligt, i det att jag sasom dansk har vuxit upp i en
anna.n socialpolitisk tradition li.n den som ar d'en vanliga i Sverige.
1. En viktig uppgift f.or nationalel\:ononlien ar att f.orklara varfor
in·komstbildningen ar sad:an den nu en gang ar. E'mellertid brukar
man in'Om nationalekonomien bara f.orklara den del av inl\:omstbildningen -som h,arror sig fran marknadsfell0ffi,en'. Det ar d:e sjalvstandiga
naringsid:karnas och l:ontagarni~s problem man har studerat och det
ax ocksa ,d:essa sam ur ekonomisk synpunkt ar ,de m·est intressanta.
Man far emellerti,d inte glomma, att utover dessa manniskor finns d~t
ett ·mycket stort antal personer, som icke far sin inkomst pa detta
satt. Man behover bara tan,ka pa ib,arn, sj-uka, invalider, manga gifta
kvinnor och, vad, 800m i detta fall intress-erar oss mest, gamla m'anniskor, som ic~(e langre kan ta.ga del i naring'slivet. Storsta delen av
l
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dessa manniskor far 'Sin inkomst inom familjerlla Inen alltmer och
mer gar man bort fran denna form och over till en annan, dar hela
samhallet atag,er sig ansv'aret for dessa manniskors forsorjning.
Ekonomiskt sett lever d,essa gru·pper, som icke sjaIv deltager i det
produl(tiva liv,et, av de s3Jmtidigt levandes p~od'ul(tiva insatser. Det
ar klart, att den mat de ater och de klad1er de anvander ar alldeles
av s·amma slag 80m dIeD! mat och de klader som konsu·m·eras av de
al{tiva., nagot som ar producerat i nutiden.
Finansiellt sett finns flera olika metoder att ordna de passivas Iorsorjnin~S'problem. Om vi gar tillbaka ett par hllndra ar eller ann'u
Hingre, var d,en n·at'urliga meto·dien helt enkelt den att de aktiva forsorjde d:e samtidigt levan,d'e passiva. I die fIesta fall sked·de detta med
hialp av gavor som gays in n,atura. Pa 1800-talet blev det m:ycket
mera vanligt att ell person·, 'sa lange hon var aktiv, forsokte genom
sparande skapa finansiell bakgrund for sin egell forsorjning nar hon
blev gamimal samt for sin hustru och sina barn. Man sp.arade, bild;ade
l{apital och teckn;ade eventuellt livJo~s!akring. Sa fort n1an ar inne
pa denna metod! a,ger fon.dbild\ning rum och marl far en tid'sforskiutning lor ·d,en enskilde till d:en tidpunkt, din, han eIler hans efterlevande
skall njuta ,av detta goda. Und'er 1800-talets borgerliga moral blev
detta, att sjalv se till 'att ord'na forsorjningen pa sin egen illd'erdom
eller for sina efterievande barn tills de lrom i aktiv ald:er, liksom ll3,gonting man borde gora. Nar man llufortilden i manga lan;der har skattefinansierade former £'01" alderdomsvard och nar m·an iclag diskuterar
en pensionering av hela svenska folket utan anvandande av fondering,
ar detta sal11nda en aterv,ando till den· gamla prin-cipen, finansier-ing
utan ti1dsforskjutning mellan ill- ooh utbetalning. D;et ar ater pa vag
att bli sa, att de aktiva ~omlmer att finansiera de samtidigt gamla.
1800-talet var ett arhundirade som var Starskilt gynnsamt for en
forsorjning filed tidsforskj'utning nlellan ill- och utbetalningar. Dels
var det ett arhun,drade utan inflation, val niistan det end'a sam nagonsin funnits, o-ch dels var det ett arhun;drade da det fanns mang~a Slna
sjalv-stan'diga foretagare. For dessa nlannisk~or betyd'de sparan·det pit
satt och vis att m'an· slog tva fl'ugor i en sm,all. Under die aktiva arell
skaffad'e man k'apital till sitt foretag, och pa alderdomen, nar man
llade sliilt foretaget, hade man sa ett sparkapitalatt leva aVe I vart
iirhun,drade, ·dar lTI.anga manniskor ar arbetstagare och d'iir vi lev'er
under en standig inflation, ar metoderna iran 1800-talet l{anske mindre latnpliga. Det ar d1ficlor inte sa underligt att tankar om en al1nan
finansiell ordning [or alderdomens forsorjniu,gsproblem komnler frame
Det var industri'alismen 800m [orde till att aJderdomsfors1orjningen blev
ett speciellt problem.. Det ar darfor heller icke sa markvardigt att det
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ar cirka hundra ar sedan den forsta agitationen for en· nlera mod!ern forsorjning av ·d·e gamla dyker upp. l\1an var medveten om atl
d,et for arbetarn.a och de lagre tjanstemannen var svart att lagga
un·d·an tillrackligt for alderdo·mens dagar.
I borjan .onsk·3Jde man niirrnast bli i stand till att ge de gamla
skattebetald' inkomst utan att d'et skulle betraktas 8 0m fattigvard.
Emellertid', tankarna ,{.ores ocks:a in pia den· mojligheten att ordna en
slags tvangsliviorsii:kring for den, dlel av be.folkningen som inte kan
l~lara sig sjalv pa alderdomens d'agar, savid:a de ieke erhaller d'et
offentligas 'hjaJp. Und·er 11'ela sista halftell av 1800-talet hade man,
alld·eles sarskilt i ·de ~nera fralnskrid:na industriella lan,derlla, diskussion·er m,ellan anJlangarn·a av ett fonnildrande av fattigvarden oeh in£orande av nagot slags tvungen livforsakring. Vad: man i praktikell
genomforde blev, Born nastan alIa sociala atgarder, nag-onting mitt
emellan forsakring och vard.
I S'verige, .dar industrialisnlen kom myek'et sent, vidtog nlall ocl{sa
mod.erna sociala atgard!er pia en myeket sen tidpunkt. Forst ar 1913
genomr.£ordes en IoIkforsakring. Denna ordning var i myeket h.og grad
b-as,era.d pa £orsalcrin.gsprin·cipen·, In,en alIt e£terso'm tiden har gatt, har
den mer oeh mer narrnat sig ·vardprin,cipen. Det tyel(S'; 80m om nlan
pa det hela tag·et, med utgangspunkt fran hogst olika slags lagstiftning, mer oeh mer har narmat sig en bestamd mellanform Inellan
£orsak:ring oeh yard. I detta samn1.anhang kan d·et vlara intr:essant att
jamfora fOl',haJ.landlena i Sverige oeh Danmark. I Sverige b,orjade man
ar 1913- m'ed ett forsakringssystem. I, Danmark: har Inall sed.all 1891
haft ett vardsystem men de s~ystem lTI,all har i dag palninner i Inanga
vasentliga delar om varan·dra. Den storsta skillnaden ar nastan den
att ill'an i Sverige l(allar det forsakring och i Danmark forsorg, det
d·anska ord SOln narmast nlotsvarar det sv,enska v.ard.
11U

1

t

2. Det forslag som skal1 d,ebatteras h·ar i kvall, nanlligen pensiollsntredning.ens £orslag till en pensionering av hela svensk'a folket, ar i
vissa avseend·en oell i mycket va.sentliga a,rseenden en atervando till
forsal(ringsprineipen·.
Jag utgar ifra,n att sjalva forslaget ar sa valkant tor denn'a l{rets att
d,et inte !tinns ors.ak till annat an att helt kort skissera. upp v·ad· det gar
ut pii.. Man f,oreslar en tvangspensionsforsakring for hela s,venska
folket. AlIa ar, utan h'ansyn till inkomst, tvungna att betala premierna
oeh alIa kommer att fa pension, llar de uppna..tt p·ensions:ald·ern, d·. v. s.
63 ar for kvinnor oell 67 ar for man. Premien betala.s d·els av befolkningen OCll dels av arb·etsgivarna. Varje inl(omsttagar~ i Sverige skall
av ,den- inkolnst han far nt-over 2.000 kron·or i pensionspremie betala
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en viss procent, som tanl(es harja med 1 % och sluta med omkring
7 %. Arb·etsgivarna sl(all tillskjuta samn1·a procent av den utbetalda
lon·en. DIe salun·da influtna 'pr·emiern.a fran arbetsgivarn'a och fran, alIa
inkomsttag'are, utan· hansyn till o,m de ar arbet.are, tjanstem·an eller
arbetsgivare, samlas ihop och anvands till ubbetalninlg till de samtida gamla. Aldringarna far en pension son1 ar en funktion dels av
den in'kom,stniva de har statt pa livet igenom oeh d'els av den· inkonlstniva 80m p.a utbetalnin,gstidpunkten ar d,en genomsnittliga i lJand·et.
Varje ar tiIlde.las den premiebetaland:e man·n·en eller kvinnan ett visst
antal poang. Om vederb·arande j:ust precis betalar d,en genomsnittliga
premien, far han eller 110n en, poang. Ar det d'lirenlot en man moo
st'Drre in,komst, sa att han komnler Jatt betala t. ex. 3 g·an·ger den
g'eno:msnittliga premien, far han 3 poang; O·ill han bara t. ex. betalar
60 % av d'en genomsnittliga premien, far han· b'ara 0,6 poang. Om
man alltsa betalar premier i 48 ar, far m'an genomsnittligen 48 poang,
en min'me del far flera, en storre del farre.
Pension,en blir avh,angig av antalet .poang. Lat oss forst tanka oss
en Inan som har uPPl1att d;et gen,olTIsnittliga poangtalet, alltsa 48
poang. I-Ian kOill'mer att fraIl 67 ars alder varje ar mottaga pens.Jon
i proportion till vad folk genomsnittlig,en har i inkomst. Det l(ommer
alltsa att bli de samtidtigt 3jktivas g·eno·msnittliga inkomst 80m hlir
avgorand:e for hans pensions storlek. Om de genomsnittliga ink:o,n1sterna ·gar ned', gar alltsa ocksa ~ pensionarens inkomst n,er; gar de
gen,omsnittliga inkomsterna upp, f.oljer pensionen med. I alIa fall far
denne genomsnittsman pa gamla dagar halv g·enomsnittlig inkomst.
Tanker vi i staJlet pa mannen sam hela livet igen,om har levat pa
en sa h'Dg niva, 'att 11an t. ex. har betalt 3 ganger sa lnyck·et sam
gen·omsnittsmanne11 och alltsa har samlat ih10p 144, poang, kommer
denn,e man o,cksa und'er ald;erns dagar att fa 3 g.anger sa hlDg pension
80111 genolTIsnittsmann'en. Han !{omm·er alltsa att fa en pension pa 1,5
ganger den pa d·en tid·en gallan,de gen,omsnittliga levnadsstandarden.
Pension,en gall·er som en p,abyggnad av den vanliga :fol:kpension,en.
Nar jag niimnde, att man icke skulle betala premier pa de forsta 2.000
kronorn.a man tjan'ad,e per 3.r, ar detta £ororsakat av att detta motsvarar de 1.000 }(ronorna i folkp,ension.
Utover pension for alderdomen g·es pension till invalid,er och till
efterlevand·e. Jag viII inte har narmare ga in pa de11na p·ension.
3. Om luan nu jamfor detta med d·en gamla diskussion·en om for-

sal{ring eller Yard, finner man, att detta system i nastan alIa avseenden ar ett forsakrin'gssystem men att d:et har atminston;e ett moment
som h,ar hemma i ett vard'system.
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Det nu foreslagna systemet ar ett tvangssystem och paminner i det
avseendet allts.a om vard. Det ar karakteristiskt for forsalaing att
man sjalv bestammer am man onskar nagot [ors-iikrat eller ej. Karakteristiskt for vard daremot ar att man ar nodsakad att vara med om
den. Vi ar alIa tvungna att genom skatter ge vara bi-drag till fattigvard., sjukvard In. m. Pa d'enna mycket vasentliga punkt harman
alltsa valt vardens princip.
Fillansieringen sk·er vasentIigast e£ter forsakrin.gsprincipen. Det
iinns ,en nara forbin·d;else meIIan pr,emiens storlek och det mall mottager en gang i framtiden. I de fIesta andra Hinder dar m·an har
tvangssystem, Ioretar man en eIler ann·an utjamning mellan ril{ och
fattig sa sam [allet ju ocksa ar med den nuvarande folkpensioneringen
i Sv:erige, lnen i detta forsIag b·etalar en valbestalld person mera och
han far ocl{s,a mera i proportion d'artill. Man far saledes saga att en
av forsa:kringens huvudprincip'er, namligen ekvivalensp~incipen, ar
u·ppfylld..Oel{sa i ett annat avseen·de l)aminner detta mycket om forsakring. D·et ar karakteristiskt for forsakringen att man illaste ha
kartotel{ over d,e, SOln en gang eventuellt kan 'kOffi;ma att njuta av
forsakringen. Vid fo~sakringen har man sa,I.und·a en sluten krets, daremot ar ,d·et karal{teristisl{t for vard'en att man icke har nag,on uppfattning om, vilka som eventuellt en gan.g kan bli berattigade dartill.
DIet ar vid forsakringssystemet olampligt att man pa detta vis far
stora l{artotek och m·anga rakenskaper livet igenom [lor att klargora
vilka som ar berattigade ocn pa vilket satt de ax berattigade. Dellna
olam'plighet aterfinnes vid det nu foreslagna systemet.
·S,om karakteristiskt ['or forsakringen h.ar ocksa namnts att d'et
b·elopp, som utbetalas, mer eller min·eIre far karaktaren av en ersattning, i d·etta fall ersattnin.g for forlorad arbetsfortjanst, medIan vardprincipen ar att man ger vad som ar nodvandigt fOlf att up'pna en viss,
i de fIesta fall myck,et hlg, levn·ad'sstandard,. Ersattningsprincipen bety·der, att dien som livet igenom llar tjanat mycket och diirfor forlorar
myck:et, niir ll!an icke langre kan upp'bara arbetsfortjanst, skall ha
st,orre ersiittning. Vardprincipen sager att aIla skall ha sa myck,et som
ar n.odvandtigt for att bringa ovriga inkomst·er upp till en viss fixerad
standard. I praktik.en leder detta olta till att den som under sina
aktiva iir tjan.ade mycket far mindre pa alderd'omen.
Vid forsakring llar mottagarna ratt att fa nagot. Vid de olika vard'systemen utbetalar man m,er eller min·dre ei-ter en beihovsprovning i
varje faIl. D·et nu f.o~eslagna systemet ar i detta avseende ett rent
forsakringssystem.
Anvand:er man vardprincipen ar del typiskt att m'an end·ast· ger
d,em som ekonomisl{t ar i behov av understod. Daremot foljer det
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ill,eel Iors'iikringsprincip,en att alIa 80m betalt premier ocksa skall ha
ersaJtning nar b:etingelserna, i detta fall forst och framst aldersbeting,elserna, ar uppfyllda. Ocksa i detta avseen·d'e ar det nu foreslagna
system,et ett f.ol"salrringssystlem. O'm man Hiser igen-om denn'a berakning, l{-olnmer man till det resultatet, att vadosom h'ar foreslas ar i
die fIesta avseend:en I,orsakring. Diet ar i sjalva verket bara tvangsmom,entet som h,or 11emma inom varclen. lVIen d'etta fir ju oclcsa
ett myck,et vasentligt moment.
Det ar intl"essant att se att man i Sv,el"ige hal" kommit fram till
ett liknan,de system 80m i tva an,dTa. lander, dar man o,cksa ar mitt
inne i en stark illdustl'iell utveckling och liksom i Sverig.e icke har
nagoll gammal socialpolitisk traditon. Jag tanker pa USA och Rysslan·d, i vilka lan·del' man g,enonrlort en pensionering av arbetarna pa
sa satt att man gel' omest at .dIem som livet igenom haft d'et bast. I de
lander d'arelnot dar man tidigt g'enomfol"de en hygglig yard for de
gamla, t.. ex. Englan!d' ooh D~nmark, hal" man pit ett h,elt annat satt
uppratthallit d:en gamla p.rincipen O'ffi att g,e die gamla en bra oeh
hygglig levnadsstandard oav:hangig av 'del"as tidigare inkomst. Jag
undtrar om det a.r alld'eles tillfalligt att d·e gamla principerna blev
g'enon'llf.orda av liberala reg,eringar och mler eller mindre val' ett utslag
av 'borgerskapets synl'pati med eller fruktan for d1en vaxande arbetarklassen. Daremot ard!e lnod,erna systemell, Rysslan.ds och USA:s,
genomford.a av arbetarna sjalva till forman forst oen fralTIst Tor (lern
sjalva.
Typislct for liV£orsakring,en har varit, att man val"it tvungen att
up'psalnla de stora fonderna. D'etta hal' varit nodvandigt d1iiI'llOr att
vanlig privat livforsakring ar .frivillig. Forsakringsbolaget skalll(unn·a
klara av sina f,orpliktelser, aven om d:et iel~e far nagr.a nyteckningar.
Nar man gor livforsakrin,gen till ett tvang, behover man inte ha
londer. Denna fors3ikring vi i l(v,aII d,iskuterar ar i princip ocksa en
f,orsalcring utan fon'd:er. Jag tror att man kan saga, att man, da man
foreslagit tvangs£orsakringen" har velat ·undvika d,e stora fondbildningarna. Man har offrat frivilligheten for att na fram till vardebestan.digh,eten, som ieke med stor ford'el later sig lorena i tider med
skiftande penningvard,e.
I ·ett avseen,d;e ·avviker dIet har foreslagna system'et mycl{et va.sentIigt fran ,d:et vanliga i likn·ande system utomlands.. Nagot 80m ar alldeles nytt ar att man foreslar ett s~rstem, ·d·ar h,ela. befollrnin'gell skall
pension;era:s. I de fIesta fall brukar man bara ha arbetstagarna pension·eradoe. Att mall valt att pen:sion:era h,eIa befolkningen, hanger illOP
med att man i Sverige lIar sa stora fluktuationer meHall sjalvstandiga
och al"betstagare. D'artill kommer att manga manniskor samtidi6rt ar
i
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bade sjalvstandiga naringsidl{are och arbetare, t. ex. smabrukarna,
sam pa vintern tararbete i skogen. D,et finns ocksa nlan,ga arbetare
som sdalvstandigt arbetar i smaverkstader pa kvallarna. Det ar ingen
konst att ordna en forsakring £.01' d'el1, 810m standigt hal' san1!ma arbetsgivare. I{onsten b,estar i att ordna nagot for den som stan1digt gar fran
arbetsgivare till arbetsgivare och som ibland ar sj,alvsta.n,dig naringsidka1'e och i,blandl lontagare.
4., Om detta f.orslag genomfores, k:onlmer det att leda till en del
omviilvnillgar il1Jom ,diet ekonamisl{a liv,et har i Sverige. Ja.g viII borja
med' att niimna nagra f.orha1landevis sma problem.
DIet forsta aI', att genomforan,d,et av 'denna p,ensionsfovsakring
sl{ulle !{omma att g,ora liworsakringen Iner eller mindre overflo,dig.
Man far rakn,a med att ett m:yck'et stort antal manniskor, som annal'S
skulle ha tecknat liv,£orsakringar, n'u finner att d'enna nya form av
}}ellSionering kOffilneratt bli fullt tillracklig. Givetvis fillns det vissa
forln·er av livforsakringar sonl kommer alt anvand'as aven i framtiden,
men h·uvud'uppgiften att tillforsiikra sig d,en gamla inkomsten nar
arb,etsinkomsten' sviktar los!es ju n·u genom denna p,ensionering.
'Ocksa en annan form a,T verl{samhet far formodas bli vasentligt
reducerad·. Jag tanker pa alIa de privata pel1Sioneringsanordningarna.
Det ar ju bel{ant att man :h.ar i lalldet har manga olika system lor
pensionering av tjansteman loch arb'etare. Dessa system far ju knappast nagon funktion att fyUa i framtid,en och far :i illanga fall £01'modias forsvinna.
Th1an har kritiserat Iorslaget onl en allman pensionsforsakring dador
att man icke i detta namnrt nagot onl vad 80m sl{all goras. med d'essa
olika forsalaingar. l\1an far viiI f,oTInoda, att de pa ett eller annat
saJt far likvideras och att fon,derna far aterb·etalas till dem 80m ar
berattigade dartill. AIldeIes. bOr ,die }{anske inte f.orsvinna. Dels kan
nlan ju tanka sig att de kan, supplera pensions£orsakringen och dels
kan m'an ju tanka sig att d,et finns ,rissa fall som pensionsforsakringen
inte nar och ·dar det yore pral\tiskt att anvanda d~et nu existerande
systemet.
Man hal' i ·hog grad diskuterat hur stor fOlld· man skulle ha. Jag har
tidigare namnt, att huvudprincipen i d:en nu foreslagna pensioneringen
ar att man ingen fOl1Jd·bildning hal', men av £lera orsak,er foreslas. docl{
en mind-re fond. Detta sammanh'anger m-ed' att man har ansett det
pral~tislct att under d;e forsta arell fa en utjamning mellan premierna
pa sa satt att man da lagger upp en fond for senare ax, dill, premierna
allnars skulIe bli annu hogre. Man hal' val ocksa onskat ha ett slags
reservfond. Det ekOnOll.liska avgorandet anser jag inte bero pa fon-
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dens storlek i nagon h,ogre grad utall pa d·e arliga avsattningarna till
denna fond. Det ax givet att resultatet, om man tvingar befol;kningen
att under ett ar b·etala in t. ex. 400 miljoner kro·nor mera i premier
an vad som utbetalas i pension, kunde bli, att m'an framjar de deflations,drivande krafterna i samh:allet. Nagra har under diskussion varit
inne pa att gora denna fondbildning sa stor som mojligt. De har da
utgatt ifran att vi i fortsattningen kommer att leva under ett standigt
inflationshot. Dessa hetraktelser ar sakerligen starkt praglade av den
situation vi llevat i llnd'er de senaste 10 ar·en, d:a vi fakrtiskt har levat
under ett standigt inflations1hot och da d:et hade varit lampligt med
ett nagot storre sparande. Man far em'ellertid inte glomma att vi under
1930-talet hade den rakt motsatta installningen·. D·en gangen fanns
det ingen orsak att Iorsoka hoja sparande.t, tvartom. Det ar mycl(et
svart att pa forhand saga o'm 50-talet, 60- eller 70-talet mest kom'mer
att likna 30- eller 40-talet. AIlt talar for att d:e inte kommer att likna
n3gotdera. Man kunde forrn·oda alt det ur ekonomisk synp'unkt riktiga skulle vara att icl(e fixera ett bestamt belopp varje ar for fondbildning. l\1yc:ket l{und·e faktiskt tala for att varj,e ar fixera fond·bildning·en m·ed hansynstagande tilllari,dets ekonomiska situation. Da det
kan bli svart att realisera fonderna, kan fon.dbil,dningen knappast bli
mindre an noll. Emellertid far man d'et intrycket att det inom l(ommissionen har visats stor sympati for tanken att den allmanna p,ensionsforsakringen skulIe vara nagot som holl sig llelt oavhangig av
den ekon,omiska politiken och att man fiok anivanda an·dra m'edel att
reglera denna. Detta praglar forslaget. Skulle jag fors'oka att spa
nagonting fOir franltid1en skulle det hli,. att man, utan hansyn till vad
som eventuellt kommer att sta i lagen, standigt kommer att an'dra
pa 'upplaggningen, alIt efter d'et ekonomiska laget. Att daITor i dag
fasia n3gon upprnarksamhet vid det planerade slutbelop.p,et finner
jag tamligen meningslost. Om man ser hur det har gatt med, folkpensionslagen av ar 1913, kan· man ju saga att i detta finns en tillracklig
varning for att tro att det gar att f.i:xera regler for en tidpunkt, belagen manga ax framat.
5. Man maste ocksa di.skutera huruvida atgarden i sig sjalv for
till inflation eller deflation. Hartill kan man tilla.gga tva olika synpunkter, dels kan man und,ersoka hur d~t kommer att paverka investeringen och sparand,et och dels huruvida det direkt kommer att paverka lon:e- eller prisutvecklingen.
Det finns val knappast nagon orsak att v,anta sig att det har foreslagna roommer att [orandras pa grund av investeringen. Kanske l(ommer det inom in'dustrin att forsamra In,ojligheterna till avsattning till
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pens-ionsfonder, men jag tror inte att d'et bor tillmatas nago·n namllyard betydelse. D'aremot komm,er detta forslag att paverka sparandet. Det bIir icke langre nagon mening for d,et stora flertalet manniskor att spara for sin alderdom, och m·an far darfor £ormoda att detta
sparan,de upp·hor. N·ar jag ovan 11am·n·de, att livforsakringsbolagens
verksamh·et form,od'ligen kom att hli vasentligt red:ucerad, ar det tack
yare attdetta sp.arande Iorsvinner; saken har emellertid ocksa en
annan sida. Fragan ax ju om icke detta sparande skulIe forsvinna i
alIa fall. Som situatio-nen nu ar tycks det gammaImodiga ooh privata
sparan1det i alIa fall forsvinna. I stallet sparas inom foretagen. Viilkant aI', att nast.an alIt sparan.de i Sv·erige ar ett institutionssparan-de.
SkatteregIerna har i hog grad framjat denlla utvecl(ling.
Nar d·et nlu f.oreslagna systemet ril(tigt kommer i gang, leder d'et till
stora premiebetalningar. Dessa premier skall betalas dels av arbetarna
och deIs av arb,etsgivarna. Det sistnamnda sager ju i praktiken att det
blir konsumenterna 80m far betala. Att man ger de gamla en sa mycleet llogre Ievn:ad;sstandard an vad de nu kan uppratthalla, betyder
att de aktivas levnadsstandard blir mindre an den annars skulle bli.
Detta i sig sjalv kun-de i och lor sig icke pa,vlerka aktiviteten, vare sig
up-pat eller ned/at, men man kan knappast bortse ifran, att inforan,det
av dess.a ratt hoga premier kan bli ett motiv till hogre loner for arbetarn·a salunda, att d,e ten/denser, so·m finns att varje ar fa en inflatio·n,
hI-ir forstiirkta. Sadana loneforhojningar forbattrar iu i ooh for sig icke
arb,etarnas stallning, alldeles sarskilt inte om de atfoljas av hojningar
av lantbrul(arnas inkomster, men det hindrar ju inte att man i kampen oim inkolnsten viII tillgripa detta. m·edel. Jag tror darfor att man
far draga -d,en sIutsatsen, att aven om den indirekta verkan kansl{e
ick·e ar sa stark, sa blir det en viss direkt verkan som kom·mer att
lora utveckling·en i inflationistisk riktning.
6. Jag kommer nu till de mera vas!entliga fragorna rorande de
ekono·misl(a verkningarna av en sadan pensionsforsakring. Den,na kan
komma att paverka dels produktionens storl,ek och d,els realinkomstens
fordeIning. Forst ett par ord om produktionens storlek.
Att prod'uktionen kun/d·e pav,erk'as. kun,de bli £.oljden om p'ensionsf.orsalcringen inneh,oll starka d;eflationistiska drag. Det g-ar den emellertid inte. Paverkan av produktionens omfattning m.aste darLor ske
pa annat satt. Man kunde har tanka sig att arbetarna skulle bli
mindre villiga att pataga sig arbete p'a alderd·om·en, nar de kunde
fa ·denna stora pension. Vi ser ju, hur man i flera lander ar inne pa
tanken att hoja pensio·nsaldern for att .fa lolk att arbeta langre. Man
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kan' saga att d:et ·har foreslagna ar en atgard SOln har rakt motsatt
verkan.
Man far em;ellerti,d inte glomma att det avgorande i och· I.or sig icke
endast ar pensionsaldern uta.n, ocksa betingelserna for att erhaJla
p.ension. Tanken pa att hoja pensionsaldern har 'uppkommit danor
att ·det i n'uvaran:de pensionsberattigade tjanster ar variligt' att man
lamnar a~betet nitr pensionsaldiern.· uppnatts, m·en det karakteristisl{a
f.or ,d'et nu f.oreslagna sy.stemet ar ju att man erhaller pension utan
h,ansyn till .om man lanlnar sitt arbete eller ej . ,Jag l{all inte lata bE
att namna., att det sJ7'Stem som nu f.oreslas i il:a-gon man pamin.ner om
det system, som geno.mfordies i Ryssland omedelbart fore det andra
varldslrriget. Detta system gick ut pa att ge f.olkpension f.or att fa
folket att arbela mera. D·e gamla, d. v. s. de over 55 ar, far pension
utan· hansyn till d:en inkoffist dIe samtidigt uppbar. I viss-a fall Ieder
ell star samtidig in1{·omst till h,ojd pension.. Nlll finns dIet docl{ den
stora sI{illnaden meIlan diet ryska och svellska pensionssystemet att
det i Ryssland ar ganska svart att lieva av bara pension, medan de
fIesta svenskar komm'er att kunna l'eva gal1ska gott av den pension
som har fore.slagits.. Det 'ar svart att v·eta Oln det nll for.eslagna pensionssystem,et skuII,e fa folk att i storre utstracklling lamna sitt arbete
vid p·ellsjonsalderns intrad·e. Mitt int.ryck ,ar att d'etta kn:appast skulle
bli, fallet. Ar folk i stand· att arbeta, foredrar de sakerlig·en: pensio·n+
arbetsinkomst framfor enbart pension.
Nagra an,dringar i d:e aktivas arbetsinsats, Ined h·ansyn till att de
nu 8kall 'b'etala de stora l)ensionsavgifterna, troT jag l{nal)past lua.n
kan vanta. I-Iar finns j·u tva krafter siQ·mdrar at var sitt hall. D'e
gansl{a stora premieb:etalningarn·a l{:omlner att sl(arpa oviljan rnot
extra arbete och extra inkQillster, men a andra sidan blir man ju av
hansyn till sin egen pension intresserad' av sa hog inkomst sam mojligt. Jag tror det ar tamligen svart att pa £orhand sag·a, vilk'en krait
s.om i praktiken komm·er att visa sig vara starkast.
Ford'eIningsfragan ·ar ooh· f'orblir h'uv;udfragan vid pensionssystemet.
Man kan fraga sig, varfoT man just pa a1derdomen skall fa 50 %
av genomsnittsinkomsten. Jag tror att man dar p·averkats. av att luan
i manga pensio·nssystem rakn·ar m,ed' ,60---.:70 % av pellsionen. Ma.n
har li}{som stravat efter d'enna niva men blivit skramd av de stora
utgiiterna och har d.a, stannat vid 50' %. Man far em'ellertid inte
gllomma att den vanliga 60-70 %:s pensionen i manga fall icke ar
vardebestandig och inte' :£oljer med ,uppat, nar levnadisstandarden
stiger. ,Jag a·nser v,erkligen att det ar flott att gIl, in for 50 %:s pensionering. Det ax givet att man far jalnfora de 50 % under ald'erdolnen
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med· kostnaderna under de aktiva a.ren, och 12 % un·der de aktiva
aren komm'er att k·annas so·m ett myclret hogt belopp.
En annan lord,elningsfraga ar lluruvida aJdern 63 ar for kvinnor
och 67 ar for m,an: ar den ratta. Jag viII inte h.ar diskutera, hurn,vida
d·et ar rimligt att kvin·nor skall p,ension·eras. tidigare an man. Jag
kann-er mig inte ·helt overt~rgad on'! att d,en synpunkt man lagt till
grund', namligen de tva konenS' invaliditet, ar alldeles lamplig. Huruvida sjalva aldersniv.an ar d:en ratta blir ju en politisk a~vvagnings
fraga, varvid :h'ansyn far tag-as till die aJktivas och passivas motstaende
illtress.en. Hallsyn far da ocksa. tagas till d·en alder, cia man onskar
Hilnna arb-et,et. Att ald'erdomspensionerin·g-en ar lrombinerad meel en
illvalid'pension!ering med'f.or i ovrigt, att lnall f,orhaJlan·d:evis lUglIt kan
satta pensionsald'erll ganska h,ogt. Blir en mall sa sjuk att hall int,e
k:an arb'eta, uppbiir han sin pensio·n sasom illvalidpension.
Vid: utarbetan·det av p'ensionsf'Orslaget har man· lagt stor vikt vid
att g,ora ·det sa enlcelt och klart sonl m.ojligt. Detta har lett till att
lnan i vissa enstaka fall har fatt resultat SOln val knappast nagon llar
onskat. D!et ar ,ral alltid sa att viII man anvanda mycket enkla principer, blir d·et vissa punkter som l(om'mer att b-ehan,dlas pa ett orimligt satt. Man Iran har forst oeih framlst tanka pa att pensioll; lcommer
att !utga liven till dem, som hal" sina gamla inkomster kvar. Aktieiigare far t. ex. pension efter d'en inkomst han haft som aktieagare.
Lantbrukare, som ·blir kvar pa Sill gard och skoter denna aven pa
gamla d,agar, far ocksi pellsion efter den inkomst pa garden., sam
han inte f,orlorat. Nar jag ell gang tidigare i kvall omnamnde att
pensionen var en slags, ersattning for forlorad' £ortj-anst, ar 'detta alltsa
icke nag~on regel ·utan undantag.
En av de fragor, SOln £o.rst ocll f'ramst diskuterats, a1" finansieringen.
l\tfall lIar valt ett m.ycket enkelt fin·ansieringssystem, 11amligen en
fast pro-eent avaIl inkomst utOver 2.000 kronor. De 2'.000 kronorna
lnotsvarar sasom ti1digare omllamnts, folkpensionens 1.000 kronor.
I lTI-otsvaTande lagstiftning i andra land~er 'brukar man vallligen ha
llagon slags progressivitet, antingen pa det viset, att avgifterna blir
hogre for de ll,ogsta inko·msttagarna eller nlera vanligt, att pensionerIla blir fothalland-evis Iagre for folk som haft en storre inkonlst.
Diet sV'ellska systemet har dell £ord:elen att vara mycket enlcelt, men
jag tro1" ju nog att man i de fIesta lan:der sklille bli forvanad' over
en social foranstaltning S0111 innehaJler sa lit-en social utjamning som
detta f.orslag gar.
·Som bekant komnler detta forslag att leda till -att man om en del
ar sl{all betala cirka 7 % av sin inkonlst i premier. I-IartiIl kommer
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att ocksa arbetsgivaren skall betala 7 % av den utbetalda'lonesumman,. D,a icke alIa inkomsttagare ha en arbetsgivwre, blir det totala
beloppet icke 14 % av inkomsten utan bara 12, % men far val ocksa
sagas vara ett mycl{et stort belopp. Detta stora belopp berattigar
ovilll{orligen till fragan om man nu ocksa har rad att genomfora en
sa storslagen :£arsakring. Nar man skall svara pa denna fraga tror
jag att man bor se pa saken fran tva olika sidor, namligen, fran en
ekonomisk och en finansiell sid'a.
Ekonomiskt betyd·er det h'ar foreslagna icke en overforing av 12 %
av inkomsten pa de gamla. Vi far inte glomma, att aldringarn.a redan
nu i star omfattnling erhaller pension. De gamla har i manga fall
sparat 'upp med:el for alder'domen, nagot som de i framtiden kommer
att gora i min·dre omfattning. Slutligen far vi heller illte glomma
att d:et fortfarand'e ar mycket van1igt att gamla per,soner d'elvis lever
pa gavor fran sina barn, eventu·ellt i form av uppeha11 pa fadernegard'en eller dylikt. Vi far forsol{a jamf'ora deras konsumtion efter
forslagets gen'omforan,de med d~en konsumtion de sk!ulle haft utan
forslagets g·enomforande. En, skilln3ld uppstar givetvis, m€n d·en o,verforing fran medelaldringar till de gamla 80m kommer extra, kommer
sakerligen ick:e att utgora 12 % av med'elaldTingarn,as inl{omst. Jag
skulle gissa att det skulle 'bli mindre an halften av dietta. Den. reala
bOrdan' iblir d'arfor vasentligt mindre an' Inan om'edelbart skulle vanta,
tack yare att man· inbesparar en del av de utgifter for underhall av
familjens: aldre medlemmar som de aktiva nu ha.
Em·ellertid kommer man ju inte ifran den finansiella verkan att
befolkningen 'direkt och indirekt skall lamna 12, % av sin inkomst.
En sak som kun,de ge upphov till en 11el d'el diskussion ar anvandand'et .av arbetsgivarbidrag. Ps.ykologiskt sett ar det mycket liittforklarligt att man kommit in h,arpa. Man ser j(u i de fIesta lander
att man finner det nodvandigt att d'ela socialfofsakring·ens: utgifter
melIan arbetsgivarna och de torsakrade. Arbetsgivarbidragen betalas
ju i ,de fIesta fall inte av arb'etsgivarna utan o'vervaItras genom prisbildningen pa kon8'umenterna. Det ar mest av psykologiska skaI, for
att fa mindre tal att rakna med och kanske for- att uppratthalla fiktion'en att arbetsgivarna ocksa betalar n\agot, so·m man ,uppratthaller
d,essa arb'etsgivarbidrag. Diet finns iu i sjalva verket ganska stora
lil{h,eter mellan £ordelningen mellan arbetsgivarbidrag och forsakringspremier ooh mellan indirekta och direkta skatter.
Imina ogan ar det en, fordel att man i forslaget hltit arbetsgivarhidrag,en hilda en gem'ensam £'on;(l for att ,darirfran utdelas till samt-
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liga pensionarer, men darigen,om har man iu ocksa und·erstrukit, att
arbetsgivarbidragen bara ar en speciell form av indirekt skatt. loch
for sig ar diet markligt att en skatt pa svensk arbetskraft anses rimlig
nar den kallas a~betsgivarbidrag,' medan det ju skulle vara mycket
svart att fa gen.olnford en sadian skatt om d·en bara kallades skatt.
7. Man jamf,or o£ta natiollalprodukten mled en tarta sam skalJ delas
upp pa 'b,efolkning'ens olika grupper. Det speciella m·ed det har foreslagna systemet ar, att man tillforsakrar de gamla icke ett stycke
av tartan av pa fiorhan,d fixerad storlek utan en bestamd del av
denna tarta. I stal[et £or att tillforsakra d-em sa och sa manga }{va,dratcenti1meter far -de alltsa sa och sa manga grader av d·enna tarta. loch
[,or sig ar dien·na metod ett framst,eg. I tider d.a nationalpro,dukten
sjunker skapar diet stort besviir och star m,oda om d:et finns g~upper
sam tillforsakrats en ·bestamd realinlromst. IVlan far d-a sikara ned de
andra gvuppern,as inkomst sa mycket starkare. Det har foreslagna
systemet skulle verka mycket smidigare i nedgangsp-erioder, men det
sl{ulle ocksa betyda, att al1drin·garna i uppgangsperiod/er 3.Jutomatiskt
sku[le fa sin an,d·el av detta uppsving.
Tid,igare har det alltid varit sa att man, o,m man h,a,de genomdrivit
storre sociala reformer an man i langa loppet hade rad eHer l:ust till,
alltid kun·de rakna med att inflation skulle komma att mins~{a d,em.
G:enlom al1hun-draden har jou manga reformer och i Q1vrigt ocks/a manga
skattel~ av sig sjalv tynat bart tack yare inflation. D'en metod man
hittat pia hiir ar inflationssaker. Delta ar den stora ford'elen men ocksa
d·et som gor att man maste tanka sig for flera gang·er innan man
genomfof den.
Man h,or oita fragan om man verkligen har fad till d,enna reform.
Man bord,e snarare fraga om man verkligen har lust till d-en. Rad i
betyd,elsen att tillrackliga resurser finns. ar diet ju ingen tvekan om.
l\1an kan alltid ge en del av tartan pa t. ex. 32 grad·er till d'e gamla.
IVlen fragan ar, om man, nar alIt kOllliner omkring, politiskt sett
verkligen anser det vara rimIigt att ov,erfora sa mycket fran de aktiva
aldrarna till de gamla. Dietta ar em·eIlertid en politisk fraga och darlor
en fraga so-m ligger utanfor d·enna kvalls diskussion.
. Om jag skalll{onkludera min ,uppfattn·ing am detta forslag sa bIrr
det att d'etta l{anske ax det mest g-enomtankta och mest konsekvent
genomforda forslag till a1derdomspensionering av social karaktar jag
ka,nner till. Jag tror heller knappast att det finns nfrgot l,an!d d,ar man
slculle vaga satta igan:g med en sa stor uppgiit av social karaktar.
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Det heror kallSI{e pa att jag kommer fraIl ett ian'd, dar man har en
nagot annorl'un·da och en mera antil{verad socialpolitisl{ tradition., att
jag staller mig nagot t,reksam om ll'uruvida det verkligen fin,ns politisk bakgrund for en socialpolitisk foranstaltning med sa litet socialIJolitiskt innehftll.

IIarefter yttrade:
Direktor 8yen Blomqvist: Jag skaH forst i likhet .med inledaren konstatera att detta forslag ar ett av de fornamligaste i forsakringsvasendets
historia. Jag skall sarskilt be att fa framfora min l:yckanskan till kommittens ordforande, vars andes barn jag tror att detta forslag are
Jag har nled intresse hort inledaren. Det var en sak jag sk:ulle velat
hora litet mera utveeklad och det ar nagonting som jag trodde tillhorde den
nation-ale:konomiska vetenlskapen, och det ar, har vi rad till detta? Jag forstod av inledaren att han tyekte att 12 % i avgifter var litet hogt och att
50 % pension, nar den ar inflationssak~r, ar en myeket farnamlig sak,
som ar avsevart att foredra framfor 60 it 70 % 80m ieke ar inflationssakra.
Jag delar fullstandigt den uppfattning~n att 50 % inflationssaker pension
ar en uton10rdentligt fornanllig saki Jag tror i det sa-mmanhanget inte att
forsakringsvasendet kommer att bli sa varst obehovligt, det finns sakerligen myeket folk som viII bygga pa vidare. Oeh jag tror att det skulle
vara utomordentligt lyckligt, om livforsakringsverksamheten och den enskilda kollektiva pensionsforsakring~n kom att fortsatta, bland annat darfor att sparandet utav dessa pengar ar nagonting som vi har sarskilt stort
behov aVe
D'a jag nu gar att kritisera pensionsforslaget, gor ja.g det i kanhanda
na,got harda ordalag, men jag viII och hal" sarskilt framhallit att det ar ett
fornamligt forslag oeh ett sadant fitr val i alla fall tala kritik. Jag skall
da utga ifran att aldersfordelningen ar den som sannolikt uppkommer ar
1985. Da kOlnmer, enligt de tabeller som finns i utredningen, att finnas 4,2
miljoner personer i aldern fran 20 ar till 63 ar for kvinnor neh 67 ar far
man. Jag kallar denna kategori for A. Vidare finns det pensionarer aldre
an 63 resp. 67 ar och darjamte invalider, sammanlagt 1,1 miljoner. Jag
kallar denna kategori for B. Jag gar vidare ut fran vart nuvarande ekon.oIniska Hige, vilket kan karakteriseras av det 10neHige, som sparvagsp·ersonalen i dessa dagar har tillkampat sig, namligen far en sp·arvagskonduktor
10.000 kronor pr ar, inklusive formaner utov·er Ian. Vi har beraknat att
enligt kom,mitteforslaget skulle han fa en pension av ea 4.700 per ar i
inflationssaker inkomst.
G'rupp A, 4,2 miljoner,' de arbetar, bor och liter. Grupp B, 1,1 ll1iljoner,
de bor och ater. Kostnaderna for att B skall fa bo oeh ata skall betalas
till nagot nlindre a.n hlilften av foretagarna och nagot mer an haJften av
de anstallda. O.m nil ett politiskt parti viII sakra sitt rostetal, sa kan detta
t. ex. ske genom att stalla i utsikt for grupp B en hogre pension, varigenom
partiet skulle kunna vid ett val locka fraln flera hundra tusen roster till
sin favor. Kostnaderna harfar betalas endast med hiilften av de anstallda,
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och det kan ju den politiska makten vara yard. Aterstoden betalas namligen av de politiskt fataliga foretagarna. Jag skulle vilja saga, kanske
nagot vuIgart, att som valflask torde detta vara hors concours. 8kulle daremot hela 'kostnaderna for p'ension-erna Higgas pit de arbetande och pa
deras skattsedlar, kan det handa att eftertanken blir TIagot storre.
Varfor skall nu kostnaderna delas? Varfor inte lagga hela kostnaden pa
den som skall ha formanen? Subventionerna anser man ju numera bor
avvecklas och har viII man info1"a nya sadana pa fiera hundra miIjoner
kronor om aret. Om jag aker tag far jag betala min biljett sjalv, foretaget
betalar inte halften. Likaledes om jag satter pa ett frimarke p·a ett brev
eHer jag anvander telefon, far jag betala detta sjalv. Vi ,maste betaIa for
-en sak vad den kostal", det a1" det enda haJIbara i det langa loppet, och
upplysning i ekonomiska ting ar absolut nodvandig. ]\{an far inte inbilla
mallniskor att pensionen kostar bara halften, det kan i Hingden inte vara
hallbart.
Den kungliga kommitten anger psykologiska skal for deIning av premierna. Sannolikt hal" darvid inverkat att SPP utav alder tillampat d'elning av kostnaderna nlelIan foretagen och de anstallda. Men det a1" en
vas-entlig skillln.ad melIan SPP:s hundra tusen aktiva medlemmar Ined s. k.
tjanstemannastallning, oeh 4,2 ·miljoner nlanniskor ofta i helt an·dra och
vaxlande forhallanden, som skola betala obligatoriska avgifter pa skattsedeln. Varforskall bara pensionskostnaderna halveras, varfor inte d,ela
skatterna, sa att foretagen betalar halften ?
Kostnaderna for pensioneringen beraknas av kOlnmitten till 12 % av
inkomsten. O·m de 4,2 lnilj. i kategori A sjalva skulle betala hela premien,
kan man rakna ut for min van sparvagsmannen foljande: Den sammanlagda sleatten, pensionspremien saledes inraknad, blir 25 % pa 10.000 kronor i stallet for n'u 18. Raknar man ut marginalskatten for de.n hand-else
han skulle fortjana ytterligare 1.000 kronor, uppgar denna till 34 % i
stallet for 27. De nuvarande progressiva skattesk.alorna ger tydligen
skrammande verkningar och borde darfor andras.
Jag kom·mer nu till betydelsColl ur die s. k. n'ationaleko'nonliska synpunkterna. Kategori A, 4,2 miljoner, utfor ett visst antaI arbetstimmar per ar,
varvid dels tillverkas mat, kHider o. dy!. for konsulntion, dels bygges
bostlid·er, fabriker, maskiner 'nl. m. Och detta senare kallas for investeringar. Kategori B, 1,1 miljoner, behover for sin konsumtion en del av
den mat och kHider m. m. som A tillverkar. B kommer dock, aven i den
man han far ekonomiska mojIigheter, att taga i ansprak en okad andel
av de investeringar, som A ntfor. Pensionarer och invalider bor t. ex. ha
for dem Himpliga, moderna bostader, men man kan inte begara att de
skall stalla sparpengar till forfogande for byggande av nya bostade1".
Sannolikt kan man ej undvika en okad bostadsbrist.
Genom att ge pensionarerna inflationssakra p,ensioner hal" man i hog
grad okat risken for fortsatt inflation. F. TI. utgor p-ensionarerna en salnlad
och stark opinion mot inflationen, denna opinion faller da bort. Det invel"kar ju 'ej pa pensionarernas lev,nadsstandard, om 1 krona, som nu ar
yard 50 are, bara skulle bli yard 10 ore. Det bIir ba-ra de s. k. spararna
so-m har jntresse att hc1lIa emot inflationen. Vi har' nn rakat ill i en i
ekonomiskt avseende 'hektisk tid oeh det ar fa-ra vart att vi har forlorat
kanslan for siffrornas valor. F. n. pa.gar ju en inflation, som avspeglar sig
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i mycket stora loneokningar, 10, 20, 30 .%, oeh vilka loneokningar blir det
nasta ar?
Kommitten beraknar pensionsutgifterna ar 1985, med 1945 ars loner
sasom utgangspunkt, till 800 miljoner kronor onl aret. Loneokningarna
sedian ar 1945 till 1951-52 torde medfora en okning av dessa p·ensionsutgifter fran 800 kronor per ar till gissningsvis 1.500 miljoner per a.r. AI"
det icke stora risker att i detta febertillstand b,estamma saso-m kommitten
foreslagit en pensiO'nsordning, dar ungefar halva kostnaden, 7 %, skall
betalas av de anstallda, vilken avgift ju forefaller mycket mattlig jamford med de hal" namnda loneokningarna? Hal" vi i denna inflationsvag
mojligh1et att overblicka framtiden oeh hal" vi just nu vart sunda ekonomiska fornuft i behall?
Jag vill sluta min kritik med ett par konkreta fODslag.
1. Pensionspremien bor ej delas utan rattvisligen betalas av de blivande pensionarema. Det skulle bli en vasentligt enklare organisation oeh
mycket mindre s. k. I(rangel-,Sverige.
2. Kategori A, som arbetar, viII ha Ion for modan i form av t. ex.
kortare arbetstid, langre semester,' hogre lon-er, battre bostader, mera
resor, storre mojligheter att fostra sina b~rn o. s. v. Detta brukar man ju
tillsammans kalla for en hog1"e J.evnadsstandard. Kostnaderna for deras
arbetsp1"odukter far emellertid inte bli; for hoga, ty da riskerar man ett
praktiskt och ekonomiskt misslyekande. I(ostnaderna a1" ju bI. a. beroende
p,a hur my·cket som kategori A kan och viII avsta till kategori B, d. v. s.
hur mycket man kan skjuta over fran A till B i forman,er. Ingen kan nu
oeh aven en nationalekonom i facket gar sakerlig,en bet pa den uppgiften,
det hal" jag fo1"statt bI. a. av foredragshallaren, att med nagon grad av
sake1"het bedoma huru dessa formaner lampligast oeh utan skadeverkningar bor fordelas mellan A oeh B. Fors.iktigheten bjuder da1"for att man
sokle1" en anpassning efter erfarenh,eterna, oeh atgarder borsalunda beslutas
stegvis i t.. ex. fyra etapper. Saledes ieke genom ett prineipbeslut i hela
sin olmfattning enligt kommittens forslag, som vi kansk,e inte orkar genomfora. Exempel pa sadana optimistiska oeh fo1"hastade beslut hal" icke saknats. Vi borde sal'ed;es besluta nu att begransa oss till t. ex. 3 % pensionsprelnier oeh lat oss sedermera fa erfarenhet om dess verkningar oeh bygg
sedan suecessivt vidare med nya beslut om hogre avgifter oeh hogre pensioner. Ett sadant b,eslut om t. ex. 3 % skulle kunna genomforas relativt
snabbt oeh lnan skulle da av,en kunna tanka sig att lata pensionen genast
utga till alIa a,ldringar och u·ndvika verkningarna av de sjufalt olyckliga
konsekvenserna av folkpensionens inkolnstprovade formaner.
Forste aktuarie C.-W. Ankarcrona: Herr ordforande! Jag skulle vilj.a
saga nagra ord med anledning av att professor Philip som en kritik mot
forslaget namn-de att det inte 'skulle innebara nagon utjamning. Jag kan
inte finna an·nat an att det i hogsta grad gar det, ehuru inte pa det satt,
som professor Philip menar, niimligen en forskjutning mellan inkomstklasserna, men att det pa fyra andra satt v'erkar utjamn-ande.
Forst oeh framst ar det en utjamning, sam ar mycket sympatisk, namligen betraffande bordan av underhallet av de gamla, sam ju nu faller
ganska ojamnt. Det finns folk som har ambition oeh ansvarskansla oeh
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sonl ha anhariga eller andra att underhalla, det finns andra som inte har
nagra att taga hand om, och det finns en tredje kategori, sam later de
gamla leva pa samhaJlet eller rent av Iida nad. Genom inforandet av
detta nya system skulle ju en rattvisare fardelning i d·etta avseend·e komIna till stand. En utjalnning alltsa!
Dartill kommer en mycket stark utjamning, sam jag inte synlpatiserar
med, och jag instammer helt med faregaende talare pa den pu-nkten, det
ar arbetsgivarebidragen. Jag kan inte se annat an att des-sa helt enkelt
uro en skatt pa arbetsgivarna, som ju icke komm'er enbart de anstallda
tillgodo utan liven andra. En utja'lnnin.g alltsa mellan olika kategorier i
samhallet.
Far det tredje ar det begran,snin'gen till 30.000 kronor avgiftspliktig
inkomst. Om man tanker pa att statsmakterna ju pa ana satt farsaka
hindra alIt realvardesparande, blii- kanske mojlighet·en att garantera sig
en inikomst i realvarde begransad till den pension man far pa del hal"
sattet. Med tanke pa de stora inkonlsterna blir d'et foljaktligen en liten
om ocksa ob·etydlig utjamning liven hare
Slutlig,en utgar farslaget, att det inte skulle tagas nagon hansyn till vid
vilken tidpunkt man hal" inbetalt beloppen, ocksa en slags utjamning,
namligen melIan de olika aldrarna. Jag undrar om inte pa en del hall den
sakell kan tiinkas bli utnyttjad. Folk, sam nagot kan dirigera sina inkomster, de sam arb'eta i egna faretag, 'kan nag i viss utstrackning dirigera
fram storre inkomster vid slutet av sin arbetsbana oeh pa det sattet
utnyttja denna utjlilnning. D·et kanske blir i sa liten skala att det inte
spelar na-gon roll, men det lir osympatiskt, om den mojligheten skall foreligga. Diet ar dock en utjamning och det kan kanske i sa fall hjalpa
farslaget, am utjamning nu skall vara en nadvandig farutsattning far att
det skall kUl1na ga igenom.
Jag skulle emellertid vilja h'a en utjamlling till - d. v. :s. jag vill ju
inte ha arbetsgivareutjamningen - och denna femte utjamning aI", att
jag skulle vilja -ha ·en regressiv skala for avgifterna. Om man stoppar vid
30.000 kronor, skall man inte taga ut samma procent pa hela b·eloppet
oeh inte 'hoeller giva satmma pension, utan t. ex. om de farsta 10.000 !aknas
sonl 10.000, de nasta 8.000 som 6.000 och de sista 12.000 80m 4.000, skulle
de 30.000 komma att motsvara bara 20.000 kronor, nar det galler att
rakna ut avgiften och naturligtvis aven nar det galler att fa pensionen.
Da komm,er namligen avgiften att uttagas efter en regressiv skala. och
motv'erka den nuvarande progfiessiva skatteskalan och saJunda kunna fa
en viss lamplig verkan med tan,ke pa marginalskattens betydelse. Hur
Inycket det skulle betyda ar svart att saga, men nagot skulle det val
anda verka i ratt riktning.
Nar man nu pa d·etta satt utgar ifran att penningviirdet kan farandras
- bara det att en statlig utreclning utgar ifran att penningvardet kan
forandras iiI" ett gladjande framsteg - sa farvanar det mig, att siffran
30.000 kronor faststalles som maximum, utan att man talar om, att den
naturligtvis bor andras, om penningvard,et forandras. Det taIas om folkpensionens eventuella forandring men inte om de 30.000 kronornas. Dem
hal" man last fast och dar kommer det fram litet av den gamla arvsynden
att tala om absoluta tal, nar det galler varden pa lang sikt, en synd, som
ju. denna utreclning far avrigt icke vittnar OID.
3-
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Direktor Ingvar Laurin: Ett karakteristiskt drag i den ekonomiska
utvecklingen i vara dagar aI", att den kollektivt dirigerade forbrukningen
ar i oavIatligt stigande. Med detta uttryck avser jag va.d man i nationalbudgetber,edningen kallar' den offentliga konsumtionen - d. v. s. kostnader for forvaltning och forsvar - samt vard man dar kallar de direkta
transfereringarna, alltsa sociala understod och inkomstoverflyttningar av
olika slag. Jag hal' forsokt gora en berakning med Iedning av hihanget till
statsverkspropositionen oeh funnit, att den kollektivt dirigerade forbrukningen omfattar sammanIagt ungefar 17 % av nationalinkomsten eller
nationalproduktion'en.
ForsIag av den typ som vi idag diskuterar innebar ju en mycket kraftig
tilIvaxt av d·en kollektiva forbrukningen, i d·etta fall till forman for aldringarna. Det ar da tva avvagningsproblem sam uppkommer. For det
forsta den kollektiva forbrukningen kontra den individuella oeh for det
andra den avvagnin,g, som safskilt direktor BIomqvist var inn'e pa, namligen om belastningen av de aktiva till fornlan for de passiva. Jag tror
att vi alIa kan vara overens om att det ar onskvart att den kollektiva
forbrukningens stegring begransas sa mycket som mojligt. Det ar inte
lyekligt att en mycket betydand-e del av nationalinkomst'en lases fast pa
detta satt, att man i allt mindre grad overlater at de enskilda att sjalva
anvanda sina inkomster. Emellertid star en hel mangd atgarder pa dagordningen som komm·er att verka i den riktnin:g~n, att den kollektiva fo1"brukningen ytterligare stiger, aven om utredningens forslag inte genomfores. Den aktiva gen,erationen hal" namligen en hel del onskemaJ, framfor
alIt onskemalet att forsvara oss, vilket komimer att dra en hel del kostnader, vi hal" sadana uppskjutna reformer som sjukforsakringsreformen
oeh aktuella reformer sonl skolreformen o. s. v., sam den aktiva generatiD-nen onskar genomfora for egen del oeh som kommer att driva. upp den
kollektivt dirigerade sektorn av nationalkonsumtionen. I det laget ar det
aIld·eles sarskilt angelaget att man beaktar doet andra avvagningspr{)blemet, namlig:en forhaJIandet mellan de aktiva och p·assiva i ett forsiag sadant som detta.
Med denna utgangspunkt vill jag fasta upJYluarksamheten pa tva punktel' i professor Philips anforande. Han papekade vid ett tillfalle, att det
har forslaget ar sadant, att man far pension av·en om man ar kvar i
arbetet. Vidare namnde han nagot tidigare, att den foreslagna anordningen
skiljer sig fran sadana som bygger pa vardprincipen darigenom, att har
ersatt'es forlusten, den forlust man gor genom arbetsformagans bortfallande. D·essa bada pastaenden star uppenbarligen i strid med varal1dra:
det forsta ar riktigt, men det senare ar tyvarr oriktigt. D'et ar inte bara
aktieagare oeh andra kapitalister som professor Philip namnde, som hildar
undantag ffan regeln att det inte ar forlusten 80m ersattes, utan det ar
sadana valdiga grupper sonl t. ex. bonderna. En b-onde 80m skoter sin
gard blir inte plotsligt vid 67 ars alder ur stand att gora detta, utan han
fortsatter och hal' ungefar samma inkomst som forut men far anda som
professor Philip papekade denna icke ovasentliga pension.
Nu kan man invanda mot detta, att detar pa samma satt mled den
enskilda livforsakringen, tjanstepensionsforsakring.en o. s. v., att man far
sina formaner fast man kanske inte for ogonblicket behover demo J a, men
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det ar en oerhard skillnad mellan frivilliga avtal och sadana som infars
som ett obligatorium genom beslut av statsm'akterna. Nar man infar en
obligatorisk anordning sa ar man pa grund av de avvagningsproblem som
jag i barjan antydde skyldig att sarja for att d'et verkligen blir en forlusttackning som ett sadant system tillgodoser, alltsa att det inte s. a. s. blir
en massa spill.
Aftontidningen, som ju inte kan misstank'as att vara asocial, skrev i en
Iedare i hostas bI. a., att i gang,en tid innan man hade sa mycket sociala
anordningar skatte man aJderdomsfarsarjningen pa det primitiva men
smidiga sattet, att exempelvis pa en bondgard gick den gamle bonden
kvar i mindre och mindre utstrackning, han hjalpte till med ett och annat,
varigenom man fick en autQlmatisk anpassning till den sjunkande arbetsfarmagan. Tidningen framhall, att man naturligtvis inte kan tan'ka sig
d,enna princip genomford pa samma primitiva satt i en social anordning,
nlen det ar far den skull inte sakert att det ar riktigt att ga till motsatt
ytterlighet och infara en schablon, som medfar allt for mycket onodiga
pensioner, onodiga i den mening,en att de inte tacker en uppkonlmen farlust. Varj-e social anordning av det har slaget maste naturligtvis innehalla
vissa schabloner, och schablon,er ar med nadvandighet kostnadsstegrande,
m'en det ar angeHig'et att den kostnadsstegrande effekten far sa litet utrymme som majligt.
Hur ter sig da det har forslaget fran denna allmanna nationalekonomiska
utgangspunkt? Jag skall da inte uppehalla mig vid faktorn 50 %; det ar
helt och hallet en lamplighetsfraga, en politisk fraga eHer vad man vill,
vilken niva man skall halla pensionerna pa. Den viktigaste schablon som
forekommer i farslaget ar giv.etvis det magiska talet 67 ar, hal" konlpletterat med annu ett, namligen 63 ar far kvinnor: alderspensionen utgar far
man fran 67 ars alder oeh kompletteras med en invalidpension, som utgar
vid tidigare invaliditet. Detta tal 67 ar ar ett arv fran den nuvarande
folkpensioneringen, som i sin tur har arvt d'en fran 1936 ars folkpensionsreform, som i sin tur har arvt den fran. 1913 ars folkpensionslag, som i sin
tur grundades pa ett betankande, vilket framlades 1912 av 3Jderdomsforsakringskommitten oeh byggde pa en del statistik fran det farsta artiondet
av 1900-talet. Under 40 it 50 ar som har gatt sedan dess har ju onekligen
en del intraffat pa det demografiska omrad,et. Vi har fatt en helt annan
dodlighet, en· helt annan livslangd an tidigare och en helt annan arbetsfarmaga. Jag kan som ett belysande ex'empel namna, att i alderdomsforsakrillgskommittens betankande av auno 1912 farekommer en berakning
av 'hur man/ga invalider vi hade i landet den 1/1 1908, och ma,n fann da,
att mellan 65 och 67 ars alder var 43 % av mannen oeh 60 % av kvinnorna invalider i den mening sonl man avsag att den nya lagen skulle
motsvara. Enligt pensionsutredningens betankande var motsvarande tal
ar 1945 12 och 22, invalidfrekvensen hade alltsa sjunkit fran 43 % till
12 % far mannen och fran 60 % till 22 % for kvinnorna i aiderklasserna
narmast under 67 ar.
De oerhorda forandringar som har skett ifraga om livsUingd och invaliditet, formaga att utfora ett arbete i hogre alder, har inte satt d·et minsta
spar i detta betankande, sa vitt jag kunnat finna. Enligt min uppfattning
ar den allvarligaste anmarkning man kan framstiilla detta, att man inte
ens diskuterar den princip som prof·essor Philip har med ett Iyckligt funnet
3*
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uttryek kallade for forlusttaekningsprineipen. Man diskuterar inte om oeh
pa vilket satt m·an skall kunna sk.apa en alderdomsforsorjning, som tacker
uppkommen forlust av arbetsformaga, utan man har utan narmare provning utgatt fran en schablon, som man har arvt fran aldre system med
helt andra forutsattningar.·
Fil. lie. Kjell Hansson: Jag skall liksom flertalet av de foregaende
diskussionsdeltagarna intyga, att jag ar imponerad av det rent tekniska i
d,et foreliggande pension,eringsforslag-et. D'et ar framst vardebestandighetsfragan, vilket inte minst nu ar ett problem for livforsakringsverksamh.eten,
som har har fatt en elegant losning. Det ar darfor ett myeket intressant
forslag oeh det fortjanar givetvis att b'eaktas ur alIa s~7Jlpunkter.
Huvuddelen av det soeiala reformarbete, som samhaJlet har undergatt
under de tva sista decennierna, har varit inkomstutjamnande geno-m den
progressiva beskattning,en. Det ar meningen med den h~r reformen att
finansieringen skall sk:e med proportionella belopp, som tas fran de aktiva.
Det sker darigenom en inkomstutjamning mellan de aktiva oeh de passiva, oeh den ar av en storleksordning pa 700 miljoner 1985, nar systemet
ar i full funktion. Det ar darlor all anledniI~g, tycker jag, att rent nationalekonomiska Qvervaganden bor tillmatas' en ratt sa stor b-etydelse.
Hur skall vi nu betrakta denna tjaRstepensionering? Som jag ser d'et,
bor det ses som en inkomstskatt for _de aktiva och som en inkomst for
pen-sionarern·a, som av d.essa uteslutande anvandes for efterfragan av konsumtionsvaror 'RV olika slag. Om de aktiva minskar sin konsumtion eller
minskar sitt sparande eller minskar badadera, ar det naturligtvis inte latt
att saga, men det sista alternative~ ar val det troligaste oeh man har
anledning formoda, att sparandet far bara den tyngsta andelen av denna
utgift. I utredningen framha11es, att inforan,det av denna tjanstepen,sionering
ar att betrakta huvudsakligen som ren inkomstoverforing oeh att den inte
direkt paverkar nationalinkomstens storlek, d. v. s. tillgangen pa varor och
tjanster. Rent mekaniskt sker en overflyttning fran de aktiva till de passiva och vardebestiindigheten ar ordnad sa, att om de aktivas inkomst
stiger, sa stiger de passivas, Tent automatiskt. D,en del av avgifterna som
skall betalas av arbetsgivarna, 7 %, har man anledning formoda att den
kommer att overvaltras pa konsum'enterna i form av hojda priser. Det ar
foga sannolikt att den avgiften kommer att li.gga kvar oeh tynga pa foretagets vinster. Den komm,er sakerligen till stor del att fa betalas av konsumenterna i form av hojda priser.
O'm denna prisstegring orsakar en lonea;ktion, vilk'et verkar myeket
sannolikt, och om de framkomna lonekraven tangerar gra-nsen for det
reala utrymmet, d. v. s. den totala tillgangen pa varor oeh tjanster, da
kommer den av lonestegringen foranledda prisstegringen att ga ut over de
samhallsgrupper, som har den svagaste forhandlingsstiillningen pa arbetsmarknaden. Jag ser det sa, -att de grupper av aktiva, som har en stark
fOl'handlingsposition, kommer .att ha mojligheter att driva igenom sina
lon'ekrav myck,et Hittare an andra grupper, som inte har en sa stark stallning. Eftersom pensionarernas inkomst foljer med, sa komm-er en stor del
av den har boroan att li.gga pa. vissa aktiva grupp·er, vissa tjanster, sonl
inte har nagon sadan Inojlighet att driva igenom sina lon'ekrav pa samma
satt. Om man tanker sig mojlig·heten att en del av de aktiva lyckas g-enom-
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fom en lonehojning, som ar avsevart mycket storre an resterande grupper
aktiva, inverkar detta endast i viss man pa genomsnittsinkomsten, som
skall vara b'esUimmande for pensionens storlek. I det sista fallet jag namnde ar det alltsa inte sakert att pensionerna kommer att stiga llagot namnvart. Och om de grupper, som har en stark forhandlingsstallning inte ar
alltfor stora, sa kommer inte genomsnittsinkomsten att paverkas i sa
star utstrackning.
,Sa har vi sparandet. Hur kommer denna inkomstoverflyttning att pav,erka sparandet? Det ar klart att det finns stora grupper av sparare, val'S
sparande ar delvis bundet oeh detta paverkas troligen inte av en sadan
inkQ·mstoverforing. Andamalet med detta sparande ar kanske inte forbundet med alderdomsforsorjningen. D·et skall kanske anvandas for andra
andamaJ, t. ex. yrkesutbildning" oeh paverkas darigenom inte pa samma
satt. Det sparande, som sker i form av livforsakring oeh pensionsforsakring, kommer i varje fall att lida s·kada oeh det var ju foredragshallaren
inne pa ocksa. De summor, som det har ar fraga om, bli kanske inte sa
sma. Jag har inga siffror till hands just ntI, men jag forestaller mig att
sparandet i form av livforsakring ror sig omkring 400 miljoner kronor om
aret. Det betyder inte sa litet.
lVlan ka-n alltsa antag,a att de inkomster som pensionarerna far, huvudsakligen kommer att ga till en okad konsumtion. Det galler naturligtvis
inte h'ela d·et belopp som pensionerna okas med, som foredragshallaren
sade, utan viS'sa a.vdrag far man rakna med; t. ex. bidrag som erhallits av
anhoriga oeh andra. Det innebiir i alIa fall att deras levnadsstandard
stig·er och det innebar ju oeksa en okad efterfragan pa konsumtionsvaror,
pa mat, kHider, pa battre bostader. Vidare viII pensionarerna resa mer,
vilket medfor storre belastning pa vara transportmedel. Det innebar over
huvud taget okade kop av tillgangliga varor oeh tjanster. Da nagon produktionsokning inte kan tankas ske, som ar foranledd av d'enna inkomstoverflyttning, far foljaktligen atgarden en ren inflationistisk karaktar.
Hur kommer de aktiva nu att betala sina avgifter? Hur kommer denna
betalning att pav·erka deras ekonomi oeh deras instiillning till sparande
och konsumtion? l\{an kan tanka sig mojligheten att de sank'er sin konsumtion, eller om vi forutsatter en arlig produktionsokning av en viss
procentsats, att de da later sin konsumtion stiga mindre an den okade
varutillgangen. Om detta intraffar, repres,enterar inte inflationsfragan
nagot problem. Da sk'er det helt enkelt en overflyttning av de lediga konsumtionsvararna till pensionarerna. Men det ar foga sannolikt att d'e
aktiva kOIDlner ·att besitta en sadan grad av sjalvbeharskning.. Det iiI"
naturligtvis oeksa svart att saga nagonting om sparandets utveckling.
1tfan vet alltfor litet darom. M·en om man vet att alderdomen ar tryg,gad,
minskar givetvis sparand'et for det malet.
Ser vi alltsa den framtida loneutveeklingen sit, att den kommer att hulla
sig uppat gransen for den reala produktionsokllingen, da ar det oundvikligt att denna inkomstoverforing bildar ett expansivt overslag i den framtida ekonomis,ka utveeklingen. Om detta 80m jag nu namnde kommer att
vara till naekdel eller fordel for den franltida ekonomiska utvecklingen
naturligtvis svart att saga. Man kan int,e veta om vi far ett aO-,tal elIer ett
40-tal i framtiden. Jag har i alla fall en kansla av att vi inte far llagot
30-tal tillbaka. Jag vet inte om foredragshallaren har nagon motsatt upp-
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fattning, men hela den diskussion, sam har forts under efterkrigstiden,
oeh alla de erfarenheter man har haft av full syss'elsattning oeh de mojligheter man har att uppratthitIla en sadan sysselsattning, tyek-er jag visar
pa att nagot sadant som 30-talet far vi sannolikt inte tillbaka.
Om man aeeepterar ett sadant alternativ, maste den rninskade sparb,enagenheten neutraliseras pa nagot satt. Det man da forst tanker pa
som ett medel att na detta rna,} ar val att overbalansera statsbudgeten.
En dylik atgard borde da kompletteras med en aktiv rantepolitik. O'm vi
befinner oss i en inflationskonjunktur, blir det alltsa absolut nodvandigt
att overbalansera budg·eten. Det betyder att skattesatserna maste drivas i
hojden ytterligare. Jag !har svart att tanka mig att det blir latt alt fullfolja en sadan politik. Den erfarenhet vi har av utvecklingen under efterkrigsaren sager ass, att del, finns en ratt sa stor risk for att vi kommer
att leva i ett standigt efterfrageoverskott oeh tvangssparande i form av
prishojning. Att stoppa sparandeminskningen eHer hindra inv-esteringsakningen med en rant-ehojning verkar ocksa att vara politiskt svargenom'forbart. Alltsa, aven am det inte skulle vara teoretiskt genomforbart att
tanka gig att man skulle lTIotv'erka ett utbudsunderskott med dessa medel,
sa ar mojligheterna att praktiskt genomfora dem myeket tvivelaktiga.
De kritiska tankar jag har har framfort galler givetvis endast de mojliga ekonomiska konsekvenserna av ett inforande av den foreslagna pensioneringen. En helt annan sak ar att en dylik atgard ar soeialt onskvard
oeh att vi forr eller senare maste ta stallning till d·enna fraga. Men hur
onskvarda de sociala atgarderna an ar, maste de, nar de kommit upp till
den nuvarande storleksordningen, konfronteras med de tillgangliga ekonomiska resurserna. Pa kort sikt gar det i allmanhet att skaffa pengar,
lllen Jangtidsaspekten, som ar den viktigaste, maste under alla forhallanden tillgodoses. En forutsattning far genomforandet av den foreslagna
pensionsforsa.kringen ar enligt mitt formenande en undersokning om de
ekonomiska forutsattningarna harfo1". Man vet far litet om samballdet
mellan full sysseIsattning oeh penningvarde (finansministern. har som bekant utlovat en un'del'lSokning harom) for att utan dennla kunsk.ap infora
ett system med sa kraftiga verkningar, som det har foreslagn'a troligen far.
Generaldirektor Karl Lindell: Jag har ju suttit 80m ledamot av pensionsutredningen oeh det ar narmast i anledning darav som jag anser nllg
har vilja saga ett par ord. Forst viII jag da framhalla, att da vi lever i en
utpraglad inflationsp'eriod, ar detganska naturligt att vi tanker med
utgangspunkt fran den situation, i vilken vi befinner oss. Det ar darfor
oeksa naturligt, att nar man nu staller fragan, huruvida vi har mojligheter oeh farutsattningar att genomfora denna allmanna pensionering,
bedamer man det med utgangspunkt fran dagens situation, d. v. s. inflationssituationen. Min uppfattning ar, att man inte kan bedama fragan
enbart fran d'enna utgangspunlkt. Det ar min besllimda up·pfattning att
pensionsfragan tranger sig fram, den gar ieke att hejda, farr eller senare
inaste den bringas till sin Josning. Vi har for narvarande sa stallt i samhallet att vi har hundratusenden anstallda oeh arbetare, som har sin tjanstepensionering ordnad oeh som alltsa vid sidan av folkp'ensionen har
ytterligare bidrag till sin tryggade alderdom. Hur manga vet jag inte
exakt, nlen det torde val vara ungefar 600-700 tusen personer, som har
sin pensionsfraga ordnad. Det iiI" inte realistiskt att tro, att vi betraffande
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de stora ovriga grupperna i samhallet, -arbetare savaI som ovriga, skall
kunna for nag·on Hingre framtid stanga clem borta ifran vad stora grupper
i samhallet redan hal" lyckats fa pa ena eller andra sattet. Vi maste saledes
gora oss fortrogna med tanken att pensionsfragan tranger sig fram till sin
losning. Fragan ar da: Skall vi ga den vag som har har foreslagits, eller
skall vi lata utvecklingen ga den vag sam man t. ex. har kunnat konstatera
i Amerika den senaste tiden, dar de organiserade arbetarna genom etablerand'et av arbetskon,fllkter sokt tvinga sig fram till en avtalsenlig losning
av sina pensionsfragor? Tend·enser till detta sista hal" inte saknats hal"
inom landet, och det ar mycket sannolikt att de tendens.erna kommer att
bli mycket mer utpraglade inom de narmaste aren, ifall vi inte soker att
losa fragan pa ett annat satt, d. v. s. lag.stiftningsvagen. Jag h.ar bara
velat und·erstryka att man, da man talar om pensionsfrwgan oeh forutsattningarna for losningen av densamma, maste bedoma detta fran utgangspunkten av vad som anda kommer att ske.
I detta sammanhang vill jag ocksa saga ett par ord omen annan detalj.
Jag skall inte ga in pa de rent ekonomiska fragorna utan i stiillet noja
mig med nagra ord am fragan am delad p-remi'e eller premie erlagd helt av
de a1ktiva. Da man inom utredningen enhaIIigt anslutit sig till Iinjen
delad premie, har detta skett i medvetandet om att det narmast ar en
psy,kologisk foreteelse. Jag understryker att det enligt min uppfattning
inte ar nagon ekonomisk historia. Man ~an val inte garna forutsatta att,
amman gar att losa pensionsfragan i den utstrackning som man har har
forutsatt, man da i ett slag skulle kunna sla in pa en ny princip, som
helt och hallet skiljer sig fran de principer man sedan artionden har
knasatt vad det galler tjanstepensioneringen har i landet, dar nlan regelmassigt har en delad premie. For stora grupper hal" nettoloneprincip'en
genomforts. D~t ar val knappast riktigt att tro att man, da man skall
genomfora en allman pensionering, kan ga in for ett annat system an det
som samhallet eller arbetsmarknadens p·arter frivilligt har aceepterat.
Detta hal" vi sett somett av de stora skalen for att man hal" bor ga in for
en delad premie. Galler det ekonomiskt, kan jag inte se annat an att det
a1" egalt om vi har en odelad premie eller om vi hal" arbetsgivarebidrag. Vi
vet allesammans, att nar d·et ar fraga om kostnaderna kan dessa inte tas
fran nagot annat hall an fran det samlade produktionsresultatet. Om det
tas i form av en premie sonl betalas av de forsakrade sjalva eller det
tas i form av en delad premie, tror jag i det langa loppet inte spelar
nagon roll. Skulle premien helt uttagas fran de forsakrade, komma de
anstallda lontagarna, under forutsattning att vi fortfarande leva i ett
fullsysselsattningssam;halle, ganska sakert att stalIa kravet pa lonehojningar motsvarande premierna. Jag ar ocksa ganska overtygad om att
man inte hade .storre forutsa,ttningar att mota de lonekraven an man
hal" att mota de IOllekrav som stallas, i de lonerorelser vi nu hal",
nar det ar fragan am att fa kompensation for de stegrade levnadskostnaderna. Det kommer antagligen att bli precis samma forhallande. I det
langa loppet .kan jag inte tanka mig att det samhallsekonomiskt kommer
att bli nagon skillnad, om man tar det i form av delad premie eller
premie enbart fran de anstallda. Jag har inte velat und·erlata att framfora
dessa synpunkter. De ar ju bara ett par avsnitt av hela detta stora problem, ·men det hal" en viss betydelse att man tanker pa dem i det stora
sammanhauget.
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Professor Kjeld Philip: J1ag taekar deltagarna i diskussionen for det
som kommit fram oeh vin komma med nagra anmarkningar. En del av
det framforda hal" jag i oeh for sig ingen orsak att berora.
Flera av diskussionsdeltagarna staUde sig fragan om vi har 'fad att
genomfora forslaget. E-n del av mitt foredrag giek ut pa att besvara den
fragan. Nar jag val" inne p.a att diskutera huruvida arbetsinsatsen skulle
komma att bli mindre an annars, sa val" d·et for att ge en utgangspunkt
for -en diskussion, huruvida vi skulle komma att fa en mindre nationalprodukt an vi annars skulle ha fatt, oeh nar jag val" inne pa en sadan
sak som am det ikunde tankas att pensionsol"dningen skulle inverka pa
investeringen, sa val" det i oeh for sig sak samma. Hal" vi rad till det?
Vi far nog svara, att inflytandet pa nationalproduktens storlek far sagas
vara ganska obetydlig, om det over huvud taget finns nagot.
M,en det man snarare tanker p,a iiI" val detta, am de aktiva kan ha lust
att betala sa myeket. Det blir m·er en politisk fraga, en avvagningsfraga
mellan de aktiva oeh de gamla. Nar d,en fragan skall avgoras, far man inte
alIt for myc.ket tanka pa de 12 procentens inkomstoverforing. Man far
inte glomma det som jag namnde i mitt foredrag, att stora belopp redan
nu overfores fran medelaldringarna till de gamla. Vad sam ar av intresse
aI", vad 80m i framtiden kommer att overforas utover det, som redan nu
overfores. Det blir vasentligt mindre, ':kans-ke lnindre an halften av de 12
procenten.
Men 80m jag just namnde, om vi skall overfora eller ieke ar en politisk
fraga, och till den skall vi atminstone inte i kviill taga stallning. Det ar
helt andra som skall taga stallning till fragan, om man anser att vi nu natt
fram till en sa hog levnadsstandard, att vi tyeker det ar rimligt att de
gamla far en storre del av livets goda an de hittills fatt. Det hal" jn alltid
varit sa, att man gel" de passiva grup·perna mycket under perioder av valstand. I fattiga samhallen far de gamla inte sa mycket.
ForI" i tiden Jostes problemet helt enk'elt delvis pa det sattet, att de
fIesta dog, m·en det ar ju inte sa nu, oeh det for mig in pa en annan
fraga, som kommit fram oeh som jag i och for sig hade tankt saga nagot
om i mitt foredrag, men tiden gjorde, att jag tyckte det val" battre att
hoppa over det. Denna fraga val", huruvida 67 ars alder val" den rimliga.
D'et ar ju sa att vi lever Hingre nu for tiden. En fraga, sam savitt jag
vet, annu aIdrig blivit undersokt, aI", om d,et forhallandet att levnadsaJdern ar hogre ocksa betyder att de ar vi kan arbeta hal" blivit flera.
Vi har ju invalidstatistiken, men denna statistik ar Inyck'et dalig. De sam
forut dog i 30-40 ars aJdern lever nn HingJ:e oeh dol" vid hog alder, men
ar arbetsformagan nar de blir 70 ar sWrre an bland tidigare levande
70-aringar? Det vet vi inte sa ~yeket om, men far formoda att den hax
atminstone blivit nagot hogre. E,n a.nnan fraga man staller sig aI", om d.et
inte iiI" ratt och rimligt att man, nar man for ovrigt lever sa gott sam man
gor i jamforelse med vad man forr i tiden gjorde, am m·an sa onskar, far
lalnna arbetet 118,1" man ar 67 ar gammal.
Den forre talaren var inne pa, att om man inte nn genom staten loser
pensioneringsfragan, sa loses den pa satt oeh vis av sig sjalv genom organisationerna men sakert da pa ett samre satt. Tjanstenlannen arbetar ju
alla for att fa pension, och arbetarna gor detsamm.a. Tjanstemannen har
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ju lyckats bast, men givetvis kommer arbetarna att kampa for detta under
kommande are De system som vaxer upp av sig sjalv anses ju ofta vara
bra som de iir av dem, som sitter mitt upp i arbetet. Men en d.el pensionssystem for en konsekvens med sig som inte ar sarskilt bra. Manga foretags
pensionssystem, inte de SPP-anslutna, men manga andra, gar det svart
for en per~on att lamna en anstallning och ga over till en annan. Arbetsgivaren tye'k·er kanske det ar bra, men det ar inte sakert att arbetaren
tycker det. For min del har jag alltid tyckt att ratten till att Himna sitt
arbete var en av de viktigaste friheter man skulle ha. Denna rattighet
hotas ju pa manga satt, nu alltsa ocksa av en stor del av de pensionssystem, som vaxer upp av sig sjalv.
l\ian har undrat om vi har rad till delta, oeh det kommer mig att
tanka pa en annan sak, so·m jag inte kan lata bli att namna hare Ar det
Himpligt, att vi genomfor denna reform nu? Finns det icke andra soeiala
reformer, som man forst borde genomfooo.? Man kan har narmast tank,a
pa vissa reformer for den aktiva delen av befolkningen.
Genomfor vi en social reform for de aktiva sa kanske vi hojer hela
Iandets levnadsstandard, men genomfor vi en social reform for de gamla,
sa leder detta nastan inte aIls' till nagon hojd levnadsstandard. Att de
ganlla erhaller pension, utesluter ju forstas inte att man i Sverige bor
ordna med en ordentlig sjukforsakring. Det ena utesluter ju inte det
andra, men det ar ju forstas viktigt oeh i Sverige myeket vasentligt att
man far en sjukforsakring, oeh att detta pa satt oeh vis, om man ser det
ur en nationalproduktsynp·unkt, ar viktigare an att gora nagot for de
gamla. Ocksa detta ar ju emellertid en fordelningsfraga oeh i sjaJva
verket en politisk avvagningsfraga.
Man har diskuterat en del, huruvida detta skulle leda till inflation,
oeh om de kommande artiondena mest kommer att likna 30- eller 40talet. Jag fa.r ju saga att jag sjalv da och da anvander salnma terminologi.
Om vi ser litet historiskt pa det, sa har ju framtiden aldrig liknat nagon
tidigare period, och det finns ingen orsak att vanta att 50-talet skall bli
nagot 30- eIler 40-tal. Det kommer formodligen bli nagot helt annat an
tidigare. Historien har ju stiindigt andrat sig, oeh det hal" standigt varit
sa, att nastan alIa profetior ekonomer framkommit med har visat sig
felaktiga. D'etta galler inte bara ekonomer utan ocksa alIa andra manniskors profetior over den ekonomiska framtiden.
Vi kan inte idag inratta ett fors,akringssystem p,a ett al1tagal1d~ att
kommande tider mest kommer att likna 30- eller 40-talet. Vi kan endast
gora en av tva saker, antingen nu uppstalla ett system som icke tar
hansyn till de ekonomiska svangningarna; man far da vanta oeh se hur det
gar, oeh ·eventuellt tillgripa andra medel - penningpolitiska eller finanspolitiska - for att klara svarigheterna. D:et ar det sonl detta forsIag gar
ut pa. Man kan oeksa gora det som jag tror ekonomern·a ar mest instaJlda
pit, namligen stalla upp ett pensionsforslag men lata en myeket viktig
faktor sta opp·en till avgorande varje aI", namligen frag.an om fondbildningens storlek.
Det ar ju givet, att fondbildningen komm·er alt .bli betydeIseful1 for
styrelsen av det ekonomiska laget, oeh man later darfor den fragan 8m
oppen oeh tar pa forhand inte nagon som heIst stiillning till om den
skall vara Iitet storre eller mindre, ty det ar i dag ingen 80m vet nagon-
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ting om hur framtidens ekon-omiska Hige kommer att bli. Tank bara pa
hur smr skillnad det ar mellan situationen idag och for tva ar sedan,
da priserna foIl i Amerika.
Det val" en av talarna som idag val" inne pa hur man skulle kunna ge
detta system en storre utjamning. Det ar ju mojligt att man kun,de gora
sa som talaren skisserade. Och jag ar alltsa sa gammalmodig att jag hal"
en del sympatier for det dar, men jag anser ju ocksa samtidigt att det ar
sasom foredragshallaren sjalv sa tydligt visade med sina exempel, att det
hela kranglas till da man gor det, ty det a1" ju sa med den sortens skalor
man satter upp, att de efter kort tid blir foraldrade, oeh att de hela tiden
ar hogst dis!kutabla. Man kranglar till systemet. Liksom jag hal" stor
sympati for en utjamning, hal" jag ocksa stor sympati for att gora det
hela enkelt. Det ar som om de tva sakerna inte riktigt kan ga ihop; och
jag vet inte riktigt med vilken av dessa tva saker jag sympatiserar mest.
Jaghoppas att detta forslag en gang blir genomfort av riksdagen - med
eIler utan storre utjamning - utan att bli for tillkranglat. I sa fall kommer det att utgora ett undantag i nustan hela varldens soeiallagstiftning.
Bortsett fran skattelagstiftningen finns det val knappast nagot som i
utlandet oeh aven i Sverige ar sa tillkranglat sam soeiaHagstiftningen.
Detta forslag hal" mojIigheter att kunna bilda ett lysande, undantag.
Generaldirekto1", O. A. Akesson: Det h,ar varit synnerligen intressant
att fa ,hora pa dessa inHigg, inte minstfor mig sam bar en del av ansvaret
for detta forsIag. I forbigaende viII jag saga till direktor BIomqvist att
hans .faderskapsbestamning var Iitet misslyckad. Vi far nog snarare betrakta det hal" forsIaget som ett »Gesellschaftskind).
Frestelsen ar ganska stark att ta upp en hel rad av de synpunkter som
har kommit fram, men jag skall inskranka mig till en enda fraga. Jag
viII dA till en borjan stryka under att det viktigaste problemet, som
pensionsutredningen hade att syssla med - i varje fall ansag utredningsmannen sjalva att det val" den viktigaste uppgiften for deras arbete - det
val" att skapa en pensionsordning, dar de utgaende pensionerna inom
forsakringens ram automatiskt anpassade sig efter vaxlingarna i de eko. nomiska forhallandena. Det val" detta krav de ville stalla pa pensionerna.
Nu kommer vi till kanske den viktigaste fragan i detta sammanhang:
Skall vi uppratthalla det kravet elle1" skall vi slappa det? For mig ar som
sagt denna fragestiiIIning den allra viktigaste. Vi kan sUippa en del av
detta syfte for att inom forsakringens ram tillgodose andra syften, 80m i
oeh for sig kunna vara betydelsefulla men som kunna komma i konflikt
med det uppstallda kravet.
Jag viII dA stryka under en pun~kt oeh det ar att ju storre del av de
utgaende pensionerna sam finansieras med rantor pa en fond, desto svarare
blir det att anpassa pensionerna cfter vaxlingar i de ekonomiska forhallandena. Kunde vi hitta pa elt systeln, dar vi ~unde finna investerin·gsobjekt
for fonden sa bes!kaffade, att de rantor som fonden avkastade varierade i
takt med vaxIingarna i befolkningens illkomststandard, da vore problemet
lost, men jag skulle gama vilja se hur de investeringsobjekt ser nt, som
ge sadana behagliga ranteavkastningar. Om vi inte kan det, och om vi
likval viII astadkonlma ett stort sparande, en stor fond, i samband med
den hal" pensioneringsanordningen, tvingas vi att up·pge en del av kravet
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att fa pensionerna att variera i takt med den aktiva befolkning·ens inkomststandard. Detta ar fragestiil:lningen oeh den synes mig avgorand:e.
Det finns ett annat sporsmaJ som ar direkt' besHiktat med detta och
ocksa tillhar amnet for ikvall, namligen. att fonden skulle kunna tankas
som ett utj.amningsinstrument betraffande de ekonomiska ko·njunkturvaxlingarna. D'enna utj.amning skulle vaJ ga till pa ett satt, som jag sag
utvecklat i en Iedare i en tidning far ett par dagar s·edan, att man under
en hagkonjunktur tog ut starre premier an som erfordrades for att finansiera de samtidigt utgaende pensionerna. Merbeloppet skulle man reservera
och investera. Nar sa en lagkonjunktur kom, l'aknade farfattaren med att
man skulle sanka premien och i stiillet anvanda inte bara l'antorna pa fonden~ utan en del av fonden sjalv far att finansiera de utgaende pensionerna
under lagkonjun:kturen. ]vIen dar slog mitt intellekt slint. Jag kunde inte
fatta hur detta skulle ga till, oeh jag skulle g.arna vilja anmala denna
min okunnighet hal', for den handelse nagon skulle vilja skapa klarhet pa
denna punkt. Den dar fonden, 80m skulle byggas upp under hagkonjunk- '
turen oeh som man skulle anvanda vid lagkonjunkturen, den finns ju inte
i form av sed·elbuntar i bankvalv, utan i form av alIa majliga nyttigheter,
sasom maskiner, anlaggnin.gar och bostader, och jag fragar mig, hur skall
man under ·en lagkonjunktur anvanda sig av dessa nyttigheter far lithetaIning av pensioner. Man sager att man kan placera fonden i statsobligationer. Ja, det skulle innebara att staten under hogkonjunktur lanade upp,
for ant under lagkonjunktur da det ju finns ganska god anvandning for
statens medel, aterbetala lanet. Jag forstar inte riktigt hur den dar fonden skulle fungera. Men syftet val' ju att den skulle vara konjunkturutjamnande oeh dessutom innebara ett starre sparmoment i farsakringen.
Jag viII an en gang; understryka att ju storre sparmoment vi infor i
denn,a farsakring, desto svarare far vi att realisera onskemalet, att pensionerna skola anpassas efter vaxlingarna i inkomststandarden, oeh det
var det som val' var huvuduppgift. Jag viII stryka. under detta, da det
synes mig vara den springande punkten.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 17 maj 1951

Ordforande: Bankdirektor Got e Eng for s.

Statsradet Dag Hammarskjold inledde aftonens diskussion om

Internationell ekonom.isk politi}{ ....
och nationell.
Internationell ekonomisk politik - oeh nationell. Orden beteckna
en a;ntites, som maste 16sas i syntes: motsatsforhallandet - i den
man ett sadant existerar - maste upphavas oeh den nationella ekonomiska politiken bringas i sarnklang med den internationella, samtidigt som denna internationella politik vinner en utformning, dar de
enskilda landernas intressen oeh problem beaktas i all den utstrackning, som det helas val tilhlter.
Nar jag i rubriken for detta foredrag valt att peka pa den internationella ekonomiska politiken, satt i kontrast mot ,den nationella, ar
det dfirfor att vi annu i stor utstraekning befinna oss pta antitesens
stadium. MotsatsforhaJlandet a.r icke endast av teoretiskt intresse
utan tacker ett politiskt problem av avsevard praktisk betydelse. Det
ar ieke dialektisl\t utan spanningsfyllt oeh konfliktskapande.
Internationell eko·nomisk politik. Finns det nagonting sadant, skilt
fran de enskilda landernas politik? Det skulle i sa fall vara fraga om
en politilr aterspeglande en myndighet av annan art an den som
bares av· den nationella regeringsmakten, antingen nudenna myndighet utovas av ett overstatligt organ eller tar blott den vagare formen av ett overstatligt inflytande, som utan sarskilda organ faktiskt
gor sig ga1lande i det mellanstatliga umganget. Finns det da en sadan
myndighet? Formellt sett maste svaret bli nej, reellt sett ar enligt
min mening svaret ja. Med denna uppfattning ar jag skyldig att forklara vad detta mystiska nagot ar, denna myndighet, som icke uppbares av nagot sarskilt organ men som anda for den nationella politikell framstar sasom en reell utom- eller overstatlig maktfaktor. Pa
vad ar denna myn·dighet grundad? Hur gor den sig gal1ande? Hur
kommer en konflikt med denna myndighet till uttrycl~?
4 - Nationalek. For. Fork.
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Jag ar radd for att ahorarna ha en kansia av att jag trassiar' till
saken och Ieder in diskussionen pa villospar. Vi ha ju dock en sene
internationeIIa organisationer, som efter basta formaga uppstalla och
utveckla principer, som avse att paverka den nationella ekonomiska
politil{en i for det hela gynnsam riktning och som oeksa ha vissa
mojligheter till - lat vara myeket svaga - direkta ingripanden i den
nationella politiken. Varfor inte stanna vid detta faktum utan Iorsoka havda existensen av en over- eller utomstatlig maktfaktor oberoende av oeh oavsett ifragavarande organisationsbildningar? Svaret
ar att man maste betrakta dessa internationella saminanslutningar
och organ sasom i sina nuvarande former sannolikt ratt efemara bildningar, vilka existera oeh utova sitt inflytande i kraft av de mera
fundamentala forhallanden jag anspelat pa oeh icke primart sasom
skapare av dessa.
Lat mig dra ·en parailell. I samhallenas utveekling moter ett viixelspel mellan lag och sed. Lagen skapar i viss man seden men kan
icke existera oberoende av -eller i konflikt· meddenna. Man maste
anta, att i d·e primitiva samhallena seden foregatt den skrivna lagen
oeh for att fore det organiserade samhiillet fanns »a community»,
ett samfund sasom ell soeiologisk och f6r medlemmen pataglig enhet
och maktfaktor. For att forsta den internationella ekonomiska utvecklingen i ·de hanseenden, jag i detta foredrag velat aktualisera,
kan det vara skal att halla i minnet, att vi i den internationella samhallsbildningen nu i viss man befinna oss pa ett sedens prelegala, ett
samfundets p·reorganisatoriska stadium. »Wir haben es nieht so herrlich weit gebracht»: situationen ger anledning till blygsamhet, mell
oeksa till optimism. Trots alIa anarkiska tendenser, trots stigande
spanning, trots fortsatt krigshot - eller kanske paradoxalt nog tack
yare dessa foreteelser - borjar man skonja konturerna till, hur ett
internationellt samfund kan komma att ta gestalt i ett organiserat
internationelit samhalle, och kan man peka pa en utom- eller overstatlig normbildning, vars brist pa form sannerligen ieke betyder brist
pa substans.
Vad jag har sagt, har narmast tagit sikte pa den internationella
ekonomiska utvecklingen. Det har emellertid sin tillamp,ning aven
pa det politiska skeendet och har redan 'en avsevard tid kunnat inregistreras padet rattsliga omradet, dar rattsfilosofiens konstanta
erinringar om att folkratten icke kan vara en realitet i brist pa
domande och exekutiva organ, icke hindrat att de folkrattsliga momenten varit faktorer av vikt i det politiska spelet mellan nationerna.
Del ar om man sa viII en banalitet, att vi - aven sasom nationer
- alIa aro beroende av varandra och dar£or i vart handlande tvingas
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ta hallsyn till varandra. Men det ar icke en avalla erkand konsekvens,
att detta hansynstagande leder till en internationell sedvanja - en
internationell rattsuppfattning, som medfor, att det fria hansynstagandet i viss man overgar i tvang - samt att utrymmet for detta
tvang tillvaxer p·arallellt med graden av omsesidigt ekonomisk't oeh
politiskt beroende. AlIa erkanner naturligtvis den banala sanningen,
att hemlandets huvudstad icl~e ar varldens centrum oeh att dess
egna intressen icke ens for landet sjalvt alltid aro det viktigaste. Det
a.r dock icke annu regel, att man handlar och domer i ljuset av denna
insikt, som bland annat borde medfora, att man h'ade litet lattare,
an man nu i regel synes ha, att erkanna att ett visst nationellt handIande pa det el{onomiska omradet kan vara riktigt, aven om det innefattar ett uppoffrande av direkta nationella intressen. Riktigt, darfor att det innefattar ett hansynstagande till principer, som utv·ecklats
i det internationella umganget oeh mot vilka man ieke kan bryta utan
att pa tusen oeh ett ovagbara satt undergrava sin egen stallning.
D'et ma forlatas mig, att jag sa utforligt som skett utvecklat dessa
allma.nna reflektioner. Min ursakt ar att jag betraktar de forhallanden som beror'ts sasom avgorande for de praktiska problem, som
aro huvudtemat for foredraget.
Jag har tidigare sagt, att jag betraktar de internationella organisationer, som fonnellt sett aro barare av en utomstatlig ekonomisk
politik, endast sasom bildningar vilka existera i kraft av de allmanna
forhallanden jag i det foregaende b,erort. Detta hindrar givetvis inte,
att de framsta sasom kristallisationspunkter for olika led i ifragavarande utveeklingsproeess oeh darigenom bli de yttre bararna av
den fortskridande gestaltningen av ett internationellt samfund. I dags"
Higet l{an man - med ratt vag avgransning inbordes - urskilja ett
fler'tal sadana kristallisationspu~ter pa det ekonomiska omradet. Vi
ha till en borjan kretsen kring Forenta nationerna, av vars organ
jag har sarskilt viII namna Banken oeh Fonden samt Europal{ommissionen i Geneve. Vi ha vidare Paris-sfaren, alltsa de kommitteer etc.,
som mom - eller i ansluning till - Organisationen for europeiskt
ekonomiskt samarbete iiro verksamma sasom organ for ekonomisk
sanlverkan inom Europa, respelctive mellan Europa oeh de nordamerikanska staterna. En tredje sfar har sin karna i Europaradet.
En fjarde haIler samman den dock endast regionala organisations-.
utveckling., som p,a det ekonomiska omradet med stod av art. 2 i
Atlantpakten anknyter till Atlantunionens kollektiva stravanden.
Slutligen kan man ocksa namna trangre regionala sfarer, sasom
Fibenelstaterna, vilka jamte Tyskland enats om Schumanplanen, det
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brittiska samvaldet samt den skandinaviska gruppen, renodla'd eller
infogad i Uniscan-sammanhanget.
Det sl{ulle fora for langt att har forsoka kartlagga den utveckling av el(onomiska handlingsregler inom ett internationellt samfund,
som agt rum med nyssnamnda sfa-rer som kristallisationspunkter.
Jag far noja mig med nagra exempel pa den internationellaekonomiska politik, som hittills tagit fonn.
Betriiffande den till Forenta nationernas organ knutna utvecklingell rna i forsta rummet pekas pa fixeringen i avtalsform av vissa
llandlingsregler inom vaxelkurspolitiken, vilka - typiskt nog - till..
la,mpats redan fore tillkomsten av de traktater, pa vill{a Fonden och
Banl~ell grundas, i en utstrackning som sannolil~t icke star hlngt tillbaka for den, i vilken de I(Offilna att vinna beaktande inom ramen
for dessa traktater. Detsamma galler de inOln samma sfar formulerade principerna for icke-diskriminering. Ett nytt moment, som
uttrycker en okad grad av internationell solidaritetskansla, utgora de
regIer, som pa papperet fasta finansiellt' starkare landers skyldighet
att ta sarsl{ild hansyn till ekonomis~t 'svagare ,stater genom med..
givanden till disl(riminering, respektive genom kreditgivning och reellt
stod i industriellt uppb'yggnadsarbete i vad gliller underutvecklade
stater.
Utvecklingen inom Paris-sfaren ar i vissa hanseenden p'arallell med
den som redan i mindre handgripliga loch praktiskt relevanta former
agt nun inom Forenta nationerna. Silval diskrimineringsreglerna
'som principerna for behandlingen av ekollolniskt 'svagare lander ha
anyo l\:nasatts inom Paris-organisationen, dar de emellertid genom
Sill basering pa en europeisk intressegemenskap fatt okad 11alt och
tyngd. Dessa regler ha utkristalliserats dels i Paris-organisationells
s.l~. Code of liberalisation, dels i avtalet om den europeiska betaInillgsunionen. De ha emellertid £att komplement i atgarder for en
harmonisering av den ekonomiska politiken i olil{a lander i spannings~
utjamnande syfte, med inril{tning saval mot inflation som mot deflation. De realpolitiska forhallanden, som avspeglas i ifragavarande
principutvecl{ling, ha ocl{sa kommit till synes i ett tryck i riktning
mot en koordination av investeringsverksamheten i olika lii-nder, for
vilken man dock ej annu funnit den yttre formen - framst beroende pa fragans utomordentliga svarighetsgrad.
De,n l\:ristallisationsprocess for en internationell normbildning i
syfte att reglera de inbordes relationerna mellan olil{a Hinders
el{onomiska politik, som salunda agt rum i Paris, har satts pa ett
avgorande prov i den aktuella tyska betalningskrisen. Nar denna
tillspetsades foregaende host, kunde aterfall i okontrollerad bilaterism
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forhindras genom gemensam kreditgivning. Nar krisen i februarimars intradde i ett nytt oeh allvarligare sl{.ede, lyel~ades man ena sig
om interimistiska anordningar, som up,psl{o't det sonderfall av betalningsuilionen oeh av ett i alIa fall relativt liberalt handelssystem, som
eljest sannolikt skulle blivit l{.onsekvensen av Tysklands importsvarigheter. Det var sta1lt utom ·disl{ussion att olika lander skulle
kunnat temporart gora ,nationella vinster pia att l{asta loss fraIl kollektivitet oell sluta separatuppgorelser med Tyskland. A'tt sa inte
skedde, forklaras i huvudsak av tva omstandigheter, namligen dels
Tysklallds beroende av kollektivet, dels att intet land ansag det vara
med sitt intresse pa Hingre sikt forenligt att ta ansvaret for ett bal{.slag i den organiserade samverl{an, at vilken de normer gavo uttrycl{
vars tillampning riskerades. Vi aro nu framme i en tredje etapp i
utveeklingen av den tysk:a krissituationen. Det yore oratt av mig
att £orsoka att spa, men jag skulle vara forvan'ad om man inte aven
vid en eventuell forskjutning av 11ela forhalldlingsbilden i rent bilateral riktning skulle finna att de enskilda Hindernas handlande i viss
grad bleve bestamt av deras uppfattning om det europeiska statssam. fundets gemensamma intressen. Det moraliska prov, pa vilka olika
regeringar darvid komma att stallas, kan bli betydande, i den man
den allmanna opinionen icke natt fram till insikt om den maktfal{tor,
som den internationella seden och den internationella normbildningen
utgor. Otvivelaktigt komma i en tillspetsad l\:rissituation beskyllnillgar
fran olika hall att riktas mot det ena eller andra landet for att otillborligt sko sig pa andras bekostnad. Visst kan sadant handa, men
det ar nog darvid battre att med kraft ga in for de alImanna prinei~
perna - oeh sjalv handla sa att man l{all gora detta - an att konkurrera Ined den £oregivne brottslingen icke endast i kampen for
egna kortfristiga fordelar utan aven i skapandet av anarki.
Den 110rmbildning jag har har berort kan i princip sagas vara
universel!. Vid sidan darav finns emellertid, sasom redan den tidigare upprakningen av olika kristallisationscentra ger vid handen, va·d
jag skulle vilja beteckna sasom en regional normbildning. Jag kan
darvid begransa mig till att med l1agra ord berora den utveekling
pa det ekonomiska omradet, som £unnit sitt uttryek i Sehumanplanen, respektive i Atlantorganisationens ekonomiska handlande.
Som bekant bygger Schuma;n-planen pa tillskapandet av vissa
overstatliga organ. Dessa ha att - eventuellt mot och i varje fall i
prineip oberoende av deltagarlandernas regeringar - havda vissa
generella prillcip,er for de ekonomiska a..tgarderna fran saval regeringarnas som produeenternas sida inom jarn- oeh stal-, respektive
kolomradena. I eentrala hanseenden arodessa principer av den art
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som jag inledningsvis berort, alltsa principer, vilka sa att saga kodifiera god el{onomisk: sed i det mellanstatliga umganget. Jag hal" sagt,
att derma sed aven utan formell fixering och utan kontroll fran overstatliga myndigheter i viss man forvandlat ha.nsynstagandet fran ett
lands sida till andra landers ekonomiska intressen fran att vara en
fraga om fritt val oeh lamplighet till att representera ett tvang. Inom
Schuman-planens ram hal" man dragit de yttersta l{onsekvenserna av
detta forhallande och hltit tvangsmomentet baras av myndigheter
med overstatlig makt.
En sarstallning i sammanhanget, som i viss man staller utvecklingen ifraga utamor ramen for den principiella uppHiggning jag hal"
foljt, representerar den normgestaltning, som pa regional basis a.ger
rum i anslutning till Atlantpakten. Denna normbildning ar till silla
grunder bestamd av det speciella politiska mal, som haIler samman
landerna inom Atlantunionen. Den ar darlor i sarskild mening regionalt avgransad. For lander, vilka sta utanfor Atlantpal{ten - liksom
for laJlder, som sta utanfor Schuman-planen, betraffande for denna
grundlaggande normer av mera speciell natur - blir darfor ifragavarande normbildning icke, sasom~:ar det galler en normbildning
av den universella karaktar, som motel" inom Forenta Nationerna
eller Paris-organisationen, bestammande for det politiska handlandet
sasom ett system av regIer, vilka landet ifraga ar underkastat. Den
reduceras till att vara ett politiskt faktum av utomnationell karaktar,
till vilket man hal" att ta hansyn pa samma satt som man hal" att
ta ha.nsyn till andra landers nationella politik och pTineiperna for
denna utan att darfor gora ifragavarande politik, eller principerna for
denna, till sin egen.
I den allmanna diskussionen hal" man sarskilt uppmarksarmnat ett
led i normbildningen inom Atlantkretsen, namligen de handelspolitiska principer som man inom denna krets havdar betra.f£ande stra.tegiska varor och som !{ort uttryekt ga ut pa att sadana varor icke
exporteras till oststaterna. Huru' komma nu exempelvis dessa principer, vilI(a otvivelaktigt inom kretsen ifraga ha elt inflytande som
delvis bryter igenom och i varje fall ar jamstallt med inflytandet av
t. ex. de universella icke-diskrimineringsreglerna, att paverka den
ekonomisl{a politiken inom utanforstaende lander sasom Sverige?
Forst och framst fa principerna ifraga naturligtvis den konsekvensen for utanforstaende lander, att export till dessa av strategisl{a
varor icke tillates, i den man denna export strider mot de intressen,
som varit bestammande for normbildningen. ViII man avskara vissa
lander fran till£orsel av strategiska varor, drivs man sa1unda att upp·stalla kravet pa att ovriga, icke direkt berorda lander icke till de av-
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stangda Ianderna trallsitera e~ler reexportera ifragavarande varor.
Denna extenderade tillampning av grundprincipen kan, doktrinart utformad eller tillampad, givetvis fa ett starkt hammande inflytande
pa den allmanna handelsutvecklingen. I det lconkreta fall jag narmast
tagit upp, alltsa Sveriges eget, har vad jag ha.r sagt endast akademiskt
intresse, eftersom vi varken haft eller ha transithandel i eller reexport
av de varor normbildningen avser.
Svarare ur saval principiell som praktisk synpunkt blir 1aget for
den handelse de lander, som utforma dylika specialnormer, skulle
finna att d-essa i viss utstracl\:ning berovas sitt yarde, for den handelse
de icke tilHimpas ocksa av utanfor gruppen s'taende nationer. Dessa
senare Hinder kunna nu emellertid uppenbarligen inte darfor gora
llormbildningen till sin, men de maste i sitt eget handlande beakta
riskerna for att detta under angivna omstandigheter for in dem i eft
konfliktHige, betingat av motsattningar mellan grupp·ens principer
och dem man sjalv tillampar. Om man genom att halla sig till en
havdvunnen u'tformning av sin handel undviker att infora nya spanningsmoment, blir i denna situation till slut den praktiska linjen att
lnan i sin auton-oma politik icke avviker fran landets traditionella
»pattern of trade». Situationen leder icke till, att det utanforstaende
landet pressas in under den regionala normbildningen, men den kan
salunda medfora att det hardare bindes till en nationell utformning
av sin hand·elspolitik i -direkt anslutning till handelns havdvunna gestaltning. Pa detta satt blir aven den regionala normbildningen indirekt regelskapande i det internationella umganget genom de stallningstaganden, som den framtvingar betraffande de principer som
utanforstaende lander autonomt tillampa.
Den foregaende o·versikten over vissa led i normu'tvecklingen inom
dell internationella ekon·omiska politiken har i detta sammanhang intresse icke ur organisationssynpunkt, icl{e heller i forsta hand ur saksynpunkt, utan for den belysning den kan slranlra at den internationella ekonomiska politikens forhallande till den nation'ella. Pa en
l)unl\:'t, namligen ifraga om vad jag kallat den regionala normbildningen, har jag redan foregripit denna fraga. Det aterstar att berora
den generella problemstallningen. Vi aro har framme vid antitesen.
De internationella normema representera intetdirekt nationellt
tresse. Tvartom foreligger ofta en konflikt, som loses endast i den
mii.n de internationella malsattningarna inforlivas i den nationella
politiken sasom handlingsbestammande, med an-dra ord i den man
nationerna handla sasom medlemmar av ett internationellt samfund.
Sasom forut framhallits ar normbildningen ifraga efter min uppfattning icke en abstraktion, en teoretikernas skrivbordsprodukt, uta.n
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kristallisationen av en redan existerande ·eller framvaxande sed. I den
meningen ar syntetiseringsprocessen redan starkt forberedd av den
faktiska utvecklingen. D·en ar dock langt ifran slutford.
En exemplifiering av vad jag kallat for antitesen kan for Sveriges
del ske i negativa termer i ·direkt anslutning till olika onskemal, som
ibland framkommit rora.nde gestaltningen av var el{onomiska politik.
Det mesta ar valbekant, men en sammanstallning kanske anda kan
ge en tankestallare.
Vi kan inte revalvera efter gottfinnande.
Vi kan inte losa vara ravaruproblem genom bilateral kopslagan.
Vi kan inte inonl Europa unilateralt aterinfora kvantitativa importrestriktioner.
Vi kan inte inom Europa bilateralt lyfta vara betalningsforbindelser mot ett visst land ut ur deras multilaterala sammanhang och darigenom forhindra exempelvis att det andra landets betalningsoverskott mot oss anvandes for inkop i tredje land.
Vi kan inte annat an i hart l{ringskuma former och i begransad
omfattning diskriminera.
'.
Vi kan inte, i den man statsmakterna kunna ova inflytande pa
investeringsverksamh·eten, gestalta denna utan ett visst hansynstagande till dess aterverkningar for andra lander.
Vi kan inte stalla oss utanfor till3mpningen av en intern penningpolitik, som medfar basta mojliga erterna balans mellan landerna i
Europa.
Uppraknillgen ar ingalunda fullstandig men ger nagra huvudpunl{ter. Kanske den chockerar. Ha vi, fragar man sig, verkligen latit oss
bli avtalsbundna i denna utstrackning? Och kan dessa begransningar
ivaI' handlingsfrihet av andra i handling havdas genom nationella
eller internationella sanktioner? Svaren bli i alIa fallen i princip nej.
Bindningarna existera, icke primart i kraft av ingangna avtal utan i
kraft av den internationella sed at vilken de avtalade eller icke avtalaide reglerna ge uttryck - i kraft alltsa av kravet pa ett internationellt hansynstagande som i det vasterlandska sam£undet i viss
utstrackning redan utvecklats till ett tvang. Och sanktionsmomentet
ligger i att den som staller sig utanfor seden blir rattslos - om det
till:1tes mig att med detta ord beteckna vad som i praktil{en i regel
uppleves sasom ett utpraglat forhandlingstekniskt svaghetslage.
Man kan fraga sig, om en liten' stat som Sverige inte farlorar mer
all den vinner pa en internationell utvecl~ling, som pa detta satt gel'
den utomnationella ekonomisl{a politiken en viss overnationell valor.
Laget kan formenas vara annorlunda for en stormakt, dar identiteten
mellan nationella och illternationella intressen framtrader pit ett all-
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deles annat satt, dar antitesen alltsa a,r mycket svagare och da.r over
huvud konfliktpunkterna maste bli farre beroende pa att den nationella politiken i hog grad blir bestammande ior den internationella.
Kanske man vid besvarandet av fraga.n l{an vaga en p'arallell med laget
pa rattsomradet: sed'en kan krava relativt storre uppoffringar av de
sma, mendet ar a andra sidan dessa som den bereder det b'etydelsefullaste skyddet. Det ar for ovrigt vart att observera, att det icke
tillampas en »graderad r6stskala» i i£ragavarande organisationer eller
det till dessa knutna internationella umganget. Erfarenheten visar,
att aven den minste kan havda sig genom kvaljtet och l{onsekve11s.
Men for att havda sig pa detta satt ar det n,o,dvalldigt att verkligen
»play ball». Det gar inte i langden att Higga upp sitt eget speI oeh
sedan endast ge det en Iatt anstandiglletsavputs,ning for att tillfredsstalla den internationella konvenansen, utan man maste lata den
internationella sedell vara en levan,de o'ch verkande krait i sjulva utformningen av den nationella ekonomiska politiken. Man kan inte
stanna vid att nodtorftigt maskera antitesen utan man maste forverkliga syntesen.
.
lInr maJlga bakslag har icke en internationell ntveckling av den
art, jag har belyst inom ettspeciellt omrade, under tidernas lopp varit
underkastad! Och anda ar det inte tOInt tal, att vi idag i viktiga hanseenden halla mer iramskjiItna positioner an nagonsin tidigare. Kravet pa att den potentiella antitesen mellal1 internationell och nationell
el{onomisk politik sl~all overvinnas i ell syntes ar pblitisk realism och
icke varlds£rammande romantik.
Detta foredrag har kommit att rora sig i utmarkerna av det omrade,
som ar denna forenings. Emellertid aro de forhallanden som behandIats av stor - och stigande - vikt for den el{onomiska utvecklingen
och det ekonomiska handlandet. Dr denna synpunkt tror jag mig likval ha stannat inom granserna for vad sam ar foreningens intresses£ar.
Harefter yttrade:
Ordforanden bankdirektor Gote Engfors: Det brukar hora till deras
plikter, som ataga sig att bli ordforande i denna forening, att sjalva
betrada talarstolen och inleda foreningens forhandlingar nagon gang under
sin ambetstid. Jag ber att till foreningens ordforande, statsradet Dag
Hammarskjold, fa framfora foreningens tack for att han inte heller i
detta hanseende velat undandraga sig ordforandeskapets forpliktelser.
Jag tackar honom for den skickliga och intressanta framstal1ning som
han har gett oss betraffande dessa fragor, som visserligen, som han sade,
kanske ror sig i utmarkerna av f6reningens omrade men som nara beror
landet och beror oss alIa.
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Professor A. ]\Io:ntgomery: Herr Ordforande, mina darner och herrar!
Jag blev en smula overraskad, men jag vill saga angenamt overraskad,
nar jag horde statsradet Hammarskjold uttala sin overtygelse om att det
nuvarande internationella ekonomiska samarbetet skulle visa sig sa starkt
att de enskilda staterna, trots att de inte var formeHt bundna, i aHa fall
skulle folja spelets regIer, skulle forma sin penningpolitik, sin inre ekonomiska politik, pa ett sadant satt att den harmonierade med det internationella samarbete som de stora organisationerna OEEC oeh andra representerar. For den som star lite utanfor det hela vill det anda synas som om
det hal" varit mycket starka slitningar hal", oeh det ar ju uppenbart att
flera stater for narvarande hal" staHt sig mer eller mindre vid sidan av de
aHmanna regler som OEEC hal" sokt genomfora. Bade Norge oeh Danmark
hal" reserverat sig ifraga om frilistningen, oeh det finns andra vasteuropeiska stater som pa olika satt hal" gjort detsamma, framfor alit Tyskland,
sasom statsradet Halnmarskjold inledningsvis namnde. Nu ar det sa att
det finns en nodparagraf i OEEC, som nastan gar det mojligt att gora sa
stora undantag som heIst ifran de internationella reglerna. Faktiskt hal"
det anda blivit sa, att dessa regler hal" blivit mera iakttagna an man skulle
ha vantat, nar det ju inte finns nagon bindapde myndighet. Men man kan
inte neka till att teeknen till sonderfall pa vissa omraden ar ganska tydliga for narvarande, oeh man hal" val daI:for anledning att se med en viss
oro pa framtiden. Atminstone forefaller det sa for den som foljer utvecklingen utifran.
Det finns emellertid en omstandighet som kanske kommer att verka
konserverande pa denna organisation i storre utstraekning an man fran
borjan beraknade. Statsradet Hamma;rskjold namnde, att det ar delvis
samma personer som man motel" i de olika organisationerna. De representanter som sitter i OEEC motel" vi delvis oeksa i Forenta N ationernas
organ oeh likasa i Europaradet i Strassburg. Men det finns ju ytterligare
en organisation, dar delvis samma personer upptrader, oeh det ar Atlant~
paktens rad. Jag laste New York Times harom dagen, det var ett referat
fran motet i Strassburg. Rubriken val" sa hal": Strassburg i Atlantpaktens
skugga. Tanken i det hela var att Atlantpakten oeh det samarbete som
den representerar hal" kommit att fa alIt storre betydelse oeksa for andra
organs funktioner. Nu ar det ju sa, att det ar meningen att Marshallorganen ECA oeh val ocksa OEEC skall komma att fungera sasom formedlare av den amerikanska hjalpen till Europa oeksa nar denna hjalp alldeles overvagande kommer att galla militara syften. Det antas att Marshallhjalpen under det sista aret 1951-52 vasentligen kommer att omfatta militar hjalp, endast i begransad utstrackning direkt ekonomisk
hjalp. Men det tycks vara meningen, atminstone i Amerika, att bevara
den nuvar"ande Marshallorganisationen for att hjalpa till med formedlingen av denna nya verksamhet. Jag undrar om man inte skulle kunna
vaga det pastaendet att det hopp om sammanhallning av det vasteuropeiska ekonomiska samarbetet, som man and! vill hysa trots alIa motgangar, delvis bar forknippas med det faktum att det overvagande flertalet av
de lander som ar representerade i dessa samarbetsorgan samtidigt ocksa
ar representerade i Atiantpakten. Om sa ar forhallandet sa skulle det ju
visa sig att sist oeh slutligen Atlantpakten oeksa har fatt ekonomiska verk-
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ningar, betydelse for det allmanna samarbetet p~ det el{onomiska omradet
i Vasteuropa, verkningar som man kanske fran borjan inte hade fullt forutsett.
Statsradet Dag HammarsI{jold: De fragor, som prof.essor Montgomery
tog upp, ar bada av stor betydelse. Den forsta kanske snarast ur klarhetssynpunkt, den andra med hansyn till hela det problemkomplex som dras
upp, nar man borjar tala om relationerna mellan de olika organen.
Professor Montgomery betraktade de undantag som galler for t. ex.
Norge oeh Danmark m. f1. lander med avseende pa frilistningen som svaghetstecken i hela systemet, nar det giBler det fortsatta samarbetet. Jag
undrar om den bedomningen ar riktig. Da utgar professor Montgomery
fran, vad jag sjalv inte aceeptetar, namligen att det ar sjalva regelsystemet
'som sadant som ar det vasentliga oeh att varje undantag innebar ett
motsvarande misslyekande. For mig framstar det tvartom sa, att regelsystemet ar nagonting som vaxer fram ur ett omsesidigt internationellt
hansynstagande som sa smaningom skapar en sorts standardiserad sedvanja, en norm for hur man over huvud taget handlar i· forhallande till
varandra. Dari inrymmes med nodvandighet ocksa ett hansynstagande
till sarskilda svaghetstillstand. Jag skulle betrakta systemet som utoInordentligt sprott oeh foga lyekat, for ovrigt ocksa sasom foga organiskt,
om det vore ett system 80m s. a. s. yore uppbyggt pa iden att man skulle
skapa ett visst tillstand a tout prix Qch vara mycket ledsen over alla
undantag, i stallet for att, SOln man nu gor, forsoka halla samman detta
omsesidiga internationella hansynstagande i ett ganska elastiskt system
av regler innefattande oeksa hansyn till den svagare parten. Det ar i sjaJva verket harvid fraga om en uppmjukning av den stela ieke-diskrimineringstankegangen, av kravet pa en lika behandling av alIa parter, som jag
personligen betraktar snarast som en vinst, oeksa darfor att den innebar
ett solidaritetsteeken, som nlan tidigare forgaves fatt spana efter inom den
ekoliomiska politiken.
Vad betraffar den andra fragan, alltsa fragan om Atlantpakten oeh det
ekonomiska samarbetet, sa ar det ju ett utomordentligt vittutseende tema.
Det ar alldeles riktigt som professor Montgomery sager, att det finns kontaktpunkter. Jag skall be att fa komnla till dem senare. Forst vill jag bara
erinra om att det, som jag redan sagt, inom Atlantsfaren foreligger en
ganska betydelsefull - i vissa hanseenden t. o. m. praktiskt myeket betydelsefull - normutveekling, som skapar problem for det allmanna ekonomiska samarbetet i Europa oeh i varlden over huvud taget, darfor att
denna normbildning inom Atlantgruppen ar vagledd av speciella malsattningar. Hur denna normbildning verkar forsokte jag att belysa i foredraget.
Nar vi kommer till fragan om hur den direkta kontakten mellan Atlantorganen, OEEC oeh den europeiska ekonomiska samarbetspolitiken gestaltar sig, viII jag forst gora en liten korrigering. I den man Marshallhjalpen overgar fran att vara vad den var, alltsa en finansiell hjalp i ateruppbyggnadsarbetet i Europa, till att vara ett bidrag till vastmakternas
rustningsanstrangningar och alltsa reserveras for militara andamal, sa
undandras den oeksa Parisorganisationen. Parisorganisationen har ingen-
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ting med hjaJpfordelningen att gora i oeh med att nu, fran den 1 juli,
hjalpfordelningen overgar till att bli ett militarpolitiskt problem inom
Atlantpaktens ram. Det arbetet kommer i stallet att handhas av ett av de
organ, S0111 jag tidigare berorde, namligen The Financial and Economic
Board, som ar en ny ekonomisk topporganisation, tillskapad pa basis av
Atlantpakten.
Det ar ju sjalvfallet att hela fragan om upprustningen och dess ekonomiska verkningar maste komma in i bilden i Parisorganisationen oeh i
Europaradet och over huvud taget i det ekonomiska samarbetet i Europa.
Det har darfor varit ett problem hur detta arbete skulle fortsattas, alltsa
i vad man man skulle ta hansyn till rustningsutvecklingen, i vad man luan
inom OEEC skulle verkstalla utredningar, som gick in i det internationella
sammanhanget pa Atlantsidan etc. etc. I sjalva verket ar detta probleln
dock inte sa besvarligt. I utveeklingen inom Atlantpalctens lander upp~omlner en lang rad finansiella oeh budgetara fragor, fragor om inordnandet av den nationella el{onomien i den internationella politiken etc., men
de staller andra lander infor precis samma problem som stalls nar ett enstaka land upprustar. Parisorganisationen har over huvud taget aldrig gatt
in i den interna politiken i sadana hanseenden, som det hal' ar fraga om.
Den har aldrig diskuterat den sociala politiken, den har aldrig diskuterat
forsvarspolitikens utformning, utan den har fatt ta den bild av den ekonomiska situationen i respektive lander som vuxit fram bI. a. ur den nationella politik som forts pa forsvarsomradet o. s. v. Detta galler, aven om
denna nationella politik nu inom Atlantunionens lander i viss utstrackning utformas kollektivt.
Man har pa angivna grunder kommit fram tiU den enhalliga uppfattningen, att Parisorganisationens arbete, oeh det ekonomiska samarbetet i
Europa inonl hela det omrade som tacks av Parisorganisationen, kan fortga precis sasom forut. Vad som tillkommit ar bara, att det material, pa
vilket detta arbete byggs upp, delvis skapas kollektivt inom en annan
grupp, med sarskilda andamal utan den rent natiollella pragel som tidigare forelegat. Med denna syn pa laget uppkommer ingen sammanblandning av mal, uppgifter, politik' etc. och inte heller nagon konkurrens. Var
organisation kan arbeta vidare for sina syften.
Det finns en stor sanning i vad professor Montgomery sager, nar han
talar om att,pa ett egendomligt satt, Atlantpolitiken kan komma att
lamna ett bidrag till det allmanna ek()nomiska samarbetet. Vad jag da
har i tankarna ar emellertid inte Atlantpakten i och for sig, eUer Atlantpolitiken, utan det forhallandet att genom den utbredda rustningskonjunktur som har foljt i Koreakrisens spar har skapats ett nytt allmanekonomiskt krislage. Och det ar ju det trista, att det ar i en sadan atmosfar som
samarbete over huvud taget kan bedrivas med framgang. Det ar nar folk
kanner svarigheterna klappa pa dorren som de upphor att tanka i alIt for
snava nationella termer. Jag skulle alltsa vilja formulera om vad professor
l\iontgomery sade darhan, att det ar utvecklingen efter Koreakrisen som
pa ett alldeles ovantat och tyvarr i manga hanseenden tragiskt satt har
kommit att ge en ny stot at stravandena att komma fram till enhetliga
linjer i den ekonomiska politiken, komma fram till formler, som innefatta
en gelnensamt funnen avvagning mellan olika nationella intressen.
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Professor A. Montgomery: Marshallorganisationen bestar ju utav tva
olika organ, det amerikanska ECA, oeh den europeiska Parisorganisationen. Nu har ju president Truman foreslagit att ECA skall fortbesta som
organ for den militara hjalpen oeksa sedan Marshallplanen har upphort att
fungera. Saken ar inte avgjord, men sa a1' i alla fall det amerikanska forslaget. Sedan ar det ju det, att Marshallhjalpen under sitt sista ar kommer
att omfatta dels ekonomisk hjalp oeh dels rustningshjalp. Men den ekonomiska hjalpen skall ju ges med rustningsbehovet for ogonen, saledes
med bedomande utav landernas behov utav stod for att kunna genomfora
upprustningen. Det forefaller for en utomstaende nlyeket svart att se hur
man skall kunna dra en alldeles klar grans mellan de eivila oeh de militara
funktionerna. I alIa fall, aven om det sa skulle vara att man kan gora det,
sa aterstar det forhallandet att det a1' vasentligen samma personer hela
vagen. Det ar ju inte nlanga lander i OEEC oeh Europaradet, som inte samtidigt tillho1' Atlantpakten. Det ar ganska klart oeh naturligt att det delvis
blir ett samarbete inom Atlantpaktens ram, darfo1' att den organisationen
alIt mer hal' kommit i forgrunden under sista tiden. Det ar naturligtvis
alldeles riktigt som statsradet Hamlnarskj6ld sade, att Koreakrisen hal'
gett upphov till ett nytt allmanekonomiskt l(risHige. lVIen skulle inte
detta krislage ha blivit myeket mera katastrofalt, om inte Atlantpakten
hade funnits? Jag skulle vilja saga, att Atlantpakten i mycket hog grad
hal' bidragit till att radda det ekonomiska samarbetet under detta kritiska skede. Oeh det forefaller SOln onl man kan ha anledning hoppas,
att detta inflytande oeksa skall g6ra sig ga11ande i fortsattningen.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 2 okfoher 1951

Ordforande: Statsradet D a g II a m mar s k j 0 l d.

Ordforanden, statsradet Dag ammarskjold: Professor Robertson, I remember how in the preface to one of your bool{s you say
that you do not clainl to be more than "a good glow-\vorm" shedding
its feeble but steady light on all pllell0mena in its neighbourhood.
If so, it must be a glow-worm of the peculiar l{llld one is likely to
meet in Alice's Wonderland. The young student meeting that glowworm for tIle first tilne nlay feel that it is a member of that annoyingly inquisitive family of which the socratic Caterpillar is a wellknown representative. But as he gets on he discovers tllat what you
call a feeble light is the light of a star leading him sa£el~y, with a
humorous twinlde, through the maze of economic theory to deeper
insight and wider understanding.
Hov;ever, there is no need to give you, Professor Robertson, an
introduction to this alldience. All I wish to say is how very pleased
and honoured we feel to \velcome here to-night one of the great
masters of modern economic thought.
Darefter holl professor Dennis H. Robertson ett foredrag om

British national investlllent policy.
It is. a great pleasure to me to be p·aying, at last, my first visit
to Sweden, the honle of so much fundamental economic thougllt
and fertile economic experiment; and I am deeply grateful to this
distinguished Society for the generous arrangements wllich have made
this visit possible, and for doing me the honour of askin.g me to
address it. Being practical and busy people, I kllOW you would wish
me to spend my time in discllssing, particularly as they affect my
own country, some of the pressing econolnic problems with which
the world is wrestling; and that indeed I shall try to do. But an
5 -
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attempt of that kind easily degenerates: into a scrappy collection of
obiter dicta embellished with a mass of indigestible statistics; and I
hope you will forgive me if, at the cost of leaving much out and
of dallying a little in the realms of ecollomic theory, I try to make
what I llave to say hang on a single peg.
It seems to me that the most significant econolnic difference between the England of 1950 and the England of 1910 in which I began
to study economics does not lie in the vast extension of social
services, nor in the fact that certain branclles of industrial activity
have been ~ationalised, nor even in the greater pre-occupation with
high employment as the supreme o·bjective of policy, though it is
not unconnected with any of these things. It lies rather in the fact
that the State has claimed the right and assumed the duty of making
and implementing on behalf of the community one of the most
fundamental of economic choices, namely the distribution of productive resources between present and future uses. In other words
it has taken upon itself the responsibility of determining the rate
of growth of the cOIDlnunity's real capital.
This is a development which I do not think the great neo-classical
economists on wllose writings you and I were severally nurtured
much expected ever to occur. But neither do I think that any of
them, if challenged, would have been prepared to maintain that the
pace at which real capital gTOWS under a system of private capitalism
is in any absolute or final sense the right pace. lVIarshall, always
anxious to keep close to the ground, would have replied, I think,
that it was likely to be more nearly right than that ,vhich would
be attained under any alternative arrangement; "as things are," he
writesl , "too great a risk would be involved by entrusting to a pure
democracy the accumulation of the resources needed for acquiring
yet further command over nature." Nevertheless, he concedes elsewhere2 , the pace under private capitalism may be somewhat too hot;
"a slight and temporary check to the accumulation of material wealtll
need not necessarily be an evil, even from a purely economic point
of view, if ... it provided better opportunities for the mass of the
people and increased their efficiency ... " Wicksell, more prone than
Marshall to think in terms of ideals and optima, envisages the opposite possibility that under private capitalism the rate of growth of
capital is too slow. "Though this is opposed to common opinion,"
lIe writes3 , "it is precisely in a collectivist society that we should
Principles, p. 712.
Ibid. p. 230.
a Lectures, Eng. Tr. Vol. I, p. 212i•
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expect a progressive accumulation of capital until production ,vas
fully supplied with new capital." But even Wicksell is constrained
to add the all-important proviso "assuming that interest in the \vellbeing of future generations was not less than in existing society."
Comillg a little later, to the 1920's, I have found it interesting to
refresh my memory of how these two opposite possible failures of
private capitalism were emphasised almost simultaneously b'y two
Cambridge writers, both of them heirs of the Marshallian tradition.
In a little book called Supply and Demand}, my contemporary Hubert
Henderson, now Warden of All Souls College at Oxford, wrote as
follows. "We in the twentieth century owe much of the material
wealth that we enjoy to the fact that over the last century men
saved as largely as they did. But our natural gratitude sl10uld not
restrain us from doubting whether they were really well-advised to
do so.... England, a century or even half a century ago, was not
really a rich community." And he hammers in the point by asking
"Are we to regard an unjust distribution of wealth as a mysterious
dispensation of Providence for securing perfect harmony between
the future and the present?" About the same time however Pigou,
in his Economics of Welfare 2 , was roundly denouncing the inability
of individuals to visualise the future clearly as a source of "farreaching economic disharmony," and as resulting in the amount
, of saving done in an individualist economy being "too little." And
a little later, following this line of thought, the young Cambridge
philosopher Ramsey reduced to precise mathematical form the theoretically right saving policy for a Socialist State, rightly commenting
that his results indicated a far higher ratio of saving to income tha,n
anyone would normally suggest as sensible3 •
I hope I have not bored you with these echoes from a past in which
the economic behaviour of a social democracy was still a matter for
abstract speculation. They are not irrelevant to my purpo,se, which
is to emphasise that a State which claims to control the rate of
capital growth has undertaken a function for its manner of discharging which it will find it difficult to offer any convincing explanation,
and is likely indeed, so long as any freedom of expression survives,
to be continually subjected to criticism from opposing points of view.
Before coming quite to the present day, let me illustrate that from
a period which in some respects seems almost as remote as the 1920's.
In February 1947, our Government announced, in the first and most
t
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confident of its series of annual Economic Surveys, that it possessed
a planning organisation which "enabled it to say what was. the best
use for the national resources in the national interest." A month
or two later we reached the nadir of our post-war economic fortunes.
In the October number of that very highgrade periodical, the Quarterly Review of Lloyds Bank, there appeared side by side two inquests
on the crisis. by two distinguished economists of very similar general
outlook, Prof. Robbins of London and Prof.. Viner o.f Princeton. Over
a certain range they were naturally in agreement; but while Robbins1
attributed our troubles largely to an "ambitious and visionary programme" of industrial capital outlay, Viner2 concluded that in this
field "the target appears to have been set incredibly low.... I cannot
imagine what sort of evidence could be presented-except less favourable income and more favourable investment and savings statistics
than I have been able to find-which would justify as modest a programme of capital formation as has been undertaken." Which of
these two eminent authors was right? And on what criterion are we
to judge between them?
';
It will be noticed that their difference extended only to one class
of real capital, though a very important one, - the fixed equipment
of industry, using this last word in a very broad sense. That may
serve to remind us that there is not much that can usefully be said
on this whole subject without breaking down the concept of real
capital into at least a few constituent parts. But before doing that,
let me call attention to one line of thought which may perhaps take
us a little further, and which at least will enable me to interject a
few figures, even if they be very' problematical ones, into this hitherto
very abstract discussion.
It is very difficult, I have suggested, for the Government of a
country in which capital growth has been continuous and sustained
to offer compelling reasons why the rate of growth should be either
speeded up or damped down. Is: the problem perhaps some\vhat
easier in a country which has suffered in the recent past a severe
destruction of capital wealtl1? 'That, of course, is the case with the
United Kingdom. It has been estimated by my colleague Prof.
Robinson3 , who has moved much in the inner circles of planning and
is much better at figures than I am, that if we place ourselves
mentally at the beginning of 1946 and think in terms of the prices
then prevailing, we shall find ourselves needing to make a net capital
1.

2
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outlay of £7,300 m. in order to make the country fully as well
equipped as it was on the eve of the war, £1,500 rrl. of this being required. to mak:e good actual war damage, £3,000 m. to make up arrears
of maintenance, £1,800 m. to allow for the growth of population by
6 per cent, and another £1,000 m. to keep pace with the growth in
industrial activity and employment. Not until this had been achieved,
so he argued, could we be said to be beginning to improve, in any
full sense, on our pre-\var position. And even this, of course, was not
the whole story; for by 1946 our net external wealth had been reduced ,
as compared witll 1938, by some £4,000 m.
Now to say that a country which finds itself in this position should
aim at getting back to scratch in some definite number of years, say
12 1h or a quarter of a full working life, is still a ,rery arbitrary
statement. But it is perhaps one which can be invested with a little
more persuasive force than any which can be made about a country
lucl{y enough to have eseaped such a set-back. In this: respect at
least, if I may use a metaphor from our national game, our planners
were paradoxically fortunate in having had to go· in to b·at on such
a sticky wicket. And though, as far as I know, they have never
definitely formulated tlleir programme in such tenns, it is perhaps
some concept of this kind which may be supposed to have been at
the back: of their minds.
Now, to come closer at least to the present moment, let us ask
how much of this programme, if it was a programme, had been
achieved by the end of 1950. I stop there, not only because that is
where the annual figures stop, but because, though I shall allude
to them later, I definitely intend to exclude from my main discussion
the special problems of intensified re-armament. On the external side,
I anl afraid, by the end of 1950 no net ~ound at all had been recovered; for in spite of generous aid from overseas, the growth in
our net external assets in 1948 to 1950 still fell short by £200 m. of
their decline in the two previous years. If we- take quality into
account, the position was perhaps a little less bad; for it may be
better to own rather more sources of raw materials: and shares in
industrial plants and rather fewer railways whose revenues were
anyway at the mercy of temperamental dictators; it may be better
to hold more gold at the expense of owing more sterling to our
}(insmen and proteges across the seas,-though that, as I shall argue
later, is a dangerouS' doctrine.
Turning to the illternal position at the end of 19·50, we find a picture "vhich is still by no means clear. To begin with the relatively
small but important item of increase of working capital,-goods in
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process or in store. The official figures indicate a net outlay under
this head over the five years of about £500 ffi. This figure lIas been
washed clean of mere money increases in unchanged volumes of
physical stocks, and indeed, if we take quality into account, gives
an insufficiently favourable view of the position; for in addition to
this net increase there had occurred a substitution of over £450 m.
of presumably useful goods in some stage or other of the industrial
process for an equivalent volume of Government war-stores of very
varying degrees of peace-time serviceability.
As regards: the much larger item of fixed capital, the official figures
indicate a "gross expenditure of about £9
milliards, against which
had been allowed, for purposes of tax relief, normal depreciation
quotas of rather more than £3 1/2 milliards, indicating at first sight
a net investment of well over £5V2 milliards. But such a figure is
certainly much too large, since these allowances have been based on
the actual cost at which capital instruments were installed in the
past, not on the current costs of replacement; and in 1946, to use
very rough figures, costs were already, at 1 34 times their pre-war
level and ha.d risen by 1950 to nearly 2Jh times that level. How great
is the excess of the nominal over the, true total of net investment it
is very difficult to say; and a fool may well hesitate to rush in where
the official recording angels have hitherto refrained from burning
their wings. Company officials, who have paid tax at very high rates
on sums which have been reckoned as net profits but have in fact
been needed for bare replacements, have naturally not been disposed
to minimise the evil; but there is no resisting the general drift of
their unanimous and emphatic testimony. Nor, for our present
problem of estimating the true value of net investment, is it relevant
that the financial position of companies has been somewhat eased
during the five years in question by the grant-now to be withdrawn-of special "initial allowances" on t4e installation of new
plant, that is to say by the making of what have been in effect loans
from the Government of part of the tax relief which will be due to
the companies in future in respect of the plant installed during these
years.
If I must make a guess, it seems to me possible that the apparent
figure of over £51/2 milliards for the sums which have been devoted
to net investment in fixed capital is some £2 milliards too big and
the true figure therefore not much more than £3~ milliards (though
some would say this is too pessimistic a guess). To this let us add
something under £1 milliard for expenditure on additions to working
capital. This total of say £4~ milliards has mostly been spent at
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prices higher in varying degree than those of 1946, and must be
written down by about £3;4 milliard, that is to £3% milliards, b'efore
we can compare it with Robinson's figure of say £7~ milliards for
the sum which a skilled observer at the beginning of 1946 would
have described as necessary, at the prices then rulin.g, fully to restore
our domestic position. If, and it is a big if, we could forget about
the shrinkage or our external assets and the growth of our external
debt, we could then claim in five years to have done about half of
the journey.
Once more, however, we must not be content to stop at quantity,
but must take account also of quality. Here two separate points
arise. There is first the distribution of investment between what may
be called, using both words very broadly, the social and the industrial
fields. Secondly, within the industrial field, there is the distribution
of resources between uses yielding, on the average, an early and a
late return. As regards the first point, the unwearying official statisticians have now made some fairly precise information available
for the last three years of our period. Of an expenditure of £4,400 m.
excluding repairs, 21 % had been on housing, 5 % on other kinds of
social building, 18 % on industrial building, 16 % on business vehicles
of one kind and another 40 % on other kinds of industrial plant.
The social elelnent thus bore to the industrial a proportion of about
1 to 3,-for the whole quinquennium it was probably rather higher.
If we regard the whole of the new social building, but only about
1;3 of the industrial expenditure, as net investment, we get a ratio
of social net fixed investment to industrial net fixed investment over
the period of a little more than 1 to 1,-say £1,800m. social, £1,700 m.
industrial.
In assessing the reasonableness of the social building programme,
we must remember the enormous destruction or serious damage of
housing units, estimated at nearly half a million or some 31h % of
the pre-war number, which occurred during the war, and also the
remarkable, and on the whole welcome, post-war upsurge in the
number of childrell requiring shelter and teaching. We must reflect
too that if an industrial system is to display any flexibility and
mobility, a house for a workman in an appropriate location is a no
less indispensable tool than a lathe or a lorry. Nevertheless I find
it impossible not to sympathise with the view that, having regard
to our general situation, standards of social building have been too
perfectionist and inflexible. What is perhaps more disturbing, this
perfectionism in new building has been combined with a surprising
blindness: to the extent to which existing hOllsing units. are losing their
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value for lack of timely repairs. This is. the result of a fantastic
jungle of rent restriction laws, combined perhaps \Vitll the natural
bias of a planning machine against operations of any kind which
are not amenable to detailed surveillance and control. It seems all
too lik:ely that the apparent figures of net irivestment even in social
fixed capital should be pretty heavily written down lor the insidious
processes of cumulative decay which are already thro\ving housing
units out of effective use, but whose full destructiveness will only
become manifest in the course of time. There is in my view no civil
problem d.emanding more clamantly the attentioll of Government,
and none, unfortunately, more p·rickly and distastelul for politicians
to handle.
Now for the second point,-the nature of the industrial part of
the investment in fixed capital in respect of wllat I will call its timellorizon. You remember those severe words of Robbins, "ambitious
and visionary,"-are they justified? Has "pure democracy," if indeed
that is the right name for the system under which we live, belied
l\1arsllall's fears by showing itself too solicitous for the interests of
the remoter future? Tllis is a matter
which there has been a good
deal of controversy. Frankly, I am not in close enough touch with
the processes of industry to have a first-hand view which is worth
anything at all; but there are certain general considerations on both
sides which it is not difficult for a layman to appreciate. On the one
hand, it seems to me that our planners are not to be blamed but
rather commended in so far as they have realised that the change for
the worse in our external position, while precipitated by the war,
was not wholly caused by it, and must probably be regarded to a
certain extent as in-eversible. A strong case can therefore doubtless
be made for certain exchange-saving, and especially dollar-saving,
projects~the costly schemes for the extension of oil-refining capacity
are perhaps the best example----which could not come to function
dUrillg the early period of high emergellCY and might seem at first '
sight to have been unduly grandiose alld forward-Iool\:ing. On the
other hand there are certain characteristics: of our planning machine
which do seem likely to give it a tilt in favour of the elephantine,
botll in size and life-span, and which are perhaps worth investigating
at SOlne length.
First comes the natural tendency, which I have already noticed,
of such a machine, whatever its or-ig~_~.,. _~o overestimate the importance of what can easily be assessed and handled in the mass,
and to underestimate the importance of wha~ is untidy and unobtrusive and dispersed. It was not till two years after the Government
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in its Economic Survey had arrogated to itself control over the
country's economic life that the said Survey ill its figures even
admitted the existellce of some £400 ffi. worth of miscellaneous capital
expenditure of which its knowledge was of the slightest, and which
the planner is naturally tempted to regard as an irritant foreign
body,-a kind of tic ullder his skin. Though the tic sometimes proves
useful when the plans go awry; thus in 1948 a last minute tenderness
towards miscellaneous repair-work seemed to the autllorities a lesser
evil than a rise in the figure for unemployment in the building
industry.
A second cause may perhaps be found in the war-time origin of
the maclline. The outbreak of peace left a number of competent and
confident luell, in Goverllment service and in industry a.nd on the
shadowy confines between the two, used to handling affairs perforce
on an unprecedented scale, and spoiling-is it unfair to say?-to
carry on into peace that internal tussle between swollen administrative empires which is an inevitable feature of the economics of
global ,var.
The third cause is a little more complicated. The planning of
investment has taken place not in vacuo but as an ingredient of
a "controlled economy" of which an essential feature has been the
diversion of purchasing power, by schemes of subsidy and p·ricecontrol, from objects of prime to objects of secondary urgency. And
this: has had a double effect, according as to whether the plant producing the objects for which an inflated demand was thus created,
was or was not of the elephantine type well regarded in Whitehall.
Where it was, there was a good excuse for the elephant to become
more elephantine still,-the prime example being the electricity
generating industry, whose valid if formidable claim on the national
resources has been inflated by an amenity dema.nd which in the
early days was ~ctively encouraged and which there has been a strong
official repugnance to limiting by the harsh barrier of price. In so
far on the other hand as the consuming power released by food and
housing subsidies has spread itself over the products of general manufacturing industry, that has given the powers tllat be an excuse for
attempting to undo the results. of their own policies by frowning on
capital investment in what are described as "inessential" industries.
Given the distortion out of which it arises, such a policy is logical
enough, nor, let me hasten to add, is a period of intense re-armament
an auspicious moment for modifying it. But there seems no small
chance that among the weeds thus prevented from growing there
would have been some promising flowers, ·and no small risk that if
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continued indefinitely a policy of this kind will check the growth of
the inventiveness and resource and expertise by which we English
must earn from overseas, not "inessentials" at all but our daily bread.
Fourthly, democratic socialism has found itself under a psychological compulsion to try to show that it can do, and do better~
whatever totalitarian socialism can do; and, in imitation of the
x-year plans of relatively undeveloped countries, a certain ideological
snob-value, in excess of their nevertheless undoubted real importance,
has COlne to adhere to what are described as "basic" or "fundamental"
industries.
Fifthly, I am of those who think that our planners have made
their own problem more difficult than it need have been by their
cavalier treatment of that old instrument the rate of interest. TIle rate
of interest is a sieve discriminating not merely between the present
and the future in general, but between the .nearer future and the
more remote, fostering those uses of whatever abstinence is available
which will bring a relatively quicl{ return. It is not therefore an instrument which can safely be despis~.d by a Governmellt which, in
spite of its possession of the sovereiin powers of taxation, finds it
difficult in practice to extract from its citizens all the abstinence which
in its wisdom it thinks they sllould display. Such considerations were
openly flouted by our Authorities, with the encouragement of the
dominant school of economists:, and with singularly little protest frOln
the banking community or anybody else, in the first two years after
the war. Since then the Authorities have not actively resisted the slow
upward drift of long-term rates, but not till a few ,veeks ago has
anyone in a position of power publicly admitted that it served any
useful purpose, and the local governments and other favoured borrowerS' of what I have called the elephantine type are still sheltered
as: far as possible from its discipline. Nor have the Allthorities seen
fit to modify the system by which the bill-market, and through the
bill-market the ban!{s, can always' replenish their supplies of cash by
unloading Treasury BillS' at a pegged price. Such increases in short
rates as have occurred have come about as' a result of the bankers'
fears of private loss, and not, as might have been expected in a professedly planned economy, as a significant act of high public policy.
l\1y argument has been that there are a number of forces militating
against a central planning authority finding a wise solution for the
difficult problem of guiding the time-structure of ~apital investment.
If they do hit on a right answer, it may well, it would seem, be for
irrelevant reasons. Let me give just one illustration of that before
passing on. High up, and rightly enough, on the list of British
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abstinence-eaters is the iron and steel industry. Its first five-year plan,
for capital outlay of £168 millions, is near completion, and another
is in the offing and, however the problem of the management of the
industry may settle down, will undoubtedly be put into operation.
What should its cllaracter be? Some of the best outside experts have
criticised the existing plan on the ground that it is too tender to
the old sites of the industry in the coastal areas of Northumberland,
Scotland and South Wales, too timid in respect of the creation of
brand-new capacity in the neighbourhood of the large new ore-fields
of the East Midland Counties of England; and to a·n outsider like
myself their criticisms have appeared to ha.ve great force. But now
comes along another expert, J.\!Ir Langley of Sheffield University!, to
remind us that however much 'there is to be said on technical grounds
for a bold policy of re-Iocation and new construction, yet if capital
resources are short the balance of advantage may lie on the site of
patching the plants, and improving the balance of production, on
existing sites. Who is right? Have the planners perhaps in this instance done the right thing,-if largely for the wrong reasons?
To return to my main theme. What light does tIle British experience in 1946-50 tllrow on the capacity of a democratic Government
to discharge successfully this new responsibility \vhich it has taken
on its shoulders,-the regulation of the speed and quality of capital
growth? It would be unfair to say that e,ren in the highly complacent
days of 1946-47 the Supreme Authority-for one must assume that
in these matters there is a Supreme Authority, though somtimes it
seenlS rather doubtful-has intended to take its responsibilities for
the future lightly,-indeed, as I have already said, in some respects,
and perhaps especially in those first high-hearted years, it may have
tended to take too forward-looking a view of them. But it seems
evident that in attempting to carry them out it has found itself
subject to ahnost over,vhelming pressures, both from within and
without the Government machine. I must not weary you with complex figures, so let us look only at the last and ostensibly most successful year of the quinquennium 1950. Let us start by treating the
"initial allowances" made for purposes of tax relief, and amoul1ting
in that year to 40 % 0.£ the value of certain new plant and 10 % of
the value of new industrial building, as being an indirect but just
successful attempt to compensate for the inadequacy of the allowances made ullder other headings for the depreciation of already
existing capital equipment. On this basis the official figures indicate
1
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that £1,382 ffi. of net investment exp,enditure of all kinds at home
and abroad, or 11 % of the national income reckoned on the same
basis:, were financed by tIle net savings of the home population. Of
this total no less than £756 m. ,vas recorded as being effected through
the machinery of tax collection, £456 ffi. through the machinery of
corporate finance, an.d only £170 m. through the individual choice of
private persons, including farmers and the other owners of private
businesses.
Now it seems quite likely tllat the figure for net investment is some
£300 m. too large; and it is nnpossible for the outsider to allocate
with confidence between the three sources just distinguished the
corresponding reduction called for in the figures of net savillg. But
whatever the right answer, the relative size of the three sources would
remain disquieting. The figure for corporate saving has already been
washed clean of some £200 m. of fictitious profits and savings (which
had been nevertheless subjected to very real and drastic taxes),
representing a mere increase in the money value of given quantities
of goods in process or in store; and .it may be that thanl{iS' to the
operation of the system of initial all~wances, which are now to be
abolished, that part of the remaining figure which stands for tIle
recorded saving of joint-stock companies, say £450 m., did not in
this year exaggerate by more than £50 m. or so the net saving which
the companies were really able to' effect. But ,vhatever the true
figure, nearly £180 m. of it was earmarked for the payment of future
taxes, and in disposll.1g of the rest according to their judgment the
comp'anies were of course constrained by numerous controls. As for
the £170 ill. of net personal saving, if it really existed, it represents
all that was left 'after nearly £200 ffi. of personal thrift had been
swallowed up in financing the payment of death duties; and much
of it was in a form difficult to translate, through the operations of the
capital market, into capital projects yielding an uncertain rate of
return. Further even this result had only been achieved at the cost
of the continuance of an inflatiollary pressure which means that the
"savings," whether of individuals, companies or Governments,
recorded during any period of time are not wholly the result of settled
decisions, but partly the result of the impact of inflationary forces
whose effect has been, so to speak, photographed at an arbitrary
moment of tilne. If I may have recourse to the only words of the
Swedish language which I know, they are not savings ex ante, but
only savings ex post.
Thus even a year or 15 months ago it was not possible, I think,
to feel at all easy about tIle outlook. The picture which seemed to
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have emerged was of a well-intentioned but rather rigid, or as I 11ave
called it elephantine, programnle of investment, increasin.gly dependant for its execution on the respectable sovereign power of taxation, with the less respectable sovereign po'\ver of money creation in
close support. The attractive notion of chivvying the private sector
of industry with one hand and milking it for excess savings with
the other ,vas beginnillg to be widely suspected of resting largely on
an accounting fiction. The equally attractive notion of a moderate recurring budget surplus, so designed as to make up lor a
moderate and foreseen gap in designed private saving, was increasingly
seen to be exposed to the danger that every increase in the taxation
make-weight, by filching what would otherwise have been saved, will
increase the size of the gap above what was originally foreseen. Externally, though better than it had been, the position rested to an
uncomfortable extent on our power to borrow from our kinsmen
across the sea and from those colonial peoples to whom the current
egalitarian p,hilosophy, logically applied, suggested that we ought
rather to be lending or giving on an unprecedented scale.
It has been my intention in this talk to focus on difficulties: likely
to be lasting ratller than on those wllich we may reasonably hope will
in due course pass away; but I cannot altogether omit mention of the
events of late 1950 and of 1951. On the situation just described there
impinged the double pressure of our own projected rearmament and
of a further sharp rise in import prices caused chiefly by the rearmament of other parts of the western world. The plan, broadly speak:ing, was: to meet this pressure by abandoning overseas investment
on the one hand and the b'ulk of the budget surplus on the other;
keeping the total of civil home investment almost intact though
compressing the companies' share in it by the abolition of the special
"initial allowances"; and trusting to the working of the price-mechanism
to enforce the necessary reduction in consumption. But after a few
months: it became clear that things were not happening that way;
the public was: consuming more than the plan allowed for, and the
bulk of the increment of saving required was being provided by those
overseas lenders to whom it is always so tempting and so dangerous
for us to have recourse. So now the programme of hOlne investment
is to be cut in ways not yet fully clear; the consumer is to be simultaneously smitten with additional import restrictions and pacified
with doubtfully-enforceable price-controls; and the quality of horne
saving and investment has been still further threatened by a rather
childish smack in the eye both for those who provide venture-capital
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and for tllose who organise its use. And the end is not yet,-llot by
ma.ny months.
Let us lift our gaze, if we dare, beyond this period of intensified
difficulty and assume tllat somehow or other it has been surmounted,-for surmounted, somehow or other, it has to got to b·e.
Let us further assume, if only for the sake of argument, that something like the present pattern of British Social Democracy has come
to stay. And on tllose assumptions let us ask "vhat a.re the prospects
of its finding, in happier times, for this problem of the quantity and
quality of capital growth,-I will not say the rigl~t solutioll, for I am
not convinced that such a thing exists, but at any rate a solution
which neither racl{s the economy with recurrent paroxysms nor
causes each generation to reproach its predecessors with gross failures
of judgment and achievement. The optimist, I suppose, will rel)ly
that we can safely rely on the majestic march of Science, serving
firms, companies and Government corporations with imp:artial
efficiency, to remove the strains and disharmonies of recent years,
both by increasing the flow of investable resources and by diminishing
the urgency of the need for them. For 'after all, so it can be argued
:.-.this indeed was one of the favourite bogies of the nineteenthirties-the mere use of depreciation' quotas in accordance with the
latest technological kno\vledge serves continually to improve the
quality of the stock of industrial capital, without need for any great
enlargenlent of its quantity as measured in terms! of pounds or of
human effort.
Personally I doubt whether, even in happier and more settled times
than these, it would be wise, for as long ahead as we can see, to rely
wholly on these beneficent forces. One cannot forget the tendency
which has been evident in recent years to promise away in advance
at least four times over the fruits of any increases in p,roductivity
which may be secured,-once in higher wages, once in lower prices,
once in shorter hours and once .in increased social services. I cannot
but think that social democracy will be cOlnpelled to take fresh stock
of the situation which has been created by the drastic redistribution
of income, and of the method which it has hitherto adopted for dealing with that situation. That method has been to take it for granted
that collective decisions for communal consumption and largesse
through Government expenditure, and for communal saving through
Government surpluses, will in fact be honoured and not evaded' by
the individual families who are held to have beell parties to them., at
any rate if they are subjected to a stream of pious exhortation,
punctuated with flattery or abuse according to their place in the
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income-scale. There 11as: been a tendency altogether to underestimate
the extent to which the mind of the citizen works. in separate compartlnents, according as. he or she is casting a vote or making or
applauding a speech on the one hand, or planning to earn and administer the family income on the other. The time-preferences and leisurepreferences of individuals will surely have to be taken more seriously,
and resolute attempts made to overcome them by the offer of reasonable incentives and the removal of excessive penalties for success.
Alternatively, the sights will have to be lowered in respect of the pace
of capital growth; otherwise some little voice will sooner or later be
heard to squeak: "Are these hardships really necessary?" and the rot
will spread and the programme founder in disarray. And if this s.econd
alternative ,vere chosen, all the more and not the less important would
becolne the question of the quality of \vhatever gro\vth was still
aimed at. And the greater therefore, as it seems to me, the presumption that a handsome sllare and not a mere residue of the programme,
if it must be called a programme, should be left to be initiated and
administered by a multiplicity of fertile minds and adventurous wills.
Ordforanden, statsradet Dag Hammarskjold: The Society has
already thanl(ed you by their applause but I wish to express also in
words our gratitude to you for your searching study. I need not
tell you that what you have said has illterested us intensely. Your
problems are to a large extent also our problems and you have made
us look: deeply into conflicts in which we too are strongly engaged.
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Ordforande: Bankdirektor Got e Eng for 8.

Aftonens overlaggningsalnne:

Nyetahleringssakkunnigas befankande.
For och eDlot lagstiftning
001 konkurrensbegriinsning.
Ordforanden, bankdirekt,5r Gote Engfors: Overlaggningsamnet i
kva11 ar nyetableringssakkunnigas betankande. Inledare ar statssekreterare Richard Sterner, direktor C. A. Jacobsson och djrektor K. E.
Gillberg. Da ett stort antal deltagare anma1t sig till diskussionen, har
foreningen overenskommit med inledarna om begransad tid for deras
anforanden. For huvudinledaren innefattar denna overenskommelse
35 minuter, for direktor Ja.cobsson 20 minuter och direktor Gillberg
15 minuter. Jag forutsatter att vi maste anhalla att de som deltar i
diskussionen begransar sina inlagg till 10 minuter.
Statssekreterare Richard- Sterner: Det amne som vi har skulle
behandla fran olika sidor iir ju sa omfattande att vi var oeh en av
oss inledare nodgas begransa oss. Jag for min del kail inte beskriva
nagot namnvart antaI exempel pa olika privata konl{urrensbegransningar. Jag l{an betraffande det forslag, som majoriteten star for, inte
diskutera mer an ett par a\l' de huvudfragor SOln varit mera allmant
debatterade. Jag far lita pa att flertalet i pressen kanske har fatt
nagon forestallning om vad det hela ror sig om. Kanske en oeh annan
har last de sma boeker som kommitten har forfattat.
Betraffande l{artellerna skall jag inskranka mig till en enda som
jag sl{all berora litet mera utforligt. I(anske jag ocksa beror ytterligare
ett par mera flyktigt. Den som jag tankte- berora litet mera ar radiatorkonventionen, som belyses dels i Ilyetableringssakkunnigas betanl{ande, dels mera utforligt oeh pa grundval av ett nlera omfattande
6 -
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material i en specialundersokning, som alldeles nyligen -publicerats om
Monopolutredningsbyran i KommersI\:oIlegium.
Denna kartell tillkom 1929. Den ar alltsa ratt ga-mlnal men inte
alltfor gamma!. Dess relativa modenlitet kanske mest tar sig uttryck
i det att dess namn stavas med koch illte med c, som fallet ar med
gjutericOllventionen, som tillkom i borjan pa detta arhundrade.
Annars ar de dar tva l\:artellerna inte sa olika i sin karaktar, och det
forefaller som Oln radiatorl{onventionen hade l{onstruerats efter monster av gjutericonventionell~ Radiatorkonventionen har ju varit en
priskartell oeh det iiI" fortfarande viss prisbindning. Anda fram till
1950 har man 11aft oell aven tillampat en kvotenllg. Numera torde
den vara gallallde elldast pa papperet. I verklighete!l tillampas den
inte Iangre. Till och med 1946 llade man boter for overleveranser
och penningbeloning for ullderieveranser. Detta i en tid nar, lil\:som
nu, det radde knapphet pi!- radiatorer. Prisbindningarna hanterades,
som man finner i l\lonopolutredningsbyrans undersol\:ning under
1930-talet, pa ett sadant s~itt att det cperiodvis uppkom hoga vinster
och dessa stimulerade till en kraftig nyetablering, som forefaller ha
varit deivis onodig. Detta astadkolll for kartellen svara problem. Ett
tag sprack kartellen under ett h~lvar, men det var ·under 1930-talsdepressionens botten. Den kom snart till liv igen och den fortsatte
i de gamla ullstrumporna auda till slutet pa 1930-talet, nar det kom
en del nya outsiders. Da beredde man sig pa att fa bort dem genonl
en mycket kraftig prisbekalnpning, alltsa priskrig. Men sa kom kriget
och darmed blev problemet helt annorlunda.
I de metoder man anvant for att bekampa dessa outsiders, av vilka
det fortfarande finns en del, har aven ingatt att man har kopt in och
nedlagt radiatortillverkningen vid vissa foretag, d. v. s. narmare bestamt betalat ersattningar tjll foretag for att de skulIe slum att fabricera radiatorer. Sista gangen det hande var 1946, ocksa det en tid
da det var knapphet pa radiatorer. Distributionen ar i mycket hog
grad reglerad. Nu har jag inte it priori nagon sadan dar motvilja mot
regleringar. De kan vara bra ibland, oeh de kan vara mindre bra
ibland. Det galler bade nar offentliga organ gor regleringar och nar
de gors- av privata instanse:. Nar det galler offentliga regleringar, har
vi ju chansen att vi kan anvanda rostsedeln och forsoka pa den vagen
verka darhan att vi far vara, onskemal tillgodosedda betraffande deras
utformning eller om de skaJI finnas eller inte. Betraffande de privata
regleringarna har vi ju inte den chansen att anvanda rostsedeln for de
star ju inte, annu atminstone, under nagon efiektiv demokratisk kontroll fran nagra organ som representera folket, annat an vad -galler
publicitet och utredningar. Det kan alltsa bli for mycket av konkurrens
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inom distributionsleden och det kan da finnas skal att man reglerar.
Men nar jag gatt igenom detta avtal och de avtal som anknyter till
detta och dessutom det material som finns i Monopolutredningsbyrans
nya utredning, sa l{an jag egentligen inte finna att det finns nagollting som anger att denna l"eglering skulle vara battre pa detta omrade an vad en friare konkurrens skulle vara. Det finns ingenting som
anger, att regleringens syfte skulle vara att tilHimpa Dagot slags foretagsekonomiska principer, utan det framgar tviirtom ganska tydligt
att denna distributionsreglering framkommer som resultatet av en
nla!{tkamp mellan olika organisationer av tillverkare och fo·rsiiljare
och sa ha! man kommit till nagot resultat enligt do ut des-principen,
d. v. s. jag ger pa det att. Du rna gel Ett av syftena ar alldeles tydligt det, att kunderna skall bindas till karteller och det skall bli omojligt for outsiderstillverkare att konkurrera pa lika villl{or. Tidigare
var det sa att de viktigaste kundgrupperna blev mycket kraftigt
diskriminerade om de inte kopte uteslutande av kartellens varor. Nu
har detta rena forbud tagits bort, men man har ett bonussystem, som
fungerar pa det sattet, att om en kopare, som tillhor dessa gynnade
kundgrupper, till nagon del skulle kopa varor fran andra an kartellens medlemmar, sa riskerar h.an att inte fa bonuS' eller att komma i
samre bonusklass. Och eftersom bonus, nar den utgar, utgor 4 eller
6 %,. vilket inte ar obetydligt nar man raknar det i forhallande till
aterforsaljarmarginalen, sa foreligger dar ett mycket kraftigt incitament att foredraga, kartellcns produkter, om nu kartellen ar dominerande 80m tillverkare, vilket den are Alltsa de praktiska alternativen
ar att man koper antingen enbart fran outsiders eller enbart fran kartellen.
Sedan har man lyckats hlndra den vidare utvecklingen av en koparnas distributionsapparat och i gengald har man da gynnat medlemmar av de viktigaste kundorganisationerna, i forsta hand 'Rorlaggningsfirmornas Riksforbund. De har darigenom beretts okade tillfallen att organisera €gna konkurrensreglerillgar, vilket, 80m vi vet, de
ocksa har gjort. Jag skall enlellertid inte narmare ga jn pit den saken.
Det kan vara skal att stalla den fragan, om regleringen av radiatonnarknaden hor till de faktorer som medverl{ar till den efterslapning, och jag maste saga mycket envisa efterslapning i fraga om leveransen av radiatorer som vi marker pa byggnadsmarknaden. Det ar
ju klart attbakom denna eftersla.pJ?ing finns det andra fal{torer. Tidigare har det varit platbristen som varit det primara. ,Jag tror inte det
ar sa farligt med den saken numera, iiven om detkanske skulIe behova vara annu battre forsorjning. Sedan har det ocksa varit brist
pa arbetskraft i radiatorfabrikerna, oeh det ar den orsak som nu fram-
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for alIt understryks. Men det ar nagra saker har 80m kanske ytterligare bOr sagas. Nar det galler en sadan svarighet som knappheten
pa arbetskraft ar det inte radiatorindustrien ensam som lider av det,
utan den beror ju tvartom myeket stora delar av naringslivet. Trots
detta producerar var industri i dagens lage narmare 60 % mer varor
an vad den gjorde 1939, me'dan daremot radiatortillverkningen annu
inte uppna,tt 1939 ars niva. Vi vet vidare, att det KF-agda Gustafsbergsbolaget, som ifraga om andra sanitetsvaror kunnat lamna ett
mycket respektabelt bidrag till forsorjningen, av kartellell vid ett tilIfalle hindrats att komma in i radiatorindustrien. Det ,-ar namligen
sa att forre innehavaren av Ecks fabriker i Nael\::a traftade ett leveransavtal med KF, oeh det var tydligen meningen fran bada parternas sida att I{F sa smaningom skulle overtaga den fabriken och att
man skulle spranga kartellen. lVlen sa dog denne forre agare av Eeks
fabriker oeh sedan lyckades radiat9rkonventionen traffa ett annat
avtal. De lyckades daimed med »hjalp av den gemensarrlma fonden»
forhindra att KF kom in. Det ar ju valdigt svart att saga vad som
skulle ha hant om KF hade komwit in i radiatorindustrien, men jag
kanner mig for min del narmast bojd att antaga att det hade varit
tilllljalp ifall sa hade skett.
Jag skall i detta sammanhang berora helt-kort ett par andra avtal
80m helt nyligen publicernts av Monopolutredningsbyran. De ror
produktionen av parkettstav. Det ar ett komplex av avtal pa sex
stycken. Jag skall inte l'edogora for dem allesammans utan bara
namna nagra ord om ett par av dem. Ett av dessa registrerade avtal
har ingatts mellan AB Atvidaberg samt Limhamns Traindustri.
Atvidaberg atog sig att pii. visst satt begransa sin produktion och
vidare att ge ensamfor8aljningen av sin produktion till Limhamns
Traindustri - bortsett dock fran en viss lokalt avsatt kvantitet, men
aven betraffande denna lokala avsattning gallde den inskrankningen
att Atvidaberg inte fick salja till statliga eller kommunala foretag.
Vid bestammandet av det pris sonl Linlhamn betalade Atvidaberg
skulle hansyn tagas till evelltuell ersattning till konkurrerande fabrikanter som nedlagt sin tillverkning. Detta avtal upphorde att galla
med utgangen av 1950.
Ett annat avtal, 80m upphor alt galla med utgangen av 1951, inbegriper Jonkopings Snickcrifabrik samt Limhamn oeh Atvidaberg.
Jonkopingsf2 briken lovar att salja endast till Limhamn och Atvidaberg oeh har a andra sidan. ensamforsaljningsratt till Limhamn oeh
Atvidaberg inom Jonkopingsomradet. Jonkopingsfabriken far 20.000
kronor per ar i ersattning for att man installt hyvling och forsaljning
till en i avtalet angiven kvantitet. Denna l\::vantitet benamnes nu
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minimikvantitet och skulle utgora 10.000 kbf rastav. Detta uttryck
star i viss motsattning till den. ovriga ordalydelsen i avtalet; vad
inneborden dar kan vara k~ln jag inte upplysa om.
Jag skall tala endast om en ytterligare typ av konkurrensbegransning, namligen bruttoprissystemet. Som. vi vet, innebar det att leverantoren faststaller det pris som en aterforsiiljare skall uttaga av sina
l(under vid aventyr att eljest bli utsatt for leveransvagran. Det systemet far en alltmer okad betydelse, eftersom det hanger sanlman med
markesvarusystemets alIt ~t.ar~are utbredning. Jag sl{all inte diskutera alIa sidor av detta system. Det l\:an h~ vissa fordelar. Jag tror
ocksa att det harolagenheter. Jag tror till sist att oHigenheterna ar
overvagande i ett mycket slort antal fall. OHigenheterna bestar hI. a.
dari, att konsumenterna inte via priserna dras ,till de forsaljningsstaIlen som har laga kostnader och stor effektivitet. Det ar precis samma
sak som man kan anmarka pa betraffande en vanlig priskartell, yare
sig inom tillverkningsledet eller inom distributionsledet. Olika foreta.g
har ju ofta myeket olika kostnader. Bindes priserna, sa kan de foretag 80m har laga kostnader inte konkurrera med priserna, och konsumenterna eller kopa~a Jeds inte via priserna till de foretag sorn
ar mera efIektiva, vilket i ftllmanhet betyder att de producerar eller
gor en viss distributionstjanst med en mindre' uppoffring av samhallets resurser an ett annat foretag. Nu ledskonsumenterna anda till
dessa mer effektiva foretag, aven om priserna ar bundna t. ex. genom
bruttoprissystem. Men det sker da genom att man i stallet for priskonkurrens har servicekonkurrens. Konsumentema far service i form
av trevliga och hygieniskt tillfredsstallande butikslokaler, de far flera
och battre utbildade bitraden och de far en ri!{are sortering, de far
hemsl~ickning av varor, det finriS reservdelar och det linns garantier
pa varorna oeh alIt mojligt annat som kallas for service. Det ar klart
att myeket av detta ar nodvandigt och mycket ar om inte nodvandigt
sa valkommet for konsumellterna, i varje fall for manga konsumenter. Men det ar samtidigt sa att de fiesta konsunlenter har ratt begransade inkomster och det ar ju ocksa 'pa det viset utt vi jnte bara
har begransade inkomser, utan vi har dessutom' behov av olika saker.
Vi har vissa behov dar vi maste ha en speeialprodukt och man maste
da ga till en ·sarskilt valsorterad affar. Men det· finns andra behov
som ar rena standardbehov och dar vern som heIst, egentligen oavsett inkomstlage, kan anvanda en vanlig standardvara och i varje
fall flertalet manniskor ,ar fllllkomligt nojda med det. Ayen standardvaran skall da hetaia en service, som man kanske inte far, fastan man
pa forhand exakt vet vilkell vara man skaII.:ha och bara gar in i en
hutik oeh koper.

84

NATIONALEKONOMIBKA FORENINGEN DEN 1 NOVEMBER 1951

Nar man har detta system med prisbindningar oeh priskonkurrensen forsvinner oeh det i stallet hlir servieekonkurrens, sa {arlorar konsumenten en sak, namligell ett fritt konsumtionsval meIIan a ena
sidan mera service oeh hogre priser oeh, a andra sidan lagre priser
oeh mindre service. Jag tror, att konsumenterna behover det konsumtionsvalet. Det finlls andra olagenhter. Jag skall inte berora clem allesammans. Jag viII b,ara erinra om att leverantorerna £restas att konkurrera med 110ga rabatter i stallet for med for konsumenten formanliga pris- oeh kvalitetskombinationer. Det dar ar i oeh for sig ett
myeket stort oeh omfattande kapitel oeh jag hinner inte gil in pa det
narmare. Men jag forestaller mig att i denna sakkunniga forsamling
behover jag b'ara antyda dess vikt"
Dessa oeh andra overvaganden har ju foranlett somliga experter
- jag syftar pa en sadan man som foretagsekonomen professor Ulf
af Trolle - att saga, att brntto'prissystemet ar det storsta hindret for
distributionens rationalisering. Vi kanske har vant lite forsiktigare
av oss, vi som tillhor kommittemajopiteten, men vi menar oelrsa, att
bruttoprissystemet ar en av de viktigaste faktorerp.a i det stora problem 80m heter distributioncns rationalisering. Det finns manga andra
faktorer som oeksa ar viktiga i det sammanhanget, men denna ar en
av de viktigaste. Fragan om varudistributionens rationalisering blir
alIt mer brannbart. Det har nu kommit darhan, att det finns en allman overensstammelse i uppfattningen inom alIa grupper i samhallet
att rationalisering a1' en angelagen sak, oell upplysningsverksamheten
intensifieras, pa detta omrii.de genom foretagsnamllder oeh i andra
sammanhang ratt mycket, men den l{anske inriktas litet snett. Den
inriktas i, forsta hand gentenl0t dem som ar lontagare inom produktionen. Det blir litet svart till sist med denna upplysningsverksamhet
rorallde hetydelsen av rationalisering, nar man oftare oeh o£tare mots
av denna fraga: Vad lonar det sig for OSS, om vi sparar tiondelar av
oren i tillverla.ling, nar det anda ats upp i distributionen, 80m tar
halva varans pris? Det blir svarare oeh svarare darfor att den kritiken i viS's IUan ar berattigad. Distributionen rationaliseras ieke i
samma takt som tillverkningen, darom ar val de flesta bedomare ense.
Det finns skiil till detta. Tillverkningen kan man lne!{anisera pa ett
allnat satt all vad man Iran mekanisera distributionen. Det ar alltsa
svarare att rationalisera. distributionen. Darom tir ocksa de flesta
overens. Men kvar star att distributionen svarar for en sa stor alldel
av varornas kostnader att lnan blir tvungen att taga upp det problemet oeh se till att man gor det som goras kane Ocll dB, kommer man
hI. a. in pa detta problem om prisbindningarna.
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Bruttoprissystemet har hI. a. den inlleborden, att det okar mojligheterna till ytterligare prisbindningar t. ex. genom prisboeker. Det
ger en stadga at varje horisontellt system av prisbundenllet i hancleln. Vi har ju dock en vasentlig rationaliseringsreform som ar pa vag
inom handeln, nanlligen sjalvbetjaningsbutil{:erna. Argumentet for
dessa har hittills vasentligen varit att de ar bekvamare .for konsumenterna, och det ar naturligtvis en viktig sak, men ·pa langre sikt sa
maste systemet ju ocksa innebara, att man sparar pa den viktigaste
kostnadsposten, namligen' arbetskostnaden. Da uppstar fragan: hur
skall konsumenten kunna fa.. del av denna rationaliseringsvinst, ifall
priserna skall vara lika i alIa affarer?
For nagra ar sedan fanns nagot som hette Lika-pris-namnden, oeh
som hade till uppgift att polisovervaka fullstandigheten i den privatreglering som heter bruttoprissystemet. Den som sa1de till lagre pris
an leverantoren avgivit, riskerade da inte endast att bli utan leverans pa den vara som »underforsaJjniIlgen» avsa,g utan pa ~amtliga
de varor som saldes av foretag tillhorande de leverantororganisationer
som var anknutna till detta samarbete. Direktor Gillberg kanske kan
narmare belysa hela denna fraga. Han ar nog litet mer optimistisk
an jag betraffande mojligheterna att utan statliga atgarder komma
till ratta me-d saken. Men en av de anmarkningsvarda sal{erna ar den
att direktor Gillberg, som satt med i Lika-pris-namndeIl, hor till dem
som nog har andrat sin uppfattning i denna fraga sedan han borjat
att narmare studera dem. Det har kanske skett i samband nled den
har utrednillgen, kanske ocl{sa i samband med hans resor i Ameril{a,
dar han maste ha traffat ganska manga foretagare, som llade den anmarkningsvarda uppfattningen., att skall man slass for det fria foretagssystemet, sa skall man gora det konsekvent.
Herr ordforande, jag tror inte jag har mer all tio eller femton
minuter kvar till mitt forfogande, oeh danor Iran jag som sagt inte
ga in pa en skildring av forslaget i egentlig mening. Jag viII bara
saga ett par saker. Det vi har framfor oss ar i stort sett tva alternativ,
om man skaII se saken i stort. Nu talar jag inte om direI~tor Gillbergs
domstoIslinje oeh alldra smavariationer. Det l{ansl{:e jag far gora sedan
under nagon replik. Jag talar fran litet bre-dare utgangspunkter. Det
finns a ena sidan den mojligheten att man bOrjar reglera de lIar privatregleringarna.. Den andrn mojligheten ar att man i stallet ulldanrojer dessa privatregleringar i den man det inte visar sig att de behays eller att de atminstone inte vallar skada.
Tar vi inte det sista alternativet, sa tror jag attvi i Hingden lcommer att ta det forsta. Det ar inte dar£or att en sadan som jag sager
det; det saknar varje betydelse. lnte ens oln ell man med verklig
rna l{t skulle saga det, sl{:ulle det lla sa stor betydelse som det faktum,

86

N.A.TIONAI..EKONOMISKA. FORENINGEN DEN 1 NOVEMBER 1951

att det s. a. s. ligger i tingens egen logik. Det· ar naturligtvis visserligen sa, att om vi forutsalter att vi sa smaningom far en tid utan
starka inflationstendenser, eller t. o. m. ingen prisstegring aIls, sa kan
statsmakterna kanske fatta beslut om att avskafia priskontrollen.
Men jag tror inte att ett sadant beslut skulle komma att sta sig, om
det betydde att vi i stallet pi stora omraden av naringslivet skulle
lamna faltet fritt at en privat prisreglering genom karteller oell andra.
Hela fragan om inkomster oeh priser oeh el{onomisl{ fordelning ter
sig alIt viktigare for medborgarna. Man forhandlar fran det ena aret
till det andra, gor kalkyler oeh alIt fler grupper dras in i detta forhandlande, som blir alIt mera planmassigt. Jag kan helt enkelt inte
forestalla mig att det skulle vara mojligt att en sadan sak som de privata prisbindningarna pa langre sikt skulle komma alt bli forbisedd.
SkulIe priskontrollen bli avskaffad utan att man gor nagonting at det
privata konkurrensproblenlet, sa kommer den fragan upp pa det
ena elIer andra sattet; antjngen skall vi reglera privatregleringama
eller oeksa skall vi undanroja dem i den man de iute viillar skada.
Skall vi anvanda metoden att »reglera privatregleringarna», sa vad
betyder detP Jo, att det blir prismarginal- oeh kostnadskontroll.
Men da bor det·observeras, att kontrollen i langden inte blir av samrna typ som nu. Den nuvarande priskontrollen har tankts och konstruerats som en tillfallig sake Man utgar i huvudsak ifran att man
har en viss prisstoppsdag och att man skall »frysa» en viss prisniva..
Intraffar det ett inflationstryek, kan man sa tvingas till vissa retratter
fran den valda utgangspunl{ten. Men det blir ju meningslost att utgii.
fran en vis8 prisstoppsdag t. ex. pa 40-talet, nar man skriver ar 1980
eller nagot sadant. Det gar inte i langden att operera pa det viset.
Fortsatter man sa, kommer kontrollen att utveekla sig till en mera
strukturellt inriktad pris-, marginal- och kostnadsanalyse For min
del har jag inte sa stor prilleipiell motvilja mot det. Jag misstanker
bara att det i praktil{en blir svart att gora detta pa ett riktigt satt.
Framfor alit tror jag, att det blir svart att gora det konsekvent, om
man skaillagga hela makten hos en central myndighet, 80m hur duktig den an ar dock alltid maste vara ett outsider-organ i forhallande
till de enskilda foretagen. l\·Ian kommer mer oeh mer att kanna behovet aven decentralisering. Men en decentralisering bor inte betyda
att man decentraliserar makten till privata karteller utan snarare till
foretag som arbetar under nagon form av konkurrens.
Om man nu skall ga in for denna senare princip, hur langt skall
man da ga, vad skall man gora? Vi gor ju redan en hel del. Vi har
utrednings- oell publicitetsmetoden, som i sin tur har framlockat
sjalvsaneringsatgarderna fran naringslivets sida-. Dessa har framfor
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alIt materialiserat sig i Kartellbyran inOlTI Industriforbundet. Det dar
hja1per en del. Det ar ett par hundra kartellavtal som har blivit havda
och ytterligare ett stort antal 80m blivit liberaliserade och det konlmer naturligtvis att bli flera i framtiden. Jag tror att sjalvsaneringen
kommer att verka ganska bra under en forutsattning, namligen att
staten dessutom visar att (len ar intresserad av att sjalv gora nagot.
Slculle staten vilja lagga det har forsIag~t pa hyllall och inte gora
nagonting, da tror jag nog, att det har intresset for sjalvsanering hos
foretagslivets representantcr snabbt skulle svalna ganska betydligt.
Byrachefen Irsten skulle nog fa vara kvar, men han skulle kanske inte
lyekas lika val i sitt arbete. Det kanske yore mojligt att man anstallde ytterlig'are pers'Olla1. Rent kvantitativt behover denna byra
forstarkas. EgendomIigt nog finns det de som hiivdar att a ena
sidan skulle den apparat som nyetableringssakkunniga foreslar vara
otillracklig, men a andra sidan rlicker det med Industriforbundets
kartellbyra. Jag har dell storsta respekt for det arbete som utfores
av byrachefen Irsten, men jag har litet kannedom om vad for slags
arbete. detta ar, och jag tror att del i langden ar otillraclcligt med en
man, hur duktig han an are
Vi menar alltsa att staten pa aniorda grunder bor gora nagonting.
Mall kan ga olika vagar. ~Ian kan tanka sig att man fortsatter det
farhandlande som redan har forekommit i viss utstrackni.ng, fast mera
sporadiskt genom vissa kommitteer. Jag tror att man bar ha ett fast
forhandlingsorgan. Tillfalliga forhandlingskommissioner eller tillfalliga kommitteer far folk, som kanske efter ett par, tre ar sa smaningom Hir sig uppgiften. Men sedan skingras kommitten. Bude medlemmar oeh sekreterarepersonal agnar sig da helt at andra uppgifter och
del som de har lart sig gar lorlorat. Ett fast organ daremot l{an binda
vid·sig personal i olika stallningar, som !{an utnyttja den erfarenhet
de efter hand vinner, och pa det viset kan man na en viss effekt till
ett billigare pris eller e~ storre effekt till ett givet prise Detta ar det
lampligaste siittet att utnyttja forhandlingsmetodiken som komplettering till publicitets- och Ulldersokningsmetodiken S0111 bar anvandas
i okad utstraeknillg genom utbyggnad av l\fonopolutredningsbyran.
Detta ar alltsa ett alternativ. Men vi, som tillhor majoriteten av
nyetableringssakkllnniga, har strackt oss langre. Vi menar att detta
forhandlingsorgan, som vi kallar naringsfrihetsnamndcn och som skall
besta av bade folk med domarl{ompetens och personer med el{onomisk
kompetens, dessutom skall lla mojlighet att tiligripa tvingande atgard. Nar det galler vissa svarare konkurrensbegransningar, som ger
vederborande stora vinster, kan det ibland vara svart t. o. lli. om man
anvander hart publicitetstryck att bli av med dem, om det inte fin-
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nes mojligllet att tillgripa tvingande atgard. TilHimpningen kan salunda bli ojamn om man inte anvander enbart l)ublicitets- och 'forhandlingsmetoden.
Jag viII betraJrande konstruktionen ytterIigare nalnna, att det iiI'
inte nfunnden sjalv som tar initiativ att en viss fraga av densamma
blir upptagen till bedomning. Det ar antingen en enskild part eller
en av namnden oberoellde statlig ombudsman som tar ett sadant
initiative Vid behandlingen av varje arende upptrader illfor namn-"
den tva parter, dels den som svarar for en viss konkurrensbegransning, dels en enskild part sam anser sina intressen ,varderade genom
denna konkurrensbegransning eller statens ombudslnan. Namnden
intar naturligtvis da en i forhallande till bada parter oberoende stalll1ing oeh dess forsta atgard ar att pa grundval av utredningsmaterial
fran parterna oeh fran lVlonopolutredningsbyran taga stallning till
fragan,om en viss l{onkurrensbegransning ar skadlig eller inte. Om
den finner en viss l{onkurrensbegransning skadlig, da skall den agera.
Och det skall den naturligtvis gora konsekvent, i forsta hand dock
genom forhandling, och vi tror att de fIesta arenden klaras pa det
sattet men i andra hand genom forelaggande for framtiden. Om nagon
bryter mot ett forelaggande, sa gar fragan om straff till en allman
domstol. Men for att fraga om straff skall uppkomma kravs inte enclast att det foreligger en lronkurrensbegransning oeh att denna efter
provning av det enskilda fallet befinnes skadlig, utan dessutom att en
forhandling har misslyekats oeh ett forelaggande innebarande en sista
varning for framtiden har utfardats och att detta foreHiggallde darefter brutits~ ForeHiggande kan for ovrigt havas av regeringsratten.
Nar det galler bedomningen av olika konkurrensbcgransningar,
har vi skri'vit ganska ingacllde pa ett satt, sam jag hal" inte kan ge
den ringaste forestallning om, angaende olika regler for derma provning. Jag tror att vi 11ar konkretiserat detta problem i hogre utstrackning an vad som gjorts i sadana lagstiftningsarbeten i andra lander.
Man l{all inte komma ifran, att det kommer att finnas tveksamma fall.
Da ar fragan, vilke-n huvudregel man dar skall anvanda. Sl{all man
anvanda den sa, att man i tvekBamma fall skallge konkurrensbegransningen, den privata regleringen, the benefit of doubt, eller skall man
ge konkurrensfrihetell tIle benefit of doubt? Jag tror att man Inaste
traffa ett val mellan dessa tva alternative Vi lIar valt det senare alternativet. Det betyder, att vi inte gar lika langt som amerikanarna.
Den amerikanska lagstiftningen iiI' i princip grundad pa den grundsatsen, att varje konstlat konkurrenshinder i sig sjalvt ar skadIigt.
Ja, man kan t. o. m. framtvinga sonderstyckning av storforetag.
Folk kan utan nagon foregaende varning dras infor laga ansvar, om
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de medverkat i en konkurrensbegransning. Vi daremot menar, att
konkurrensbegrallsningarna skall provas i de enskilda fallen. Nar man
utgar fran den principen, gar det inte att skriva en lag sa att den drar
en fullt klar grans. Det maste bli en provning fran vissa angiv11a
principer. Men i valet om man skall ge konkurrensbegransningen eller
konkuITensfriheten the benefit of doubt, sa har vi stannat vid det
sista alternativet, och jag tror att det ar nodvandigt om en sadan
lagstiftlling skall kunna fa tillracklig effekt.
Jag skall bara sluta med en enda liten allman synpunkt. Finns det
argument for privat foretagsamhet? Jag tror att det g'or det. Jag har
forsokt rakna dem, och jag har kommit till att det finns tva. Det ena
argumentet ax, att den 80m ager ett foretag i manga fall sl{oter det
battre an den som ar anstaHd chefstjansteman. Jag tror att del kanske finns manga reservationer i praktiken att anfora till ett sadant
argument, men det hindrar inte att det anda i manga. fall ligger ganska mycket i det. Det ar ett viktigt argument, sa langt det racker. Och
det rlicker ett bra stycke. Det rlicker i alla fall sa att det tael~er smaforetagsamheten. Darernot blir kraften i det argumentet som vi forstar
mycket mindre nar det gallcr den storre foretagsamheten av skal soni
vi alIa kanner till. Det andra argumentet som finns ar, att det kanske
inte alltid, men i manga fall finns ett overvagande intresse av att det
rader en viss tavlan inom naringslivet for att efiektiviteten skall bibehallas och forbattras. Denna tavlan utgor liksom en automatisk kontroll over foretagsamheten, som forklarar att vart samhalle over
huvud taget kan fungera. l~u, nar sa manga 'arbetat for att begransa
denna tavlan pa vida omra.den av naringslivet, sa fir resultatet att
man forsvagat motiveringen for det system som man sjalv foretrader.
Enligt mitt formenande har det gatt sa'langt, att det i manga fall har
varit till skada bade fran samhallets allmanna synpunl{ter OCII for
dem som foretrader sjalva den privata foretagsamheten.
Direktor C. A. Jacobsson: Det ar med myeket stort intresse jag
lIar lyssnat till statssekreterareSterners inledningsanforande och pa
de synpunkter, som majorit.eten av nyetableringssakkunniga framforl
i det nyligen utkolnna beti:inkandet. Innan jag gar in pa att belysa
amnet, fran delvis andra utgangspunkter an herr Sterner, anser jag
det pa sin plats att betJ"ga, att den kommitte, som herr Sterner 11ar
lett som ordforande, har presterat ett mycket omfatt~nde oell vardefullt sakmaterial, som - vilken uppfattning man an rna ha i dessa
svarbedomda fragor - ger oss en battre grund att sta p·a, da det gaIler att taga staJlning till fragan om praktiska, konkreta atgarder pa
detta omrade. De synpunl{t.:.r oeh utt.alanden, som kOlnmittens majo-
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ritet har framlagt, aro ocksa de ofta nog av den art, att man fran
skilda hall kan ge dem sin anslutning.
Vad mals~ttningen' betraJiar, sa torde val ocksa enighet inom sa
gott som alIa Uiger rada om att vi onskar befordra en friare och mera
obunden konkurrens an som ra.der pa manga omraden. Nar det emellertid galler fragan om hur detta mal pa lampligaste satt skall nBs,
kan asikterna vara olika.
Nar man ser den mangfald' av avtal, som registrerats i Kartellregistret, finner man en provkarta pa konkurrensbegransande avtal
av de mest skiftande typer. J\/fan aterfinner dar inte bara enskild industri, handel och hantverk utan ocksa en rad andra parter, som man
kanske icke vantat sig att flnna i detta sammanhang, atlninstone icke
i nagon niimnvard utstrackning. Detta galler exempelvis statliga och
. l{ommunala verk liksom ratt manga foretag tillhorande konsumentkooperationen. Nu ar det klart, att en lang rad av dessa kartellavtal
eller konkurrensbegransande avtal vid narmare betraktande framstar
som relativt osl{yldiga eller t. o. m. direkt nyttiga ur allman synpunlrt,
och man kan icke fordoma dem alIa sasom samhallsskadliga och det
har ju inte 11eller statssekreterare Sterner gjort i ~itt anforande.
Vi lever for narvarande i en tid med djupgaende kollektivisering
av vart samhalle. Kartellerna har liksom andra kollektiv satt som sin
uppgift att soka at sina medlemmar bevara ett visst matt av trygghet och ge dem ett samarbete for deras gemensamma nytta. Inom
andra omraden har vi den kraftiga sammanslutningen hos parterna,
pa arbetsmarknadsomradeJl, tekniska och jordbrulcsorganisationer,
och aven starka sammanslutningar pa konsument- och koparesidan.
I den foreslagna lagstiftllingen Iamnas hI. a. alIa konkurrenshegransningar, ofta av ingrilJande betydelse, som handhas av arbetsmarknadsorganisationer, utanfor. Majoriteten fornekar icke, att avtalen pa arbetsmarknaden kan medfora ungefar samma konsekvenser
for allmanheten som kartella,rtalen, men man framha1ler, att avtal
pa arbetsmarknaden a,r traffade mellan tva likvardiga parter och
Iran icke jamstallas med andra konkurrensbegransallde avtal. Detta
sarskiljande av arbetsmarknadens avtal anser jag icke riktigt. Ett
arbetsmarknadsavtal beror Iiksom varje vertikalt kartellavtal tre
parter: 1) leverantoren av arhetskraft eller av en vara, 2) formedlaren,
saljaren eller arbetsgivaren samt 3) allmanheten. Leverantoren och
formedlaren blir i detta fall de bada avtalsslutande parterna pa arbetsmarknaden och det blir allmanheten som blir den tredje parten och
far betala det som de andra tva parterna har overenskommit. Med
andra ord, har det traffats ett avtal, dar det har overellskommits
am for hoga loner, sa blir det allmanheten som blir den direkt beta-
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lande. Fragan ar val oeksa om det alltid ar tva likvardiga parter som
har har traffat en overenskommelse. Under tider av hogkonjunktur
oeh overfull sysselsattning ar det naturligtvis latt for arbetsgivarna
att valja minsta motstandets lag oeh av sku.} for stunden ga med pa
sadana villkor, som eljest kanske inte skulIe ansetts lampliga oeh
overensstammande med allmanhetens intresse. Vad jag har papekar
innebar naturligtvis inte nagon kritik fran min sida mot systemet med
kollektiva loneuppgorelser i oeh for sig. l\'Ien jag anser att rattvisan .
l{raver att sadana overenskommelser pa arbetsmarknac1en skall likstallas med vissa typer av kartellavtal. Dessa overenskommelser har
namligen samma verkningur, oeh samma sorts tre parter ar inblandade i det hela. \
Jag viII garna erkanna, att det konkurrensbegransande samarbetet
inom naringslivet enligt min mening har drivits for laTlgt. Jag ar darav oel{sa beredd att draga slutsatsen, att verksamma atgarder ar
onskvarda for att begransa oeh modifiera detta samarbete oeh for att
overhuvud taget erna en starkare !{onkurrens inom naringslivet. Jag
viII emellertid ieke helt aeceptera de slutsatser statssekreterare Sterner kommit till vid studitlill av de kartellavtal, som finnas registrerade. Man far nog ieke lagga fullt sa stor vikt vid vilka missbruk,
som olika avtal mojliggora, utan i stallet soka faststalla hur de i
verkligheten tilHimpas. Bakom flertalet av dessa avtal existerar en
skarp konkurrens, oeh missbruket ar nog vasentligt mindre an vad
som gores gallande oeh vasentligt mindre an vad a,rtnlen bokstavligen kan mojliggora.
Den absolut overvagande delen av svensk industri har i man av
tillgangar malmedvetet bell10dat sig om att rationalisera oeh forbilliga sin produktion;. oeh detta rationaliseringsarbete har kommit allmanheten till godo. Manga s. k. kartellavtal ar samtidigt samarbetsavtal pa det tekniska oeh industriella omradet oeh innefattar ett utbyte av erfarenl~eter oeh kunskaper, som medfort vasentliga fordelar.
Ett sadant tekniskt samarbete fordrar i manga fall aven overenskommelser pa det ekonomiska omradet for att kunna fungera. Det ar
givet, att inget foretag staller sina framsteg pa det produktionstekniska omradet till en konkurrents forfogande, om dessa framsteg
direkt skall utnyttjas i prisl{onkurrerande syfte.
Det skulIe finnas myeket att saga om den detaljbehandling av
olika typer av konkurrensbegransande foreteelser, som expertutlatan- .
det innehaller, men det skulle fora mig for langt pa den korta tid,
som star till mitt forfogande. Jag viII begransa mig till att lagga en
del synpunkter pa det forslag tilliagstiftning, som majoriteten bland
de sakkunniga framlagt.
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Det som i forsta hand shlr en i betankandet ar den enighet, som
rader vid konstaterandet a'1 omojligheten att finna klara definitioner
pa vad som ar samhallsskadligt eller icke. Det fralnhAlles, att vissa
avtal kan till oeh med vara samhallsnyttiga men att sedermera bedoma, hur ett avtal eller en konkurrensbegransand~ foreteelse skall
klassificeras i avseellde pa skadlighet skall overlatas pa en administrativ nfunnd. Vilka svariglleter som existerar framgAr tydligt fran den
verkningsundersokning, SOlTI utforts for jordbruksmaskinbranschen.
»Utrednillgsorganet» - lVIollopolutredningsbyrAn - nodgas konstatera, att i den centrala fragan, na,mligen huruvida kartellerna i denna
bransch utnyttjat sin dominerande stallning for en monopolistisk prissiittning, l{all nagra bestamda omdomen icke fallas.
Jag ar for min del overtygad om att den forsiktighet i slutsatserna,
som praglat denna utredning, ar synnerligen valmotiverad. Liknande
svarigheter komma att yppas i manga alldra fall - foruts-att att man
ilil{het lTIed monopolbyran verl{ligell efterstravar saklighet oeh objektivitet i bedomandet. Den iragan maste da stallas: Ar det sannolikt,
att de organ, som skulIe fa hand OI)1 tillampningen av den ifragasatta
lagsti£tningen, verkligen skulle bli 'i stand att pa ett nagorlunda invandningsfritt satt losa de manga komplicerade problem, som har
regelbundet komma att i11stalla sig? - . Jag skall allfora ett par
exempel.
Nar det galler priskarteller ---- antagligen den allra vanligaste formen av konkurrensbegransande samarbete' - anfor majoriteten (sid.
531), »att det ofta l{an vara svart att bedoma, hurtlvida priset ar
hogt i forhallande till verkliga kostnader. Utgangspunkten bor har
vara en lonsamhetsberakning>)-, som foretages efter samma huvudprinciper som for narvarande tillampas av Priskontrollnamnden. Nar en
sadan berakning har slutforts oeh en vis'S »lonsamhet» har l{onstaterats, skall det enligt forslaget ingalunda fordras, att lonsamheten
inom kartellen ifraga skall ha visats vara »ononnalt hog» for att skadlig verkan skall anses foreligga. »Det synes vailligen vara tillrackligt
att adagalagga», sager majoriteten (sid. 532), »att priserna genom
denna medvetet astadkomna 'konstlade' konkurrensbegransning blivit hogre i forha1lande till kostnaderna an vid fri konkurrens.»
Man kan ju fraga sig hur det ar mojligt att bedoma, huruvida priserna under andra forhaJlanden skulle ha blivit hogre eller lagre. Detta
ar sal~er som vi annu inte har provat oss pa att kUllna faststalla.
Nar man vet, hur snabbt forhallandena andra sig inom naringslivet
och hur fort en uppgjord kall{yl l\:an bli foraldrad, sa ar det val ogorligt att med dylika utredningar med elt eventuellt sista avgorande
av regeringsratten sakligt och rattvist kunna avgora dylika fragor.
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Majoriteten anfor emellertid vidare: »Under en lagkonjunktur ... kan
ett samarbete i prisuppehallande syfte bedoma~ sasom vasentligt mindre olampligt an under en efterfoljande inflationistisl( hogkonjunktur» (sid. 565). Man kan med fog fraga sig om sa losliga bedomningsgrunder SOln de har atergivna verkligen utan fara for rattssakerheten bora inforlivas med &vensk Iagstiftning.
Jag kommer sedan in 1)a bruttoprissattningen. Liven pa denna
punkt visar kommittens forslag hur svart det ar att kOlnma fram till
nagra Ida-ra regler. Herr Sterner havdade att bruttoprissystemet
absolut medfor konstanta p·riser hoS' alIa aterforsaljare. Faktuln ar
emellertid att aterlorsaljarlla i dag har full rattighet till aterbaring.
Oln nu sjalvbetjaningssystemet visar sig vara sa myeket rationellare
Deh ger mojligheter till lagre priser, da har oeksa detta forsaljningssystem mojlighet att ge en hogre aterbaring an andra forsaljningssystem.
Vid bedomningen av bruttoprissattningen, saga de sakkunniga, skall
»sarskild hansyn tagas till i vad man nlarginalerna kunna anses vara
hoga eller ieke». Man skall alltsa har, liksom i fraga om alIa andra
typer av konkuITensbegransning, gora en, individuell provning oeh
icl{e generellt fordoma bruttoprissattningen. Det visade sig emellertid, att en sadan individuell bedomnillg enIigt de saklrunniga »staller
alltfor stora lrrav pa det grundHiggande utredningsarbetet» (sid. 537).
Det anfores med alIt fog, att »enkla uppgifter om de procentuella
marginalerna i regel ieke ge tillraeklig grund for ett omdome om
huruvida en viss marginal ar 'for 110g' eller ej». Hur viII nu majoriteten Iosa detta dilemma - att bibehalla atminstone skenet av en
individuell provning oeh samtidigt undvika de besvarliga utredningar,
som en individuell provning maste forutsatta? Losningell ar bade originell oeh enkel. Man forklarat, att man vid bedoInningen av bruttoprissattningen skall utga fran. den presumtionsregeln, att sadan prissattning medfor sl{adlig verkan. »Givetvis kan bedomningen», sager
majoriteten, »i alIa fall vara svar att ut£ora», men denpa svarighet
loses i forslaget pa det sattet, att prisbindning skall h~vas, »darest
det icke med over,\Tagande sannolikhet l(a~ visas, att den ej medfor
olampliga verkningar».
Det overHimnas alltsa at naringslivet att framlagga bevis om atl
nagra samhallsskadliga ,rerkningar iel{e uppstiL Man har kommit in
pa den omvanda bevisforingen, en enligt min uppfattning mot allmanna rattsmedvetandet stridande metod, for att klara denna pa
andra satt olosliga fraga. Att behova tiIIgripa den omvanda bevisforingen visar hur svart det har varit att finna klara definitioner oeh

94

NATION.A.LEKONOMISKA. FORENINGEN DEN 1 NOVEMBER 1951

bestammelser ~ denna svarbedomda fraga. Detta visar, .enligt min
mening, att forslaget icke innebiir en praktisk losning..
Atskilligt mera yore att saga om den utformning, som den foreslagna lagen fatt pa vissa vasentliga pllnkter. Min huvudinvandning
mot detta lagprojekt ar, att de ~edomningsgrunder, sam skala ligga
till grund for den foreslaglla naringsfrihetsnamnden, aro sa diffusa
oeh sa i avsaknad av klara definitioner, att nagon mojlighet att skapa
rattvisa ieke foreligger. I stallet kommer ett osakerhetstillstand att
uppsta, sam kan medfora mycket skadliga verkningar.
Jag staller oeksa i tvivel, huruvida nagon ny lagstiftning pa berorda
omrade aIls ar behovlig i nuvarande lage. Det finns ellligt min mening goda mojligheter att ledall inom ramen av nU'varande lagstiftning samt genom de frivilliga atgarder, 80m redan vidtagits, astadkomma en onskvard avkartcllering inom naringslivet. Jag skall i kortllet erinra om de oIil{a medel, som har redan sta till buds. Alternatiyen ar fler an vad herr Sterner framforde.
For det forsta ha vi den registrei-ingsplikt oeh det offentlighetstvang, som stadgas i 1946 ars lag om overvakning av konkurrensbegransningar inom naringslivet. Redan detta att behova skylta i
I(artellregistret har i manga fall varit sa oangenamt for de berorda
foretagen,att de foredragit att annullera eller i vart fall avsevart
modifiera sitt samarbete.
For det andra ger 1946 ars lag aven nlojlighet for Monopolutredningsbyran att igangsatta s. I\:. sarskild undersokning i sadana samarbetsavtal, som kunna misstankas skadliga. Hittills har blott en
sadan undersokning publicerats, namligen den ovall namllda inom
jordbrul{smaskinbranschen, och en annan motsvarande undersokning
har, sasom statssekreterare Sterner framholl i sitt fOl'cdrag, nyligen
fardigstallts angaende den s. k. radiatorkonventionen. Den· forsta Ulldersokningen rorande jordbruksmaskillerna har bl. R. medfort, att
samtliga konkurrensbegransande avtal inom denna branseh sedan ett
ar tillbaka aro helt upphavda. Det andra fallet ror radiatorerna. Det
var gladjande att herr Stern.er tog upp just detta fall, ty det ar enligt
min UPI)fattning ett bevis for att lagstiftning pa detta omrade ar
obehovlig. Fallet ar i stallet ett bevis for vad sam kan nas under nuvarallde forhallanden. Man kan i detta fall - radiatorerna - konstatera att alIa tidigare forefintliga pris- oeh kvoteringsbestammelser
numera upphavts. Det en(la sam finns kvar idag ar vissa overenskommelser angaende rabattsattning. Man kan alltsa sla fa.st, att detta
speeiella instrument att igangsatta sarskilda undersokningar hittills
haft en pataglig framgang, da de skadliga verkningarna av de lron-
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ventioner, som statssekreterare Sterner berorde, ha blivit eliminerade.
Sattet det skett pa ar val av underordnad betydelse.
For det tredje viII jag peka 1)3, den mojlighet, som statsmakterna
redal1 ha att tillsa.tta sarsl{ilda utredningskommitteer for att undersoka konl{urrensforl1allandena inom olil{a branscher. Med denna anordning kan i varje sarskilt fall va1jas sadana medlemmar av kommitte, att man far olika intressen och olika slags sakkunskap representerad. Metoden har tilHimpats i ett uppmarksamlnat fall, namligen
den s. k. elbranschutredl1il1gen. De diskussioner, som fardes med olika
firmarepresentanter och offentliggorandet av kommittens betankande
har hI. a. med£ort, att huvudpartell av de konkurrensbegransande
avtalen inom elbranschen efter hand avveeklats.
For det fjarde viII jag peka pa och understryka, att naringslivets
egen reaktion mot overdrifter inom detta omrade ar en viktig - om
icke den viktigaste - realitcten att ral{na med. Jag viII opponera mig
emot det pastaende, som 5tatssekreterare Sterner gjOl't i en nyutkommen broschyr och i sitt. foredrag, namligen att det kan allvarligt
befaras, att den »s. k. sjalvsaneringen icke i Hingden I{OlUmer att bedrivas med nagot storre positivt intresse, om statsinal{terna skulle
intaga en negativ standpunlct till forslaget am mera direkta atgarder
och £ragan om en effel\:tiv samhallelig kamp mot skadlig k:onkurrensbegrallsning darmed skulle avforas fran dagordningen». Vad det betraffar, sa ha ju alltid statslnakterna en mojlighet att ingripa, Oin nu
intresset skulle sloclma till den grad som herr Sterner befarar. Jag
kallner mig darlor overtygad om att den saneringsverl~samhet, 80m
11ar bedrivits - Industriforbundet tog for ovrigt upp £ragan redan
1945 - ocksa kommer att allvarligt oeh energiskt fullfoljas.
I detta sainmanhang kan vara skal att i korthet erin.ra am de resultat, SOITI hittills natts tack yare de atga.rder av olika slag, sam jag i
det foregaende namnt. Vid sista arsskiftet hade sammanlagt 510 konkurrensbegransande avtal inforts i Kartellregistret. Darav hade 157,
eller 30,8 %, helt upphavts vid sista halvarsskiftet, oeh av det registrerade avtalsbestandet hade 1 januari 1951 jamnt :lh helt upphort
att galla. Hartill l\:onlina ett betydande antal avtal, som icke upphavts men som modi£ierats i riktning mot friare konkurrensforhallanden. Antalet pa detta satt modifierade avtal kan uppskattas till ea
15 % av det totala avtalsbcstandet.
Det 11ar anmarkts pa att trots denna avkartellisering llar £orha1Iandena blivit ungefar oforandrade. l\1:en vad annat har man att vanta
under nuvarande ekonomisk:a forhallanden? Under en sadan utpraglad sellers market sam den nuvarande Ined denna overfulla sysselsattning, nar alIa har stora svarigheter att fa tram sina produkter, da
7 -
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foreligger naturligtvis inte en god jordma,n for att ell skarp konkurrens skaJI upptrada. Om ett avtal avvecklas under sadana forhallanden, kan man inte vanta sig omedelbara, synbara resultat harav.
Det har vidare framhallits, att det bara ar en enda man som sysselsattes- med detta arbete oeh det ar det for narvarfl,nde. Men da man
ju inte vet vad som kommer att handa p'a detta omrade, ar det inte
sa latt att utoka en sadan avdelning. Det har emellertid diskuterats
mycket allvarligt pa vilket satt denna byra skall utokas for att bli
mera effektiv k:vantitativt sette Vi har aven haft forberedande overlaggningar med andra nanngsorganisationer om att ga tillsammans i
detta arbete oeh ev"entuellt tillskapa ett gemensamt organ, som skall
ha till uppgift att samordna oeh intensifiera den ifragavarande saneringsverkS'amheten for att aterstalla friare konkurrensforhallanden.
Det ar min forhopp'ning att detta frivilliga arbete tillsammans med
den lagstiftning, som for narvarande finns, kommer alt ,visa sig effektivt. Jag anser att Ullder nuvarande forhallanden oeh med det utredningsarbete 80m foreligger i dag ar det for tidigt att ga in pa en lagstiftning av det slag som komm~ttemajoriteten forordar. Vi star vid
ett vagskal, dar vi har en ganska farsk lagstiftning redan i tillanlpning, oeh vi har ett frivilligt arbete igangsatt, betraffande vilket vi
endast sett borjan av verkningarna men illte vad som slutligen kan
astadkommas. For min del anser jag, att vi under alIa omstandigheter bor se tiden an. Vi bora avvakta vad som gar att astadkomma
med det som finns redan nUl Under tiden fa vi tillfalle att folja detta
arbete, oeh med ledning darav bor vi kunna forsoka fa fram klarare
definitioner oeh sakrare mark att sta pal Forst nar vi har kommit
sa langt, ar det mojligt att vi har skal att tala om en lagstiftnillg.
Direl(tor K. E. Gillberg: Vid en kritisk gransknillg av del lagstiftningsforslag, som nyetableringssakkunnigas majoritet lagt fram,
ar den storsta svarighetenatt gora ett lampligt urval av de angreppspunkter, som forslaget erbjuder. Det ar darfor inte mojligt att i ett
kort inledningsanforande belysa alla de svagheter, som forslaget inrymmer. Jag far noja mig med att berora nagra av de mest pafallande.
Sakkunnigas majoritet har efterstravat att i ett enda sammanhang
losa de fIesta av de problem, som det organiserade samarbetet och
darav foljande konkurrensbegransning medfor. Majoriteten har inte
latit sig 11ejdas av det forhallandet, att man harvid komrrier in pa ett
i lagstiftningshanseende praktiskt taget nytt omrade, som det hade
varit lampligt att betrada med storre forsiktighet - steg for stege
Det finns dock tva undantag fran denna allmanna regel.
Efter ett resonemang, som upptar en halv sida av de mer an 1.300
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sidor, som betankandet jamte bilagor bestar av, uteslutas konkurrensbegransningarna pa arbetsmarknaden. Dock ar dessa i vissa fall likartade med dem som i andra sammanhang behandlas. Jag skall har
endast erinra om den fraga, som den socialistiske teoretikern Nils
Karleby pa sin tid staIlde i sin bok }>Socialismen illfor verkligheteu».
Herr Karleby fragade efter den principiella skillnaden mellan a
ena sidan »en sammanslutning mellan sjalvstandiga skomal(eriidkare
(antag utan anstallda arbetare) i syfte att halla enlletliga priser»
oeh a andra sidan »en fackforening, som genom· avtal faststaller enhetliga loner inom ett yrke». Karleby svarade, att det inte finns nagon
sadan skillnad. Det skulle forvisso ocksa bli svart far de tusentals
hantverkarna i detta land att begripa och acceptera, att prisaverenskommelser dem emellan skulle vara samhallsskadliga och darfor bora
forbjudas, medan deras anstallda, som befinner sig pa ungefar samma
ekonomiska niva, skulle ha fria Ilander att gemensamt reglera de
el(onomiska villkoren for sin utkomst.
Utom arbetsmarknaden undantager sakkunnigemajoriteten ocksa
konkurrensbegransning, som astadkommes genom statliga anordningar. Detta innebar bl. a., att det bruttoprissystem, som herr Sterner nyss sa ivrigt angripit, nar det tillalnpas av ensl(ilda foretagare,
utan vidare accepteras, llar det till~impas av ett statligt monopolforetag, exempelvis far tobaksvaror. Men farmodligen menar herr Sterner,
att denna statliga konkurrensbegransning - pa satt SO'ill herr Sterner
nyss yttrade - skall avskaffas med tillhjalp av rostsedlarna - hur nu
det skall ga till! Majoritetens installning innebar vidare, att de l{onkurrensbegransningar, som foljer av jordbruksregleringen, undantages
fran den tilltankta lagstiftningen. - I mitt sarskilda yttrande till nyetableringssalm:unnigas betankande har jag tillatit mig uttaIa, att
denna differentiering mellan enskild och statlig kOllkurrensbegransning icke ar hallbar. Konsekvensen maste bli an/tingen att sadan konkurrensbegransning, som tillkommit med statsmaktens begivande,
vasentligt uppmjul(as for att icke strida emot de krav, som statsmakten i avrigt uppstaller, eller ocksa att dessa krav avpassas sa, .att
sl(illnaden mellan vad staten sjalv gor och vad den fordrar av andra
icke blir alltfor uppseendevackande.
Men som sagt, bortsett fran arbetsmarknadell och statlig konkurrensbegransning, har sakkunnigemajoriteten efterstravat att reglera
varje annan konkurrensbegransning inom naringslivet, t. o. m. da faretagare - for att citera lagforslaget- »i tyst samforstand tillampa
gemensamt farfarande».
Sal(kunnigemajoriteten utgar ifran, att inte all konkurrensbegransning ar samhallsskadlig. Det maste foljaktligen ske en griinsdragning.
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Jag viII i det sammanhanget papeka, att en gransdragning maste ske
aven vid andra atgarder pa detta omrade, i dell man man inte avser
att efter amerikanskt monster upphava eller forbjuda all konkurrensbegransning. Kven vid naringslivets sjalvsanering maste forr eller senare bestammas, vad man viII sanera bort och vad man viII tillata
vara l~var.
l\lajoritetsforslaget innehaller sa vidstrackta och losliga definitioner
IJa vad som mellas med samhallsskadlig verkan av konkurrensbegransning, att dessa definitioner skulle kunna tilHimpas pa det mesta av
samarbetet inom naringslivet. l\1en inte nog med att definitionerna
anger faktiska forhallanden, som anses konstituera samhalIssI~adlig
verkan. I nagra fall ar det tillrackligt, att konkurrensbegransningarna
foranleder fa1 a for att dessa faktiska forhallanden skola intrada Rven om de sedan aldrig intraffa!
I-Iartill kommer att de av majoriteten foresiagna bet,isreglerna pa
ett avgorande satt skiIjer sig fran vad som i alimanhet galler inom
svenskt rattsvasen. I laglorsiaget presumeras att viktiga fall av konkurrellsbegransning aro samhalIs.skadliga. For att svaranden skall ga
fri, maste visas, att konkurren~begransningenicke ar samhaiisskadJig, vilket ibland innebar, attdet skall visas, att det icke finns fara
for att vissa fal{tiska forhallanden kunna intraffa. Det sager sig sjaIvt,
att ett forverkligande av dessa bevisregler, som bora begrundas i samma.nha-ng med ett studium av definitionerna av begreppet samha1Isskadlig konkurrensbegransning, skulle medfora uppenbara orattvisor
och i hog grad minska rattssakerheten.
Det ar av intresse att mot bakgrunden av dessa alimanna regler
berora de typfalI, som redovisas i betankandet. Det forsta ar det s. k.
monopolistfallet. Ifraga om detta skall naringsfrihetsnamnden och
regeringsratten fa en prisreglerande funlction. Naringsfrihetsnamnden
skulle hos Kungl. Maj:t kunna begara att fa utova en s. k. intermittent priskontroll, som innebar, att prissattningen sl~ulle handhas av
naringsfrihetsnamnden~ Om' man utgar ifran att denna bestammelse
ar avsedd att tillampas - och det kanske yore oartigt mot upphovsmannen att ifragasatta nagot annat - sa skulle detta betyda, att
n.aringsfrihetsnamnden vid Iampliga tilifallen - for ett ar i sander overtoge ansvaret for vara stora ensamforetag, Cementbolaget, ASEA,
Tandsticksbolaget o. s. v. Man kan forebra nyetableringssakkunnigas
majoritet mycket, men man kan sannerligen inte pasta, att den saknar frejdighet!
Under rubril~en »kariellfallet» inrymmes en rad olika typer av konkurrensbegransning. Utom de egentliga priskartellerna hor hI. ·a. hit
nyetableringskontrollen, som ju var det ursprungliga huvudamnet for
e
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utredningen. Sakkullnigemajoriteten har intagit den stalldpunkten, att
nyetableringskontroll i regel skall anses vara samhallsskadlig. Det
'vasentliga undantaget ar nyetableringskontrollen for mjolkhandeln.
Jag skulle vilja rekommendera de narvarande att Hisa, vad sakkunnigemajoriteten sk:river till forsvar for denna nyetableringskontroll,
som dels ar IOO-procentig, eftersom den omfattar bade den enskilda
och den konsumentkooperativa detaljhandeln, och dels baserar sig pa
den i annat sammanhang sa hart kritiserade behovsprincipen. Denna
lasning kan Himpligen ske under ett jamforande studium av sakkunnigemajoritetens uttalande om den »samhallsskadliga» nyetableringskontrollen inom speceri- och lanthandeln, dar det som bekant finns en
mycl(et hard konkurrens mellan de inbordes, fran varandra helt skilda
kooperativa och enskilda sektorerna och dar behovsprincipen endast
spelar en underordnad roll - i varje fall inom den enskilda sektorn.
En sadan jiimforelse ger en-god bild av den diskriminering av manga
delar av enskilt naringsliv, som karakteriserar majoritetsforslaget. Det
ar hI. a. denna diskriminering, som gor det svart att satta tilltro till
den omtanke om enskild foretagsamhet och fri konkurrens, som 11err
Sterner i olika sammanhang givit uttryck for.
Det tredje typfallet ar bruttopris8Ystemet, som statssel{reterare
Sterner sarskilt uppehallit sig vid i sitt inledningsanforande. Aven
fran naringslivets sida ar man pa det klara med att en uppmjukning
av detta system bor ske. Av alIt att doma kommer denna uppmjukning ocksa till stand, allteftersom sjalvbetjaningsaffarerna vinner okad
utbredning. Jag viII liven framhalla, att bruttoprissystemet redan tidigare icke varit sa hart tillampat, som man ibland tycks tro. Det har
statt kopmannen fritt att lamna aterbaring pa bruttoprissatta varor
- givetvis med undantag for tobaksvaror ~ men ifraga om dessa
ar det staten som garanterar bruttopriserna.
Det ar ganska liitt att kritisera det Iagforslag, som lagts fram av
nyetableringssakktlnnigas majoritet. Fraga ar, om man fran naringslivets sida skall atnoja sig med denna i och for sig nodvandiga och
tacksamma kritik och i ovrigt hanvisa till den utbyggnad av monopolutredningsbyran, som nyetableringssakkunniga varit eniga om att
fororda, och till 1946 ars lag samt till sjalvsaneringen. For min del har
jag inte ansett mig kunna gora detta. Aven om svenskt naringsliv
inte ar sa stelt och konkurrensfattigt, som sakkunnigemajoriteten viII
lata paskina, sa kan det inte bestridas, att missbruk av samarbetet
inom naringslivet forekommit. Enligt min mening maste man erkanna,
att det i ett riittssamhiille tiIlkommer staten att i- sista hand garantera, att sadana missbruk undanrojas och, om sa erfordras, beivras.
,- Jag har darfor sokt draga upp riktlinjerna for ett positivt alternativ
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till det lagstiftningsforslag, som nyetableringssakkunnigas majoritet
utarbetat. Detta alternativ bygger pa den prineipen, att lagstiftningen
bor avse de fall av l(onkurrensbegransning, dar den samhallsskadliga
verkan kan allses vara mest pataglig. I dessa fall skall den omfatta
hela naringslivet.
For att folja den indelning, som sker i betankandet, rna da namnas,
att jag anser, att ensamforetagen icke skall omfattas av en ny lagstiftning. lnte darfor att eventuell samhalIssI(adlig verkan av ensamforetagens verksamhet bor fristallas, medan liknande atgarder inonl en
kartell skulle kunna provas, utan darfor att de problem, sam konkurrensbegransning genom ensamforetag ger upphov till, bor behandlas av for varje sarskilt fall tillsatta utredningsorgan. For ovrigt rna
erinras oIn, att ensamforetagen - statsmonopol och redan statskontrollerade ensamtillverkare undantagna - omhanderhar endast 4 %
av den ovriga avsaluproduktionen pa marknaden och att ensamforetagen ju ofta ingalunda ar produkten av konkurrensbegransande atgarder utan fastmer ·resultatet av en osedvanligt hard och framgallgSrik: konkurrens.
Ifraga om de konkurrensbegransni~gar, som ingar i »kartellfallet»,
har jag - i anslutning till principuttalanden av 1936 ars naringsorganisationssakkunniga - rekommenderat, att bojkotter, exl~lusivavtal
och prisdifferentiering skall kunna forbjudas. Det finns s::i.rskild anledning att understryka de olagenheter, som foljer av prisdifferentiering och pJ·isdiskrimin.ation. Om enskilda mindre och medelstora
foretag skall fa ett riktigt utgangslage i konkurrensen med de stora
koncernbildningarna, blir det av alIt att doma nodvandigt, att stravandena i den riktningen - Iiksom i Forenta Staterna - stodjas av
ett forbud mot prisdiskrimination.
Eftersom statssekreterare Sterner sarskilt behandlat radiatorkonventionen, 'viII jag icke underlata att fasta uppmarksamheten pa den
prisdiskrimination, som Monopolutredningsbyran avslojat inom denna
bransch. Av den utredning, som herr Sterner nyss aberopat, framgar
namligen, att Eck's :Fabriker och den kooperativa Gustavsbergsfabriken 1943 traffade elt avtaI, som hI. a. inneholl, att Gustavsberg skulle
erhalla en extrarabatt av 5 %. Denna 'extrarabatt utgick under 5 are
Monopolutredriingsbyran uppger, att rabatten under 1947 uppgick till
ca 150.000: - kr. Man kan darfor berakna, att Gustavsbergsfabriken under de 5 ar, som avtalet gallde, erholl minst 1/2 milj. kr. Nar
man fran fabrikanthall foreslog, att Gustavsberg skulle avsta fran sin
extrarabatt oeh att Eek's Fahriker tillsammans med ovriga radiatorfabriker skulle vidtaga en prissankning, som motsvarade rabatthelop-
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pet, foranledde detta icke nagon atgard ifran Gustavsbergs sida. lIerr Sterner ar ju socialist och torde som sadan ansluta sig till den
materialistiska historieuppfattningen. Det borde darfor inte £orvana
herr Sterner, om den konsumentkooperativa koncernbildningen latit
sitt llandlande inom radiatorbranschen bestammas av lh milj. kronor
och icke av nagra ideella synpunkter pa konkurrensforhallandena inom
branschen.
Betra,ffande priskarteller hal" jag i mitt yttrande uttalat, att karteller inom sadana omraden, dar det inte £inns konkurrens, yare sig
mellall olika sektorer pa marknaden eller mellan importerade oeh
svensl(a varor, bor l(unna upplosas. Nyetableringskontroll in·om sadana branscher, dar det finns konkurrens mellan olika sektorer pa
marknaden, bor vara tillaten. Jag kan inte torsta, att enskild handel
och industri, som konkurrerar med kooperativ handel och industri,
inte skulle fa organisera sitt butiksnat efter nagot sa nar ratio·nella
grullder, medan detta sl(ulle vara tillatet for l{onsumentl{ooperationen.
Under aberopande av vad jag tidigare sagt om bruttoprissyste1net
oeh om den uppluekring av detta system, som man kan rakna med,
hal" jag inte ansett nagon lagstiftning nodvandig £01" detta fall.
Av storsta betydelse ar att arendena om konkurrensbegransning
handlaggas av de allmiinna domstolarna. Det ar inte rimligt att for
detta andamal inratta ett sarsl{ilt organ med mycket vidstrackta
maktbefogenheter, som skulle kunna utnyttjas i reglerande oeh dirigerande syfte. Jag viII tasta uppmarksamheten pa att enligt majoritetens uppfattning skall genom den nya lagstiftningen astadkommas
»en ekonomiskt lampligt avvagd konkurrens. Denna fraga ager», heter
det i betankandet, >~intilnt samband med den ekon·omiska politiken i
ovrigt. Ayen om man utgar fran att det maste vara ell betydande
grad av konsekvens i lagtillampningen, foreligger det a andra sidan
skal att i viss man avpassa derma efter de ekoll0miska forhallandena
i allmanllet och sarskilt efter farandringarna i de allmanna konjunkturerna.» Att naringsfrihetsnamnden sasom forhandlande och i forsta
instans domande organ skulle bli ett utmarkt medel for en sadan
narings- och konjunkturpolitisk »rattstillampning», betvivlar jag inte.
Emellertid bar aven ifraga om konkurrensbegransningarna ratt8~
siikerltetens intresse tillgodoses. Savitt jag forstar, kan detta endast
ske genom de allmanna domstolarna. Tendensen att ersatta forfaran...
den infor domstol med administrativa forfaranden innebar en utveckling, som overhuvudtaget medfor stora risker for rattssakerheten. I
detta speciella fall viII jag instamma i vad LO-organet Afton-Tid~
ningen nyligen skrev i en kommentar till nyetableringssakkunnigas
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betankande. »Det synes oss sa langt vi hunnit taga del av forslagen
ge en starkare kansla av rattssakerhet, o,m malen handlades infor en
vanlig domstol, eller mojligen en specialdomstol, vars uppgift uteslutande var att doma i mal mellan enskilda eller mellan den sarskilde
aklagaren och vederborande foretagare.»
Enligt mitt forslag skulle arenden om konkurrensbegransning upptagas till handlaggning i forsta instans vid domstolarna i Stockholnl,
Goteborg och Malmo, dar man skulle ha en sarskild avdelning for
att handlagga dylika arenden. Jag ar overtygad om, att inom dessa
avdelningar mycket snart skulle samlas den teoretiska kunskap och
praktiska erfarenhet, som erfordras for att handlagga arenden av detta
slag. Aven enligt majoritetens forslag skulle f. o. de allnlanna domstolarna icke undga att taga befattning med konkurrensbegransningsfragorna. Arenden betraffande overtradelser av naringsfrihetsnamndens forelagganden skulle namligen handlaggas av de allmanna domstolarna. Dessa skulle aven komma att doma i de skadestandsmal, som
kan uppkonlma i samband med tillampningen av en lagstiftning mot
samhallsskadlig konkurrensbegransnip.g. - For fullstandighetens skull
viII jag tillagga, att vid domstolarn~s behandling av hithorande arenden vanliga rattsregler, exempelvis betraffande bevisbordans fordelning, maste tillampas.
Dell lagstiftning, som jag forordat, skiljer sig salunda i vasentliga
stycken fran sakkunnigemajoritetens forsiag. Ytterst beror val denna
skilinad pa olil~a uppfattningar om Iaget inom 11aringslivet, om vad
som star att vinna genom en lagstiftning och om rattssakerhetens betydelse.
Det ar icke sa att naringslivet i vart land star stilla pa grund av
konkurrensbegransningar. Tvartom undergar dess effektivitet en standig stegTing. Det finns darfor inte saklig grund for de hlngtgaende
atgarder, som foreslas av sakkunnigas majoritet.
Mall bor ocksa ha klart for sig att en lagstiftning mot samhallsskadlig konkurrensbegranslling icke ulldanrojer alIa hinder - kanske
iute ens de mest vasentliga - for en friare kOllkurrens. Framforallt
rna betonas den inverkan, som statens allmanna ekonomiska politik
har pa konl~urrensviljan, vilken i sin tur mer an nagot annat bestammer graden av konkurrens inom ett naringsliv.
For en gynnsam utveckling av naringslivet ar emellertid ocksa riittssiikerheten en oundganglig forutsattning. Det ar darfor som det ar sa
viktigt, att debatten kring nyetableringssakkunnigas betankande far
utmynna i sadana synpunkter och forslag, som tillgodoser detta vitala
intresse. Det ma vara tillatet att hoppas, att denna debatt, som ju pa
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langt nar icke ar avslutad, skall astadkomma sadana alternativ till
majoritetsforslaget, att - om och naT det tillaventyrs blir en lagstiftning - denna skall fa en helt annan och vasentligt mer tillfredsstallande utformning an majoritetens forslag.
Ordforanden, hankdirektor Gote Engfors: Samtliga tre inledare
har varit beroende av smarre koncessioller i fraga om den tid som har
statt till deras forfogande. Jag har tillatit mig bevilja dessa koncessioner och jag har tolkat den uppmarksamhet, lned vilkell auditoriet
foljt deras framstallning, SOln ett godkannande av denna underlatenhet. Jag tolkar den ocksa som ett uttryck av foreningens uppskattning av den belysning som de tre inledarna 11ar givit av denna hetydelsefulla fraga. Jag her att till clem fa framfora foreningens tack:.
I diskussionen har inte 111indre an nio talare forhandsanmalt sig.
Jag maste anhalla att samtJiga dessa talare begransa sina inHigg till
hogst tio minuter. For att diskussionen inte skall bli alltfor utdragen
fruktar jag att vi i detta hanseende inte ar i tillfalle att ge nagra
koncessioner.
IIarefter yttrade:
Direktor Einar Kordel: Nar man i betankandet finner, att bade majoriteten oeh den av naringslivets representanter bestaende minoriteten
havdar, att det ar onskvart alt fa till stand en storre frihet oeh okad rorlighet inom naringslivet oeh fa bort en hel del av de konkurrensbegransningar som finnas, sa forvanar man sig nog over - tyeker jag atminstone
- att det har uppstatt en sadan valdig klyfta mellan majoritetens forslag
oeh naringslivets uppfattning. Jag kan inte se annat an den forklaringen,
att det hela 1"01" sig am ett problem som enligt min mening ar vida storre
an fragan om fri konkurrens eller samarbete. Jag viII direkt aberopa vad
statssekrete1"are Sterner sade har i sitt inledningsanforande, namligen att
antingen far ni valja meHan en lagstiftning eller oeksa far ni bibehalla
priskontrollen. Ja, ar det inte sa att man har velat finna motiveringen
for ett l1ytt nled stor makt lltrustat ambetsverk. Jag tyeker for min del,
oeh det hal" kanske nagot framgatt av de foregaende talarnas uttalanden,
att det forhallandet, att den socialdemokratiska majoriteten sa till den
grad gor sig till riddare for fri konkurrens oeh motstandare till samarbete,
inte aUs rimmar med den uppfattning man tidigare givit uttryck at. Om
man ser pi de utredningar som har gjorts tidigare, mobehitredningen oeh
oljeutredningen t. ex., sa hal" man ju dar tvartom ondgjort sig over det
sloseri som den fria konkurrensen innebar. Oeh finns det IlagOn hardare
l1yetableringskontroll an just pa det statliga omradet, nalnligen pa tobaksomradet, for att inte tala om arbetsmarknaden. Jag tror darfor, nar man
bedomer clenna fraga, att man inte enbart far bedoma den mot bakgrunden av fri konkuITens eller samverkan. Om problemet Yore, jag maste
saga, sa pass enkelt, sa tror jag inte det yore nagon storre svarighet att
vinna nagorlunda enighet.
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Men om jag nu i mitt resonemang utgar ifran att grunden- for vart
resonemang ar fri konkurrens eller samverkan, sa tror jag nog' att man
allmant ar ense om att har behovs okad konkurrens och storre rorlighet inom naringslivet. Da skulle jag vilja fraga: l'rornagon verkligen
a tt man med en lagstiftning skall kunna fa till stand en okad konkurrens? En lagstiftning kan forbjuda, kan upplosa karteller, kan forbjuda
overenskommelser, men for konkurrens fordras, som har ocksa har understrukits flera ganger, en konkurrensvilja, en vilja att konkurrera. Det
maste vara en forstaelse for denna konkurrens for att det skall leda till
nagot resultat. Jag ar for min del av den uppfattningen att en lagstiftning av aven den av herr Gillberg foreslagna arten tvartorn kommer att
leda till ett konserverande av konkurrensbegransningarna.. 'Ti har erfarenhet fran andra Hinder 80m visa detta. Oeh har man inte en forstaelse for
betydelsen av konkurrens, sa, kommer ett samarbete pa ett eHer annat
satt, trots lagbestammelser daremot, att aga rum. Om vi i dag fick klart
for oss att vi komnler att fa. denna lagstiftning, hur skulle det ga moo
den sjalvsaneringsverksamhet som pagar. Jag tror att de fIesta skulle
saga: All right, vi behaller nu detta samarbete till dess vi fa se vad detta
statliga organ kommer att gora, oeh man kommer kanske oeksa att solrn
finna ut former for en samverkan som inte kan nas genom lagstiftningen.
Jag skulle vilja staHa en fraga som jag inte begar svar pa och det ar:
Varfar har man egentligen, jag tillater mig anvanda det ordet, saboterat
1946 ars lagstiftning pa detta amrade? Den gick ju ut pa att man skulle
regi8trera kartellerna, oeh med hjalp av publieitet oeh tidningsskriverie1.~
skulle man fa foretagarna att fa bort det 80m var oHimpligt. ~1en vid
sidan av detta sa skulle man ju ocksa gora speeialutredningar oeh man
skulle dessutoln ha en sarskild analysbyra. Vad har skett under denna
tid? Ja, for det forsta har vi inte haft nagon ordil1arie chef pa denna
byra forran pa aUra sista tiden. Byran har vidare inte fatt den personal
man begart oeh 80m t. o. m. begarts fran naringslivshall, vilket har lett
till att man under heIa den tid anda sedan nyetableringssakkunniga avgav
sitt betankande i somras bara hade hunnit slutfora en enda speeialutredning, och nagon analysverksamhet hade inte skett. Nu nar naringslivet
har gatt in for sjalvsaneringsverksamheten oeh vi verkligen tror pa den,
sa yore det val i alIa fall inte omojligt att man forst byggde ut monopolbyran till vad som fran borjan avsags oeh avvaktade resultatet darav
samt sokte fa till stand en samverkan mellan denna oeh naringslivet.
Denna sjalvsaneringsverksamhet har ingalunda inskrankts till Industriforbundets kartellbyriL lalla organisationer har vi drivit denna. och, som
direktor Jaeobsson antydde, nu diskuteras en overbyggnad av dessa for
utt effektivisera och samordna sjalvsaneringsverksamheten. Fortsatter vi
pa den vagen, da vet vi att vi i denna verksamhet har TIled oss foretagarua rich da kan vi nn verkliga· reella resultat. l\1en 80m jag borjade med
oeh det var egentligen darfor jag till stor del begarde ordet, sa tror jag
att fragan innerst inte enbart ar den om fri konkurrens eller ej.
Jag skall tilHita mig att sluta med att Hisa upp nagra rader ur ett faredrag, som en av Norges framste naringsidkare, bankchefen Lindebrrekke,
tillika en av Norges framsta politiker, holl forra veckan i Kopenhamn, dar
han tala-de om-betydelsen av fri konkurrens och okad rorlighet, av vilken
asikt han ar hundraproeentig anhangare. Han sade, att i och far sig sa

NY ET.A.BLERINGSSAKKUNNIG A.S B]~T ANK.A.NDE

105

borde ju denna hans uppfattning utmynna i ett naturligt krav pa en
lagstiftning som undanrajer hinder for en fri konkurrens l\ien invande
man da, ni hal" ju en sadan lagstiftning i Norge? »Ja», sade han, »vi har
en trustlag fran 1926 SOln sedermera utbyggts, oeh av la.g(~ns forarbeten
framgar ganska klart att ett av lagens framsta syften skulle vara att
skapa grundval for en sund oeh fri konkurrens meHan produktions- oeh
handelsled av hansyn till farbrukarna, oeh detta val" klart utsagt i motiven.» »Men det markvardiga ar», sager han, »att lagen i Norge i verkligheten aldrig har blivit praktjserad i overensstammelse med lagens egna
premisser. I verkligheten har vi fatt uppleva den markliga utvecklingen
i Norge alltsedan trustlagen sattes i kraft 1926, att den ieke blivit brukad
som en grundval for att skapa storre konkurrens i forbrukarnas intressen.
Den har i verkligheten blivit anvand som ett medel till att i alIt okad
utstrackning genomfora en statsreglering oeh en statsdirigering av hela
vart naringsliv.» I detta ser jag den storsta faran i det lagstiftningsforslag som majoriteten framlagt.
Fil. lie. Mauritz Bonow: Jag tror att det ar mycket betydelsefullt att
inledningsvis konstatera det som direktor Jacobs-son framholl, namligen
att det rader enighet om sjalva malsattningen, att man viII na en friare,
ell mera obunden konkurrens. Det rader daremot delade meningar mellan
majoriteten och minoriteten inom kommitten ifraga om medlen att na
det syftet. Jag skall knyta an oeksa till det som nY-S8 papekats av direktor Kordel - herrar Gillberg oeh Jacobsson val" inne pi samma sak llamligen att det ar utomord~ntligt vasentligt att det skapas en konkurrensvilja inom naringslivet. Tankegangen, 80m sarskilt direktor Kordel
utvecklade, gar ut pa att man inte kan lagstifta fram en konkurrensvilja.
l\1:an kan tvartom riskera att det kommer att fran naringslivets sida vidtagas atgarder °i syfte att undvika »sjalvsanering» i avvaktan pa att den
nya lagstiftningen skall trada i kraft. Jag skulle vilja saga, att harvidlag
rader det en skillnad mellan min uppfattning - oeh jag forestaller mig
att den aterspeglar kommittemajoritetens mening i det hal" fallet - oeh
minoritetens. Jag skulle vilja uttrycka det sa att majoriteten hyser storre
tilltro till den konkurrensvilja som trots, alIt finns inom naringslivet.
Direktor Jacobsson betonad~ ocksa, att i realiteten ar inte kartelloverenskommelserna liktydiga med en fullstandig franvaro av kOl1kurrens. Det
finns, som direktor Jacobsson sade, i praktiken ofta en ganska »skarp
konkurrens bakom avtalen». Det ar alltsa ett latent tryek i syfte att
modifiera avtalen, som kan finnas inom kartellerna. En foretagare som
t. ex. anser sig kunna producera billigare an andra kan vara angeHigen om
att fa oka ut sin kvot inom kartellen genom att salja till lagre priser. Det
iiI" denna latenta konkurrensvilja som, savitt jag kan forsta, behover ett
stod genom en lagstiftning. Detta stod innebar ifall vi tar bruttopriserna
sasom exempel att en foretagare sam vill konkurrera, som formar och vill
salja bruttoprissatta varor till lagre pris an de av fabrikanterna faststallda,
skall fa mojlighet att gora detta utan att behova utsatta sig for risken
att drabbas av en bojkott ifraga om den underforsalda varano Min mening ar alltsa, att en lagstiftning, hur den sedan i detalj kan bli utformad,
skall ha till uppgift att sa att saga stotta under den konkurrensvilja som
trots allt finns iiven inom kartellerna och andra konkurrensbegransningar
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i det svenska naringslivet. Oeh att en friare konkurrens behovs ~ det ar
vitsordat aven av minoriteten inom kommitten.
Jag sleall ntl uppehalla mig vid ett annat papekande, som direktOr
Jacobsson gjorde oeh som jag tror ror en mycket vasentlig fragestallning.
Problemet galler detta.: moter det stora svarigheter att halla isar det nyttiga konstruktiva, framst tekniska samarbete som ager rum mellan kartellforetagen oeh som syftar till att rationalisera oeh sanlea koslnaderna
o. s. v., a ena sidan oeh det ekonomiska samarbetet a andra sidan? Direktor Jaeobsson gjorde gallande att tekniskt samarbete kraver ekonomiskt
samarbete mellan foretagarna. Med ekonomiskt samarbete avsag han
uppenbarligen priskartellerna oeh menade att om man inte har overenskommelser om prissattningen sa viII man inte ge konkurrenterna fordelen
av de tekniska nyheter, som man skapat genom det tekniska salnarbetet.
J\len om detta skulle vara riktigt, sa kommer vi i en fullstandigt oloslig
situation. Det skulle namligen betyda att aven det sjalvsaneringsarbete,
som bedrives inom naringslivet, blir omojliggjort. Ty sjaIvsaneringen skall
vaI just taga sikte pa att aterstalla fri konkurrens oeh inte bara innebara
ett formellt upphavande av kartellavtalen? Enligt min mening maste man
gora en klar atskillnad nlellan a ena sidan det nyttiga konstruktiva tekniska samarbetet, produktionsspecialisering. oeh dylikt oeh a andra sidan
ett samarbete i prishanseende. Aterstallandet av en fri prisbildning kan
och bor inte betyda att det tekniska samarbetet· skaII bringas att upphorae Med andra ord man ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Det
man viII forhindra ar en overdriven prissattning, en skadlig prissattning
antillgen denna tar sig uttrj,1ek i overdrivna vinster eHer innebar att
daligt skotta foretag, de minst effektiva foretagen, far sina kostnader
tackta genom uppskruvade kartellpriser. Ty en dylik prissattning forhindrar tekniskt oeh ekonomiskt framatskridande.
Jag skaII sa saga ett par ord i forbigaende till minoritetens framhallande av att det ar sa svart att avgora vad som ar en »samhaIIss.kadlig»
konkurrensbegransning. Det ar alldeles sjalvklart att detta ar ett myeket
svart problem. Nar man nu med en viss ratt kritiserar majoriteten for
att den trots en utforlig motivering oeh en detaljerad lagtext mahauda
iute har kunnat i alIa detaljer tiIIfredsstaIIande bemastra detta problem,
far man komma ihag foljande: Precis samma svarighet moter man i vilken form av lagstiftning man an tanker sig. Oeh detsamma galler aven
ifraga om sjalvsaneringen. Detta maste namligen bli fallet, savida man
inte gar den amerikanska linjen oeh sager att varje konkuITensbegransning skall forbjudas. Den rena forbudslinjen verkar i och for sig enkel,
men den har anda varit myeket svar att tilHimpa vid alnerikanska domstolar. J\1:en savida man inte gar den amerikanska vagen kommer mall
ieke forbi en gradering av konkurrensbegransningarna efter vissa normer.
Detta innebar att man maste utpeka vissa former av konknrrensbegransning sasom skadliga" vilka darfor bora utmonstras, medan andra sa att
saga tolereras 80m relativt oskyldiga. Jag viII namna anbudskartellerna
bara for att taga ett exempel, dar jag tror att nlajoritet oeh minoritet
ar alldeles ense om att det rOf sig om en uppenbart skadlig form av konkurrensbegransning som bar avskaffas. Men - lat mig betona det - man
kommer alltsa inte irran en sadan vardesattning, om man overhuvud vill
ingripa.
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Sa skall jag saga nagra ord om bruttoprissystemet. Det har gjorts gallande har, att detta system dock inte ar sa forfarligt hart bundet. Det
har sagts i diskussionen att om aterforsaljarna velat ge hogre aterbaring,
sa har detta medgivits. Men observera att handeln inte fatt sanka priserna. Jag viII begagna detta tillfalle att uttala min gladje over att direktor Gillberg nu har kommit till en ny och battre uppfattning an pa den
tiden, da han var ivrigt verksam inom den s. k. Likaprisuamnden. Jag
maste emellertid saga, att jag tror inte att den omstandigheten, att Likaprisnanlnden forsvunnit genom sjalvsanering, betyder nagon andring i sake
Enda skillnaden ar att foretagare i olika branscher nu inte gemensamt ger
sig pa en firma, som har underforsalt, med bojkottatgarder ifraga om ett
stort antal varor.
Tiden medger mig inte att ga in pa flera praktiska exempel for att belysa bruttoprissystemets effektivitet da det °galler att forhindra priskonkurrensen. Jag begransar mig darfor till ett enda fall. Jag har ett ganska
farskt exempel, som for ovrigt inte galler en °konsumtionsforening. En skrivelse har skickats ut till Sveriges A-fotohandlare sa sent som den 8 mars
1951, dar det heter: »Nyligen har vi kunnat bevisa att en .i\.-fotohandlare
vid upprepade tillfallen salt varor, sarskilt kameror, mot rabatt till en viss
namngiven firma och salunda brutit mot branschbestammelserna. A-handlaren ifraga har som en foljd harav leveranssparrats under en tid av sex
manader, och nu viII vi int·~ underlata att meddela att varje handlare
som forfar pa liknande satt 16per risk att omgaende bli sparrad fran tiIIforsel av varor.» Det ar alltsa ett alldeles farskt exempel pa hur bruttoprissystemet fungerar trots att Likaprisnanlnden som sagt forsvunnit
genom sjalvsanering. Det ar tydligen ett ganska hart system som tilliimpas. Det ar inte mojligt for en handlande att fa underforsalja, liven om
vederborande har kostnadsmassiga forutsattningar for att gora det.
Om tiden det medger, hen Ordforande, sa skulle jag ocksa vilja saga
nagra ord angaellde det anforande som direktor Einar Kordel holl. Jag
viII da betona, att han och jag, trots var olika stiillning i niiringslivet och
i mangt skiljaktiga asikter, inom kommitten i langa stycken nog har sett
mycket likartat pa problemen om den ekonomiska rorelsefriheten och behovet av att stiirka konkurrensen. Jag tror inte, det ar en sadan valdig
klyfta mellan majoritetens och minoritetens uppfattning som direktor
Kordel gjorde gallande. Det ar visserligen sa att endast majoriteten har
forordat att en naringsfrihetsnamnd skall inrattas. 1\iajoritet och minoritet
ar likval ense om att l\ionopolutredningsbyran bor kraftigt forstarkas.
Det »valdiga» ambetsverk - naringsfrihetsnamnden - 80m det nu hal"
talats sa mycket om i pressen, kostar per ar under den tid priskontrollen
bestar noga raknat 117.000 kronor. Detta, mina darner och herrar, ar hela
skillnaden mellan majoritetens och minoritetens forslag, darest kommittens propa forverkligas lat oss saga under de narmaste aren lnedan priskontrollen bestar. Om kommitteforslaget alternativt genomfores sedan
priskolltrollen avvecklats uppstar i sjalva verket en arlig l1ettobesparing
for statsverket pa ett par miljoner kronor.
I anslutning till direktor Kordels anforande viII jag obetona, att jag
skulle vara den forste att beklaga om vi i Sverige skulle fa en utveckling
som innebar nagot liknande SOin har skett ifraga om monopolkontrollen
i Norge. Det ar einellertid att. IDarka att denna forandring i den norska
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monopolkontrollens funktionssatt pa elt alldeles avgorande satt betingas
av att nomnannen pa ett ganska tidigt stadium andrade sin lagstiftning.
Man andrade lagstiftningen sa att den icke endast gick cmot orimligt
hoga priser utan ocksa kunde forhindra »orimeligt lave priser». Detta forandrade i grunden det norska kontrollorganets karaktar. Vid ett tillfalle
i Norge var tankegangen t. o. ID. den, att man med trustkontroHradets
hjalp skulle astadkomma en tvangsk.artellering av olika industrier. Detta
forslag halsades med en viss tillfredsstallelse fran den norska handelsstanden. Vi hade ett liknande f()rslag har i Sverige i mitten av 1930-talet i
betiinkandet om folkforsorjning och arbetsfred. Det blev dess battre aldrig
nagot av det, men det ar ganska intressant att se, att den kraftigaste
kritiken, som restes mot denna tanke pa en verklig tvangsdirigering av
det svenska naringslivet genom att skapa tvangskarteller, kom fran konsumentkooperationen i vart land. Dessutom -fanns det ett par foretradare
for det privata naringslivet, redaktor Brunius i Industria och direktor
Gustaf Soderlund. Men det fanns ocksft varma anhiingare av tanken; vi
har en av dem som sitter har i dag, direktor Gillberg, som i sin bok vid
det tillfallet med livlig tillfredsstallelse halsade tanken pa organiserade
tvangskarteller i naringslivet, narmast med utgangspunkt fran det nors,ka
forslaget. Tidsbegransningen gor att jag far. avsta fran att aterge ett par
belysande citato
Men jag glader mig, herr Ordforande, at att direktor Gillherg inte bara
bar lart om i fraga om sin installning till tvangskartellerna och nu har
gatt ett langt stycke vag ifr~lga om en lagstiftning for ekonomisk rorelsefrihet. Jag gUider mig ocksa ()ver att direktor Gillberg, t.rots att han inte
viII ga till lagstiftningsatgarder da det galler bruttop1"iserna - i detta fall
litar han tydligen pa sjalvsaneringen ~ anser att bruttopl'issystemet iiI"
moget for en uppluckring. Ett ganska lustigt extra skal, som satter en sa1"skiid krydda pa delta medgivande fran direktor Gillberg8 sida, ar att han
plotsligt hal" fatt for sig att konsumentkooperationen kanske tjanar p·a
bruttopriserna. Detta har sin poang, om man besinnar direkto1" Gillbergs
Inangariga a1"bete for bruttoprissystemet, vilket energiskt bekampats
framst av konsumentkooperationen.
Direktor Kurt Soderberg: Statssekreterare Sterner har nyligen givit
ut en liten broschyr, som innehaller en popular men tyvarr nagot ensidig
sammanfattning av nyetableringssakkunnigas betankande. Broschyren
har fatt titeln: »Satt fart p·a priskonkurrensen», och det ar tydligen herr
Sterners mening att saga, vilket ocksa bestyrkes av hans anforande i dag,
att nagon priskonkurrens knappast forekommer inom na1"ingslivet av
i dag samt att en tvangslagstiftning av det slag som nn foreslas ar det
basta mediet att satta fart pit denna priskonkurrens.
Nu kan man natu1"ligtvis vara ense om att priskonkun-ensen pa manga
omraden just nu ar sta1"kt begransad. l\Ien ar det riktigt att det viktigaste medlet for att satta fart pa den konkurrensen ar en tvangslagstiftning mot karteller och liknande sammanslutningar? Reservanterna i kommitten har har varit av en annan uppfattning. Vi menal", at.t den vasentliga orsaken till den bundenhet, SOin nu utmarker prissattningen pa
manga omraden, och ove1"huvud taget till den otillrackliga konkuITensen
inom naringslivet ar att soka. i den statliga politiken i manga olika ytt-
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ringar. Vi tror for var del, i allra storstakorthet sagt, att en annan utfonnning av foretagsbeskattningen, att avskaffandet av statliga regleringar pa en hel rad omraden och sist men icke minst en sadan ekononllsk
politik, att det standiga inflationstrycket lattar och salj arnas starka stalll1ing pa marknaden forsvagas - att allt detta kommer att skapa en gynnsammare atmosfar for nytt foretagande och overhuvud taget for okad
konkurrens, som far mycket betydelsefullare verkningar an den lagstiftning som luajoriteten foreslar. Herr Bonow sade nyss, att en sadan har lag
i alla fall kommer att ha det goda med sig, att den kommer att stimulera
de foretagare som ar engagerade i karteller att bryta sig ut ur detta lcartellsamarbete. Det ar mojligt, att det kan sagas betraffande nagot enstaka
fall. Ser man emellertid pa kartellerna i stort och vet nlan att de vanligen inte galla langre an elt ar at gangen, sa kan man fraga sig, om det
verkligen skall behovas en sadan extra stimulans for de konkurrensvilliga
medlemmarna av kartellerna att bryta sig ut ur samarbetet.
Jag skall sedan be att fa understryka, att trots aHa utredningar som
hittills har gjorts, sa vet luan an sa lange forhallandevis litet i stort sett
om kartellernas skadebringande verkningar, i varje fall pa langre sikt.
Nagra mer ingaende ekonomiska analyser har ju gjorts endast i ett par
fall. Det lagforslag, som ligger pa bordet, utgar emellertid uppenbarligen
ifran att konkurrensbegransningarna eller atminstone vissa typer av dem
i varje fall som regel ar samhallsskadliga. Pa nagot annat satt kan man
enligt min mening knappast forklara innehallet i de bevisregler som upptagas i forslaget och som i en hel rad fall innebar, att samhallsskadlig
verkan skall presumeras fore]igga. Jag vill understryka, att sadana regler
i praktiken med all sannolikhet kommer att leda till - bortsett kanske
fran en och annan avtalstyp - att nara nog alla konkurrensbegransande
avtal blir forbjudna, d. v. s. resultatet blir i praktiken ungefar detsamnla
som i Forenta staterna, dar man i lagen har 'ett principiellt forbud emot
konkurrensbegransande avtal. Detta ar en omstandighet som ar yard att
halIa i minnet, nar det galler att bedoma majoritetens lagforslag. Nar
majoriteten sager, att konkurrensbegransningarna skall provas i varje ,sarskilt fall, sa ar detta darfor i sjalva verket enligt mitt satt att se en
fiktion.
Vidare ar att marka, att samhallsskadlig verkan av en konkurrensbegransning enligt majoritetens uppfattning inte i forsta hand brukar taga
sig uttryck i att kartellen i fraga haIler for hoga priser, utan det farligaste ar enligt majoriteten, att en konkurrensbegransning foranleder for
hoga kostnader, att den alltsa forsamrar naringslivets effektivitet. Jag
tycker det ar riktigt, att den bedomningsgrunden, alltsa effektivitetsprincipen, bor vara den primara. Jag vill heller inte forneka, att ett konkurrensbegransande samarbete under vissa omstandigheter kan medfora en
effektivitetsforsamring. Det yore val emellertid en hogst betydande overdrift att pasta, att karteller och andra konkurrensbegransningar helt allmant sett har med.fort sadanv. konsekvenser. Nar man ser pa den framstegstakt, som har kannetecknat svensk industri och overhuvud taget
svenskt naringsliv under de sista decennierna. och nar man samtidigt haIler i minnet att det fir under samma tid som kartelIer och andra konkurrensbegransningar har drivits sarskilt langt har i landet, sa ar det givetvis inget bevis for kartellernas ofarlighet i detta hanseende. l\lan har
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enlellertid, synes det mig, i aHa fall skal att saga, att denna litveckling
atminstone utgor ett indiciunl for att kartelleringen inte har haft ogynnsamma aterverkningar pa effek.tiviteten av mera vasentlig betydelse.
Det har ibland sagts, att enda mojligheten alt slippa den nuvarande
priskontrollen skulle vara att den eftertraddes av en permanent monopolkontroll. Men nu ar att marka, att for stora delar av naringslivet skulle
priskontroll, om ifragavarande forslag genomfordes., komma. att utovas i
nagon form. Det galler inte endast priskartellerna, dar det tilHimpande
organet skulle gora en jamforelse nlellan priser och kostnader pa den kartellerade varan, utan det galler ocksa och i annu hogre grad de s. k. ensamforetagarna, som direktor Gillberg namnde nyss. Hit raknas i forslaget iute bara monopolister i vanlig vedertagen bemarkelse utan alIa foretag, som svarar for en betydande del, alltsa inte den overvagande delen,
av marknaden inom ett visst omrade. Dessa foretag skalI nu enligt forslaget kunna underkastas priskontroll precis pa samma satt som for narvarande, ba.ra med den skillnaden att llamnden forst har att inhamta samtycke hos Kung!. Maj :t. Ett sadant ingripande skall enligt motiveringen
- i sjalva lagtexten stAr ingenting om den saken - grundas pa en utredning, som visar att rantabilit.eten fir hog i forha1lande till foretagarrisken.
Detta »monopolistfall» ar gjvetvis inte det viktigaste i den" lagstiftning
SOln hal" foreslas., men det visar, synes det mig, pa ett ovanligt tydligt
satt, vilka oformligheter ifragavarande; lag kan leda tin och vilka enorma
praktiska svarigheter som cless tilHimpning kommer att medfora. Forslaget ar oformligt darfor att det bestraffar den efi'ektive och framgangsrike foretagaren, som hal" vunllit en viss. men vanligen mycket osaker monopolstanning pa marknaden. Det ar vidare nastan omojligt att tillampa
pa ett nagorlunda vettigt satt, redan darfor att ma.n aldrig kommer att
finna nagon objektiv norm for att bestamma vad som ar »skalig rantabilitet». Ayen om Ulan skulle lyckas gora detta, hur skall man kunna
avgora, vad" monopolforetaget rimligtvis ka.n antagas behova for att
vidare utveckla., konsolidera och rationalisera sin rorelse?
Det jag nu har sagt innebar givetvis inte, att man skune avhanda sig
varje mojlighet att ingripa emot monopolforetag, som kan antagas missbruka sin stanning". Men den mojligheten har man haft i 25 ars tid, namligen pa det sattet att man kan, onl anledning dartill anses foreligga,"
satta igang en sarskild undersokning, varefter I(ungl. l\1aj:t i varje sarskilt fall far besluta om eventuella atgarder.
Det vore atskilligt mera att saga om den utformning 80m lagen hal"
fatt pa vasentliga punkter. Jag skall emellertid endast tillagg-a den allmanna anmarkningen, att "nar det galler en lagstiftning pa ett omrade,
som annu ar alldeles oprovat i vart land, sa forefaller det val mindre
valbetankt att man pa en gang infor lagbestammelser, som ar avsedda
att tacka hela det stora och svaroverskadliga faltet av konkurrensbegransning av alla olika typer, fran mera kvalificerade samarbetsformer av ofta
stor ekonomisk betydelse till ganska enkla och oskyldiga avtalstyper,
t. ex. sadana som bara innebar att parterna overenskommcr om en viss
enhetlig och i och for sig fornuftig rabattsattning. Man kan fraga sig,
om det inte hade varit riktigare, om det nu skall lagstiftas, att man pa
samma satt som man gjorde, nar det gallde illojal konkurrells, borjar med
att ingripa mot vissa bestamcia typer av samarbete, som helt allmant sett
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kunde anses representera en hogre grad av »farlighet», och sedan i nlan
av behov eventuellt utvidgade lagen med ledning av de erfarenheter som
hade vunnits under tiden. Har har man i stnllet fran borjan velat tillskapa ett slags generalklausul, sonl skulle drabba konkurrensbegransande
samarbetsavtal av alIa slag, konkurrensbegransningar som inte grundas
pa avtal utan pa en viss faktisk maktstallning, vidare konkurrensbegrans..
ningar av typen bruttoprissystemet och slutligen sadana konkurrensbegransningar, som kan rynlmas under det nagot diffusa uttrycket i lagtexten att foretagare i »tyst samforstand» tillampar gemcnsamt foriarande.
Herr Ordforande, jag vill endast tilHigga, att den standpunkt, som,
reservanterna har intagit i denna fraga och som direktor Jacobsson har
tidigare har belyst, enligt mill mening inga.Iunda ar negativ, sasom iblann
gars gallande. Den al i sjalv3, verket en klart positiv linje. Den innebar,
att man med en betydligt mindre apparat och mindre friktioner Inellan
staten och foretagarna och mindre risker for en byrakratislc dirigering av
naringslivet bar kunna na en avsevard forstarkning av konkurrensen inonl
sadana omraden, dar konkurrensen nu ar alltfor litet framtradande.
Fil. dr. Harald Nordellson: Flertalet av de synpunkter som jag skulle
vilja anHigga ha har blivit framforda, och jag skall dal'for endast gora
, nagra mera allmanna reflexioner.
Jag kan bitrada herr Jacobssons yttrande betraffande detta utlatande
sa till vida, att det innebar en mycket grundlig utredning av amradet.
1\1:en jag maste saga, att nar majoriteten sedan kommer till att utforma
sitt stallningstagande, hal" de tagit mycket Hitt pa problemet. Den ena
nlotiveringen for en lagstiftning ar, att am man inte hal" en lagstiftning
mot konkurrensbegransningar, sa kan man inte sHippa. priskontrollen. Den
andra aI", herr Bonow, att man Inaste stodja den kOllkurrensvilja som
finns. Men man maste val anda se till, att en lagstiftning staller in prohIemet i ett riktigt sammanhang och att man verkligen far en lagstiftning som tar genereHt pa problemet. Dar anser jag att majoriteten tagit
for lost och lattvindigt pa sa-ken.
Nar man karakteriserar de olika former som kan ifragasattas till ingripande, gor man det pa ett satt som iiI" m:ycket langtgaende. SAdana foreteelser som bruttoprissystemet och ensamforetagare far har en karakteristik som gar dem minst sagt misstankta till sin art. Det ror sig emellertid
har om mycket l\:omplicerade fragor och det ar ingalunda latt att pa rak
a,rm lagstifta betraffande deln. En lagstiftning pa detta omrade blir sa
mycket mera betanklig, som man samtidigt vander pa bevisbordan.
Det har redan papekats hal", at.t ingripanden och kriminalisering ifraga.satts inte blott darlor att skada uppstar utan ayen diirlor att fara for
skada up,pstar. Detta innebar att ingripande deis kan ske aven om skada
inte uppstatt bara for att den kan tankas uppsta, deis att man skall bevisa ej blott att samhallsskadlig verkan ej uppstatt utan aven att tara
for sadan verkan icke ar for handen. Det gor att man lagger en utomordentlig borda pa den som har stalls till svars. for eventuell salnha1lsskadlig verksamhet. Det ar, som reservanterna utforligt har visat; sa
att man har gor allvarligt avsteg ):~an gallande svenskt rattsvasende.
'Redan den saken borde ha gjort majoriteten betanksam. Det forhallang -
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det att ma.n kommer fram till en omvand bevisforing borde vara tillraekligt skal att avsta ifl'an en dylik lagstiftning.
Sedan kommer jag till prohlemet om lagens avgransning. Dar hal" man
med § 3 i ett enda snitt skurit bort arbetsmarknadens organisationer.
Det hal" skett, vill jag papeka, med en Inotivering som ingalunda, 80m
herr Gillberg generost sager, upptar en halv sida, den upptar sju rader,
jag skall strax aterkomma till den. Nar man i detta samlnanhang skall
bedoma arbetsmarknadens forhallanden, maste man komma ihag att hela
detta problem sammanhanger med hur vi uppfattar medborgarnas frihet,
del'as rattighet till rorelsefrihet i samhallet. Vi hal' ju erkant fo1"eningsratten, manniskornas 1"att att sluta sig tillsamman for att gemensamt tillvarataga sina int1"essen. l\len det ar inte sa, att denna 1"attighet bara omfattar lat oss saga religion oeh politiska oeh sociala intressen, utan vi hal"
i sjalva verket accepterat, att mannisko1"na sluter sig tillsammans aven
for att tillvarataga sina gemensalnma ekonomiska intressen. Detta hal"
sarskilt kommit till uttr~yek pa arbetsmarknaden, dar vi klart hal" accepterat att parterna pa marknaden sammansluta sig for att kollektivt utbjuda eller anlita arbetskraften och darmed helt eliminerat de individuella
utbuden. Men detta innebar klart konkurrensbegransande atgarder. Och
det Dlarkliga a1", att nar fackforeningarna ,forst framtradde och slog igenonl, sa skedde det moo en kamp sonl arbetarna sjalva betraktade som
en klar frihetskamp. De tillkamp:ade sig denna »frihet» att samlnansluta
sig. Vi har salunda hal" tva ganska skilda frihetskrav. A ena sidan frihet
fran konkurrensbegransnil1gar, a andra sidan friheten for individer att
sammansiuta sig for att tillvarataga sina intressen. Detta att vi ror oss
med tva motsatta frihetsbegrepp gor, att man maste ga fram med star
forsiktighet. I varje fall kan Inan inte aberopa frihetsbegreppet som motivering, utan man kan endast aberopa samhallsskada, men da kommer man
ocksa tillbaka till den situationen, att om man skall lagstifta nl0t samhalisskada, maste lagstiftningen omfatta aHa former' av konkurrensbegransning och salunda aven al~betsmarknaden. Att vi hal" i frihetens namn
skuHe aeceptera vissa utpl'aglat konkurrensbegransande sammanslutningar och avtal och samtidigt i frihetens nalnn krinlinalisera motsvarande sammanslutningar pa nndra omraden, det framstar for Inig sasom
klart odemokratiskt. Hal" maste en Iagstiftning verka over hela linjen.
Jag kommer nu till motive1"ingen for § 3, att forhallandena skulle vara
sa saregna pa arbetsnlarknaden, darfor att tva parler star emot varandra.
HeIT Jacobsson hal" redan rort vid' detta, och visat att det inte 8.1" hallbart. Jag viII stryka under, utt nar man talar om att det ar tva parter,
som genom att sta emot varandra ·ocksa skulle indirekt tillvarataga samhallets intressen, sa ar det inte alltid riktigt. Visserligen kommer arbetsgiva1"na i regel att tillgodos~ samhallsintresset genonl att halla lonerna
tillbaka, men det finns fall, da denna deras uppgift inte fungerar till~
rackligt i samhallets intresse. Ett sadant fall ar att arbetsgivaren har
mojIighet att overvaltra kostnaden for stegrade loner pa marknaden. Det
har vi sett ett exempel pa tidigare, om man jamfor lonenivan p'a vara
exportindustrier, dar ma.n inte kunde taga ut hogre priser an konkurrensen pa varldsmarknaden tilHit, medan man pa vissa omraden av hemmamarknaden kunde taga ut hogre priser och foljaktligen kunde betala hogre
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loner. Det val" oeksa vad som skedde, men daremot ladde ieke heller
den onskvarda balansen mellan de bagge parterna.
Nar man som nu har den overfulla sysselsattningen, sa har i sjalva
verket, som vi vet, arbetsgivarnas nl0tstandskraft till den grad eliminerats, att den i vissa fall ar helt borta. Darmed har hela. detta resonemang
om de tva parterna oeh balansen mellan dem forlorat varje spar av realt
innehall. Vi kommer till att vi maste likstiiIIa de konkurrensbegransande
atgarderna har med farhallandena. pa andra omraden. Vi maste vid en
eventuell lagstiftning taga med aven arbetsmarklladens urganisationer.
Nu viII jag emellertid saga ifran att jag tror att det inte bara yore svart
utan oeksa ganska olyekligt, om vi skulle tvingas att draga in arbetsmarknaden oeh darfar anser jag, att man bor undvika lagstiftning far att inte
skapa svara problem. Men prineipen att inte kriminalisera vissa former
av konkurrensbegransning oeh lata a.ndra ga fria ar sa viktig, att vi ieke
far sHippa den.
Jag skall inte fortsatta langre, jag viII klart deklarera, att skulle detta
lagforslag verkligen genomforas, sa skulle det innebara, att vi astadkom
en osund utvaxt pa vart rattsvasende, oeh ur rattvisesynpunkt yore en
sadan lagstiftning stota-nde odemokratisk.
Har hal" pa kallelsen satts upp en underrubrik »For oeh emot lagstiftning om konkurrensbegransning». Den verkar pa mig som en fragestallning till en oeh var hur man staller sig till just lagstiftningen. Pa det har
jag visserligen givit svar, men jag skulle vilja preeisera det j nagra fa ord,
namligen med en liten historia om den myeket ordkarge presidenten
Calvin Coolidge. Han kom hem fran kyrkan en dag. IIans fru, som inte
hade varit med, fragade vad prasten hade talat om. »Om aktenskapsbrott». »Na, vad sade da prasten»', undrade hon myeket intresserad. Da
svarade han: »He was against it.» Min standpunkt i fraga om denna. lagstiftning ar: »1 am against it.»
Civilingenjor Birger Dahleru8: Jag undrar om majoriteten vid sitt
forslag att utesluta arbetsmarknadsorganisationerna fran ett Iagforslag
verkligen har undersakt vad det innebar. Jag skall be att fa stalia en
fraga till statssekreterare Sterner. Olll en malare etablerar sig i en Iiten
ort som malarmastare och malar sjalv oeh darvid komnler overens med
sitt faekforbund att det skall jY}te ges nagra anbud i den orten av nagra
andra utan han skall sjalv rAda dar, vad ar det dB. far skillnad pa hans
verksamhet oeh verksamheten av ctt faretag? Behovs det nagra belagg
hanor, skall jag garna ge dr-t. Jag tror DOg att Dlajoriteten hal" underskattat vardet av vad vart lands naringsliv, des~ ansvarige ledare inom
industrin hal" astadkommit under· den tid som utvecklingen ha.r gatt
fram. Jag tror att den missta.nksamhet, sonl kom till uttryek pa manga
stallen i denna digra redogorelse oeh liven i statssekreterare Sterners bok
»88.tt fart pa priskonkurrensen», ar ett misstroende 80m vi maste tillbakavisa. Det ar dock ingen skillnad pa de svenskar som sta i statstjanst oeh arbeta pa alt Ia8a uppgifter till landets basta eller de man
som sta ansvariga for fabriker och affarsrorelser oeh dar arbeta pa att
astadkomma ett gott resultat. Det kan handa att hela strukturen har
a.ndrats under de senaste tjugu aren, men med den skattelagstiftning
som finns, moo hela den struktur som samhallet har fatt, sa ar det DOg
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i forsta hand ansvaret for uppgiften som dessa kanner oeh forsoker att
losa. den pit ett riktig:t satt, oeh det ar inte ett forsok att tillskansa sig
orattmatiga vinster sorn ar det grundHiggande. Jag har saknat en hanvisning till detta i de reservationer som har avgivits.
Om man nu kommer till nyetableringen exempelvis, sa ar det ganska
nlarkvardigt, att av landet valda representanter, saledes regeringen, kan
ge ut sadana bestiimmelser, som har anforts i ifragavarande skrift. Om
vi inom det fria naringslivet skulle ge ut liknande bestiimmelser, sa
skulle vi genast stlillas under galgen. Jag kan eitera ett fall inom akerirorelsen: Om tiHstandshavare, vilken bedriver yrkesmassig trafik sasom
sjalvstandigt yrke, avlider, rna den tillstandsgivande rrLyndigheten pa
framstallning av dodsboet sasom viIlkor for tillstand som beviljats annan
i stiillet- for den avlidne foreskriva skyldighet for den nye tillstandshavaren att i viss omfattning inlosa den eHer de automobiler som
den avlidne eHer dodshoet anvant i sin trafik. Det ar anda ett ganska
strangt satt att handha nyetableringen, men tydligen har det visat sig,
att det ar onskvart att foreskriva vissa bestammelser. For min del anser
jag, att vi inom naringslivet pa samma satt funnit, att utan vissa klara
l'iktlinjer, utan vissa bestammelser, sa gaf det inte att astadkoIDlna ett
ordnat naringsliv. IIerr Bonow refererade till ett fall, dar vid forsaljning av en kamera nagon hade gett rabatt oeh blivit bestraffad for det.
Ja., det ar nlanga sma enheter- inom detaljistrorelsen, som oftast kanske
bestar av en enda person eller ett par. Dessa behover minsann lika
manga bestammelser som finns inom arbetarrorelsen, dar klara oeh tydliga riktlinjer up.pdragits for vilka loner sam skall betalas. Det ar inte
anmarkningsvart, att man maste hAlla efter en liten detaljist som overskrider vissa bestiimmelser. Jag tror nog, attdet skulle vara utom~
ordentligt nyttigt att gora en jamforelse- mellan vart naringsliv oeh utveeklingen i andra lander, innan man borjar att lagstifta hal" hemma.
Den konvention 80m jag tillhor, Gjuterieonventionen, har blivit utsatt
fOf mycken kritik oeh tidningsskriv~rier. Om vi bara jamfor hur priserna
ligger till i Sverige oeh- i Tyskland, sa ar priserna ungefar desamma trots
vara dubhelt sa hoga arbetsloner oeh vara dubhelt sa hoga materialloner
samt vara betydligt stOrre marginaler for detaljister oeh grossister. Sakforhallandena. i Frallkrike ar anda samre, oeh gar man till Belgien oeh
Holland ar det ungefar liknande som i Frankrike. Jag skulle vilja rekommendera dem som hal" att handlagga denna fraga att gora en jamforelse mellan utveeklingen av vart naringsliv under det Ullsvar som vara
ledare har haft oeh den utveekling som varit i andra Hinder. Forst dA
kan man falla den harda domen, att det ar for stora vinster sam hostas
in har hemma. Detta ar fakt.iskt inte faIlet, utan jag tror ~tt man kan
saga att naringslivet hal" pa elt utomordentligt fortjanstfullt satt forstatt
att regleta det pa ett sadant satt att aven den stora allmanheten haft
en verkli~ fardel av det.

Direktor G·ustaf Borgstrom: Inom kommitten har jag inte kunnat
ansluta mig till det forslag' till lagstiftning som de sakkunnigas majoritet
framlagt. Orsakerna hartill har bI. a. varit foljande. Man ha.r enligt min
asikt for liten erfarenhet av verkningarna av 1946 ars lag - i den man
erfarenheter vunnits - talar de emellertid for att lagen "fyllt sitt syfte.
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Genom inriittandet av Kommerskollegii Monopolutredningsbyra 80m
skedde under naringslivets enha.lliga anslutning, synes ocksa, sasom Morgontidningen papekat, punkt 24 i arbetarrorelsens efterkl~igsprogram ha
uppfyllts. I punkt 24 heter det namligen, att »en forutsattning for att
kampen mot monopol och monopolpriser skall kunna bli effektiv, ar att
alIa uppgifter som behovs for att bedoma foretagens prispolitik blir
offentliga. En okad publicitet pa detta omrade kan omedelbart fa fordelaktiga verkningar. Dessutom skapas darigenom sakligt underlag for
bedomande av fragan Oln ytterligare atgarder.» Ett sarskilt permanent
organ bor inrattas, forelas det. Sa langt punkt 24. AlIt detta har nu
skett. Kartellavtalens innehaJI har offentliggjorts eller offentliggors undan
for undan liksom andra konkurrensbegransande avtal inom naringslivet.
Det permanenta utredningsorganet finnes. Att man skulle ga fram med
tvingande lagbud star daremot icke insatt i punkt 24 som galler kartellerna, understryker Morgontidningen i sin. ledare den 21 september. I
samma ledare fors ocksa p'u tal den tvingand~ lagstiftning i Forenta
staterna, varom statssekreterare Sterner talade. Tidningen skriver: »A
andra sidan skall icke bestridas, att de som a socialdemokratiens vagnar
sysslat med dessa problem, haft sin uppmarksamhet pa att man fra.mfor
alIt i Amerika gjort praktiska forsOk att ga fram med kategoriska lagbud, men att detta ej givit vad man hoppats.»
Ma.n har emellertid, som jag nyss framholl, annu icke vunnit tillracklig erfarenhet av verkningarna av 1946 ars lag. Det beror dels pa att
lagen annu varit i kraft en relativt kort tid, men dels och framfor alIt
darpa, att Monopolutredningsbyran pa grund av otillrackliga anslag
icke kunnat arbeta. for full maskill. Det har redan berorts har tidigare
under debatten av direktor !(ordeI, att byran ju inte en gang fran borjan
fick en heltidsanstalld chef, utan man hade en deltidsanstalld person,
far ovrigt mycket arbetstyngd pa annat hall 80m skulle skota uppdraget,
och den ordningen radde i flera are 'Tidare forutsattes att byran skulle
ha. tre avdelningar, men den har endast arbetat med tva, och av dessa
hal" avdelningen for specialundersokningar uppenbarligen varit for svagt
utrustad llled hansyn till antalet anstallda och darfor har endast nagra
specialundersokningar kunnal fullfoljas. Mig s~7nes det rinlligt att man
forst ger byran den organisation som efterkrigsplaneringskommissionen forutsatte. Den har nu fatt en heltidsanstalld chef men den bor
ytterligare utbyggas.
Det synes mig markligt att de som nu anser fragan om skarpt lagstiftning till skydd mot samhallsskadlig konkurrensbegransning sa viktig, att
de foreslar tillsattandet av ett nytt ambetsverk, naringsfrihetsnamnden,
mOO tillhorande naringsfrihetsombudsman, att dessa kretsar som i alIa
fall statt de maktagande har i landet nara, inte tidigare lyckats genomdriva att Monopolutredningsbyran fatt okade anslag. Upprepade framstallllingar harom fran Kommerskollegium hal" i stallet avvisats. Pa tal
om det ambetsverk som nu faresHis inrattat sager herr Sterner att det
ar ett sa litet, litet ambetsverk, det ar sa litet att man kan knappast
upptacka det (efter det sista anforandet helT Sterner holl). Jag vill saga
att de fIesta ambetsverk hal" i landet har borjat som mycket sma ambetsverk. Och slutar man aldrig moo att uppratta nya ambetsverk, hur skall
man da nagonsin kunna hftlla statsutgifterna nerc.
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I arbetarrorelsens· efterkrigsprogram heter det, att man genom okad
offentlighetat kartell- oeh samarbetsavtal skulle skapa sakligt underlag
for bed6mande av fragan om ytterligare atgarder. Det sags nu inte vilka
atgarder sam asyftas, men man far nagon ledning om luan tar del av
vad davarande handelsministern, statsradet Myrdal, anforde till statsradsprotokollet, da han foreslog riksdagen att antaga 1946 ars lag, vilket
den oeksa enhalligt gjorde. Han anfor dar foljaJide: »Fragor om atgarder
mot monopolistisk prisbildning oeh andra skadeverkningar av konkurrensbegransning yore av den vikt i den ekonomiska po1.itiken, att de
borde under full offentlighet avgoras av statsmakterna och ieke av en
underordnad myndighet. Denna borde ieke fa avgora, huruvida sadana
omstandigheter forelago att ingripande skulle ske eller underlatas. Befogenheterna att fatta sadana avgoranden liksom att bestiimma ingripandets art borde tillk0mma I(ungl. Maj:t oeh i vissa fall erfordras riksdagens
medverkan.» Enligt kommitteforslaget blir emellertid just »en underordnad myndighet», namligen naringsfrihetsnamnden, praktiskt taget ett
avgorande organ, oeh det ar detta res·ervanterna yanda sig mot. Reservanterna har egentligen haft ganska stor otur, namligen att herr Myrdahl denna gang inte varit nagon auktoritet for statssekreterare Sterner
oeh hans kolleger, vilket ju ofta annars har varit fallet.
Sarskilt betiinkligt ar givetvis att naringsfrihetsnamnden blir ett. bade
f6rhandlande oeh d6mande organ. Det erinrar mycket om den ordning
som for narvarande rader 'oeb har ratt under kriget inom priskontrollnamnden, av vilken jag har personlig erlarenhet. Mot denna ordning har
inte endast naringslivet utan aven den s. k. Hagander-kommitten anmalt
betankligheter. Det kan nam.ligen inte vara rimligt att darest en forhandling misslyekas, den ena parten plotsligt upphor att vara part for
att bli domare. Skulle man verkligen besluta sig for att infora en tvingande lagstiftning, vilket jag hoppas att man inte gor, sa anser jag darfor att den s. k. domstolslil1jen ar vida att foredraga framfor de sakkunnigas linje.
Ytterligare ett skiil emot att aeeeptera de sakkunnigas forsiag ligger
dari a~t det moter stora juridiskt-tekniska. svarigheter vid utformningen
av den lagstiftning varom har ar fraga. Oeh som ledalllut av kommitten,
kan jag vaga gora det pastaendet att manga av kommittel1s ledamoter
inte har ansett sig vara kompetenta att utarbeta ett lagforslag, som beror nya omraden oeh av vars verkningar, om det blir lag, vi ieke har
nagon erfarenhet i vart land. Det skulle nog ha behovts en annan sammansattning av kommitten for att man dar skulle kunna ha natt ett
ur juridisk-teknisk synpunkt tillfredsstallande resultat.
Nu sager herr Sterner i den larobok, han utgivit oeh som ar en kommentar till kommittebetankandet, att man nar st6rre effektivitet genom
den ordning som majoriteten foreslftr oeh det ar ju mojligt att ·sa ar fallet, men om det sker pa bekostnad av rattssakerheten kan man inte vara
med. For min del har jag haft att ta stallning till den har fraga·n narmast fran den enskilda detaljhandelns horisont oeh jag har darvid kommit till det· resultatet att lagstiftningen pa vissa punkter ganska ensidigt skulle komma att rikta sig mot kopmannen oeh deras organisationer. Deras nyetableringssamarbete skulle forbjudas,· men konkurrerande varudistributionsformer skulle alltjamt. ha Inojlighet att planmas-
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sigt utbygga sitt butiksnat. Deras gemensamma, prissattnillg pa vissa
varor skulIe mahanda. ocksa forbjudas, men mangfilialforetagells, exempelvis konsumentkooperationens gemensamma prissattning for alIa konsumbutiker skulle fortga som hittills. Bruttoprissystemet skulle enligt den
foreslagna Iagen uppluekras. Jag 'vill inte nu ga in pa £or- och naekdelar
av bruttoprissystemet. Men jag kan inte finna att det rader nagon praktisk skillnad mellan de bruttopriser vilka kooperationen tilHimpar betraffaude av kooperativa fabriker tillverkade nlarkesvaror och de som tilHimpas av enskilda fabrikantcr. Kooperationens priser foljas 100-%-igt over
hela landet av alIa kooperativa aterforsaljare, alldeles bortsett fran butikernas .kostnadsvariationer. Jag gjorde for nagon vecka sedan i en diskussion gallande att det aldrig hade intraffat att en kooperativ a.ffar hade
underforsalt en kooperativ markesvara. Men det var da en deltagare i
debatten som upplyste om att det hade intraffat en gang, jag vill minnas
att det var 1937.
Vad nyetableringarna betrafiar sa ar det markligt att staten sjalv
auktoriserar nyetableringskontrollen inOlTI tobakshandein. Nar det galler
bruttopriserna Himnar detaljhandeln aterbaring pa bruttoprissatta markesvaror, men det ar strangeligen forbjudet nar det galler toba.ksvarorna.
Jag luenar, att herrar reformatorer skulle kunnat borja med att angripa
dessa statliga foreteelser. l\lan bor forst sopa rent framfor egen dorr.
Jag skulle till sist vilja erinra om alt man anmarkt pa att kopmannaorganisationerna, liksonl ocksa hantverkets organisationer, stravar efter
att skapa trygghet at sina medlemlnar oeh detta menar man ar forkastligt och stridande mot den enskilda foretagsamhetens principer. Nu iir
emellertid forhallandet det att kopmannaorganisationerna inte tror sig
onl att kunna skapa trygghet at varje enskild medlem. 'Tarje enskilt
foretag bygger pa sjaivansvarets grund. Det ar risktagandet oeh den enskiides personliga initiativ och insatser som ar avgorande. J\len kopmannaorganisationerna har till uppgift att satillvida bidraga till att skapa
trygghet for den, enskilda handelns utovare att de viII arbeta for att
dessa. i sin konkurrens mot andra foretagsfornler far s,atnma utgangsHige. Vart samarbete syftar alltsa till att oka oeh starka den enskiida
handelns konkurrenskraft oeh det a1" darfor som vi inte viII avsta fran
ett samarbete 80m har detta ~yfte.
Fil. dr. Jan Wallander: Jag skall inte ta upp tiden med att iuga pa
DagOn kritik av det forsiag som nyetableringssakkunniga hal" framlagt.
I stallet skall jag i stor korthet forsoka redogora for ett alternativ till
det forslag som nyetableringssal{kunniga hal" fralnlagt.
Detta forslag fralnlaggs av en grupp yngre ekonomer, vilka fatt i uppdrag av Studieforbundet Naringsliv och Samhalle att forutsattningslost
satta sig ncr och fundera oV~J.' problemet om konkurrens eHer samverkan
i naringslivet. Studieforbundet hoppas att kunna publicera resultatet av
deras arbete inom nagon nlu,nad. Publiceringen sker da enligt 'de principer som ar vagledande for forbundet i dess verksamhet. Dessa innebar
att man publicerar detta d-ebattinlagg utan att ta stallning yare sig for
eller emot, och med den motiveringen att det bor kunna vara ett bidrag
till den debatt sonl TIU pagar.
Den grupp som sysslar med detta arbete hal" bestatt av clocenten IIans
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Brems, Kopenhamn, ekon. lie. Bert Lindstrom, fiI. lie. Jonas Nordenson,
sekreterare Jan Rydstrom, professor Vlf af Trolle samt jag sjalv.
Nar man studerar nyetableringssakkunnigas betankande ar det frapperande, att man dar tar upp det ena konkurrensbegral1sande avtalet
efter det andra och fragar sig om avtalet har haft overvagande samhallsskadliga verkningar, och i vad man dessa verkningar kan anses sta i
direkt samband med avtalet. Blir man sa overtygad om att avtalet haft
samhallsskadliga verkningar, sa blir alltsa slutsatsen att det bor upplosas. Man 'hoppas harigenoln na ett tillsblnd dar man iute behover
rakna med dessa skadliga verkningar. Men detta a.r val ~tt aHdeles for
enkelt satt att resonera. Det avgorande ar ju inte am vissa nackdelar
forsvinner om avtalet upploses, utan om de nackdelar man far am man
iute har uagot avtal, d. v. s. vid fri konkulTens, iir mindre an de nackdelar man maste rakna med vid konkurrensbegransning. Denna avvagning mellan a ena sidan konkurrensens fordelar och nackdeIar, och a den
andra konkunoensbegransningens fordelar och nackdelar, den saknar man
i mycket hog grad i betankandet. Man har dar over huvud taget inte
diskuterat hur konkurrensen fungerar.
Ma.n kan ju saga att konkurrensen ar nagot av en helig ko. Atminstone i mera hogtidliga sammanhang ar, det ingen som staller sig upp
och satter den ifraga. Bakgrunden till denna installning ar vissa tearier
som utformats av nationalekonomer far 100 ar sedan och mera och vilken stallde den fria kOllkurrensen i ett forklarat ljus. Det ar emellertid
faktiskt sa att dessa tearier inte langre speglar den verklighet 80m vi
lever i. Det finns all anledning att staHa den fria konkurrensen under
debatt. Det ar t. ex. mycket patagligt om vi ser oss omkring i den varld
sonl vi lever i, att konkurrensen i manga fall Ieder till sUlseri, den leder
inte heller alltid till att man far sa laga priser som man skulle onska,
den leder inte till den smidiga anpassning som borde aga rum o. 8. v.
Vi har darlor i vart arbete agnat mycken tid och mada at att fors.oka
analysera hur konkurrensen egentligen verkar. Vi hal" darvid kommit
till den uppfattningen, att de fordelar som konkurrensen hal" inte ligger
sa att saga pa det statiska planet, utan f6rdelarna ligger i dess dynamiska verkningar. Det vardcfulla med konkurrensen ar utt den driver
utvecklingen framat. Detta betyder a andra sidan, att olika konkurrensbegransningar blir betanklign i den mall man har anlednillg tro att de
hejdar utvecklingen. Daremot tel" det sig av mindre betydelse om de
exempelvis skuHe leda till att man tar ut priser vilka kunna anses vara
hoga. Priser, vinster o. dyI. ar i sjalva verket fragor som i detta sammanhang har mycketmindre intresse.
Nar vi sa diskuterat olika avtal, har vi kommit till den slutsats.en,
att de avtal som ur val" synpunkt tel" sig sarskilt betankliga ar de vertikala avtalen. Dels darfar att man har anledning tro, att de hejdar utvecklingen och vidare darfor att de vertikala avtalen pa ett helt annat
satt an de horisontella inskranker friheten i naringslivet. Ett horisontellt avtal inskranker visserligen de avtalsslutande parternas fl"ihet, men
det iiI" frivilligt man avstar fra,n ratten att variera sina priser o. s. v. Med
ett vertikalt avtal inskranker man darelnot friheten for nlanniskor som
star utanfol" avtalet. De hindras effektivt att oppna affar, borja uy tillverkning ellel" dylikt.
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Om man mot bakgrunden av detta, fragar sig, vad som kan garas,
sa ar det i huvudsak tre olika typer av atgarder 80m man kan tanka
sig. Den farsta ar vad jag skulle vilja kalla farandring av de allmanna
betingelserna. Flera talare har har betonat vikten av sadana farandringar
oeh jag ar ytterst angeUigen om att understryka detta. Jag menar med
det att nlan maste skapa en sadan atmosfar i naringslivet att folk stimuleras att konkurrera, eller for att travestera ett slagord S0m folkpartiet
anvande for nagra ar sedan - det maste lona sig att konkurrera. Detta
betyder alltsa att man for en sadan ekonomisk politik att konkurrensen
stimuleras oeh att staten ser till att den inte vidtar atgarder, som direkt
kan hamma konkurrensen. Man behover harvid bara tanka pa skattepolitiken, dar man inte har en kansla av att den utformats i alIa hanseenden sa att konkurrensen och nyforetagandet stirrlulerats i mesta
mojliga man. Sedan finns det ju en mangd direkta stu.tliga regleringar
oeh karteller. Det finns vidare kommunala regleringar, hygienlagstiftning o. s. v.
En mycket viktig 8ak i detta sammanhang ar ocksa att nlan skapar
samhallsekonomisk balans. Sa Hinge man har en tendens till inflation,
sa Hinge fungerar namligen, enligt var mening, inte konkurrensen pa ett
sadant satt att man har anledning att strava efter den. Inflation leder
till att konkurrensen mellan foretagen kommer att ga ut pa, jnte laga
priser, hoga kvaliteter el. dyJ., utan pa att dra till sig sa IDyeket arbetskraft oeh skaffa sa myeket l·amaterial som mojligt. Konkurrensen far da
helt andra verkningar an eljest. En grundHiggande forutsattning for att
det skall vara nagon ide att t. ex. lagstifta mot konkurrensbegransningar
ar darfor att man skapar ctt sadant tillstand, att konkurrensen kan
fungera som den bor gora.
Den andra typen av atgard som det oeksa har talats en hel del om
har ar den sjalvsal1ering sam bedrivs inom naringslivet oeh som av alIt
att doma har varit mycket framgangsrik. Ett myeket stort antal avtal
har blivit upplosta. Jag skall inte ga in pa den" saken i detalj, det hal"
ju redan talats en hel del om den, oeh jag tror att byrachef Irsten kommer att beratta mel"a om den saken. Jag vin bara franlhalIa, att eftersam denna verksamhet fortgatt under sa kort tid ar det annu svart att
veta om den verkligen 'har mojlighet att uppfylla de mycket stora forvantningar som man for nafvarande har anledning att hysa.
Den tredje utvagen ar lagstiftnil1g. Denna hal" sin alldeles klara begransning. Man kan hindra folk fran att inga konkurrensbegransande
avtal, men man kan inte genom lagstiftning tvinga dem att konkurrera.
Enligt var uppfattning sa bor man, om man skall infara en lagstiftning,
inte infora en lagstiftning av vad jag skulle vilja kaHa skalighetstyp,
d. v. s. dar ma.n proval" ska1igheten hos varje enskilt avtal for sig. "Detta
ar i princip den typ som nyetableringssakkunniga foretrader. Anledningen
till att vi trol" att en sadan lagstiftnil1g yore olyeklig ar for det forsta
att den mycket latt leder over till en reglering av nal"ingslivet oeh da har
man inte natt det syfte som man uppstallt for sig. Vidare sa inger en
lagstiftning av den typen betankligheter ur rattssakerhetssynpunkt. Till
sist, oeh det ar for oss ett nlyeket viktigt motiv, tvivlar vi pa att man
med den typen av lagstiftning kommer att traffa just de typer av avtal
som man bor traffa, d. v. s. de som hejdar den ekonomiska utveeklingen.
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Det ar alldeles uppenbart att. det i det fallet ar nasta.n omojligt att verkligen bevisa nagonting. Effekten sammanhanger naturligtvis delvis med
hur sjalva skalighetsp1"ovningen gores. Det ar givetvis Inojligt att ga
myeket hardhant frame Skall man emellertid stalla krav pa att ha en
fullgod bevisning vid alIa de fall sam forekommer, sa tro1" jag inte att
man Ined en verklig skalighetsprovning kommer att trafia just de typer
av avtal sam for oss tel' sig betankliga. ~fan kommer k~,nske mer att
in1"ikta sig pa ·vissa flagranta fall av oskalig prissattning eller dylikt. Det
kan se bra ut i tidningarna, men jag t1"or inte att man danned hal" natt
nagonting vasentligt.
Om jag skulle samnlanfatta var standpunkt nar det galler vad man
bor gora, sa ar det alltsa dels att skapa gynnsamma betingelser for konkurrensen. Det ar det grundlaggande. Sedan kan man vidare saga att
det finns en hel del 80m talar for att man bor infora en lagstiftning.
l\ian kan sonl direktor Gillberg saga, att det liksom ar ett krav ur 1"attslig snygghetssynpunkt. Det ar en logisk foljd av den ideologi 80m man
bekanner sig till inom det fria naringslivet. Man bar emellertid inte infora
en sadan lagstiftning forran man natt samhallsekonomisk balans. Det
betydel" att man inte bor infora den olnedelbart, utan vanta nagot, sa
att man nar ett sadant Higc att det ar nagon ide att infora den. Ma.n
maste o'cksa givetvis ta bart de regleringar som finns och som direkt
framtvingar en kartellisering pa olika omraden, och dar initiativet utgar
fran staten.
Detta betyder elnellertid a andra sidan att man pa ett naturligt satt
far tillfalle att bilda sig en definitiv uppfattning om vilka mojligheter
saneringsyerksamheten hal". Gel" den i fortsattningen lika gynnsamma
resultat som nu, sa borde det betyda att man efter viss tid sade sig, att
det behovs over huvud taget ingen lagstiftning. Nagot 80m i och for sig
skulle vara ytterligt tilltalande. l\ien a andra sidan sa tror jag, oeh det
hal" antytts hal" redan av direktor Jaeobsson, att ju Hingre saneringsverksamheten fortskrider, desto mer nodvandigt blir det att man skapar klara
regier for hUT man skall sanera. Man hal" ju hittills i stor utstrackning
gatt till vaga pa det sattet, att man forsOkt upplosa alIa kartellavtal. l\1en
man kan inte komma ifran, att sa snulningom kommer man i det laget,
att somliga kartellavtal vill man godta, medan man da,remot inte vill
godta andra. Detta betyder att man behover nagot slags kod eller norm
sam man kan rora sig med. Enligt Val" uppfattning ar det darfor hogeligen onskvart att man snarast tillsatter ett expertorgan, som hal" till
uppgift att utarbeta en sadan kod. Vi hal" forsokt att nagot exemplifiera
hur en sadan kod skulle kunna byggas upp mot bakgrunden av val"
allmanna uppfattning. Det skall alltsa vara bestlimda regler om hur de
olika typerna av avtal skall betraktas. Pit en hel del punkter, anser vi,
att man redan nu kan s·e ratt klart att man bor inta en mera negativ
hallning. Det 1"01" alltsa vad jag tidigare talat am, namligen de vertikala
avtalen. Jag tanker hal" pa nyetableringsavtal, dubbelsidiga exklusivavtal,
bruttoprissattning och sadana diskriminerande atgarder som hanger ihop
. nled denna typ av avtal. Sedan finns det den stora massan av horisontella
avtal, dar vi for narvarande hal" mycket svart att se vilken stallning
luan egentligen bor inta. Sa.rskilda problem utgor vidare forhiUlandena
pa arbetsmarknaden och inom jordbruket. Visserligen maste man saga
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att den behandling som har givits dessa fragor i Nyetableringssakkunnigas betankande ar ytterligt otillfredsstallande, men salntidigt sa finns
det naturligtvis anledning att undersoka, om inte dessa omraden skulle
goras till foremal for sarbehandling. Genom ett sadant expertorgans
arbete skulle man alltsa fa en norm till vagledning for den sanerande
verksamheten. Skulle det visa sig att den sanerande vr-rksamheten inte
fyller de krav som det ar rinlligt att stiilla, skulle dell ocksa kunna bli
grundvalen for en lagstiftning nagon gang i framtiden.
Byrachef Arne Irsten: Dr. Wallander sade alldeles nyss, att han trodde
att jag skulle tala om sjalvsaneringen. Det skall jag emellertid inte ~lls
gora. Jag skall inte heller tala om nyetableringssakkunnigas forslag sa
mycket, utan jag skall tala om det organ jag sjalv en gang kommit ifran,
namligen Monopolutredningsbyran. Dagens overlaggningsamne ar ju enligt det utsanda kallelsekortet »for och emot lagstiftning mot konkurrensbegransning» sett mot bakgrunden av nyetableringssakkunnigas betiinkande. Innan man emellertid tar stallning till fragan am ski;irpt lagstiftning pa kartellomradet, finns det anledning att uPPlnarksamma ett forhlUlande, som hittills inte m:ycket berorts i den ofl'entliga de-batten kring
kartellbetankandet. Av betankandet framgar, att det ar meningen att
Monopolutredningsbyran skall tjanstgora som utredningskansli at den
av sakkunnigemajoriteten foreslagna naringsfrihetsnamnden och ombudsInanne"n for naringsfrihetsfragor. Jag tillater mig att citera vad betankandet sager i denna del: »De krav som synas llodvandiga att uppstalla for
att byran pa ett Himpligt satt skall kunna uppfylla sina uppgifter enligt
den foreslagna lagstiftnillgell aro: For det forsta att registreringen av
konkurrensbegransande overenskommelser paskyndas sa att inom en icke
alltfor avlagsen tid en allman kartlaggning over forekonlsten av dylika
overenskommelser vinnas. For det andra att byrans organisation medger
sllabba och effektiva undersokningar av begransad omfa.ttning i sadana
fall, dar namndell eller ombudsmannen pa grund av anmalan fran foretagare eller konsumentorganisation eller eljest funnit anledning att upptaga visst iirende till provning. For det tredje att mera ingaende speeialundersokningar komma till stand pa sadana ,omraden, dar skadliga verkningar av konkurrensbegransning kunna befaras, samt for det fjarde att
byran hal" mojlighet att fortlopande overvaka att genom lagstiftningen
vunna resultat bli bestaende.»
Hur ligger det till i dagens Hige for genomforande av dessa arbetsuppgifter? Detraffande registreringsverksamheten ar for narvarande 535 !{onkurrensbegransande avtal inforda i kartellregistret och ytterligare utredningar pagar inom ett flertal branscher. Av de registrerade avtalen iiI"
emellertid redan omkring hi=ilften antingen upphavda ellcr modifierade
huvudsakligen med faktiskt utrymme for vasentligt friare konkurrensforhallanden an tidigare. For arbetsuppgiften enligt punkt 2, alltsa Monopolutredningsbyrans utforande av snabba och effektiva undersokningar
av begransad olnfattning, finns inte nagon personal tillganglig inom
byran. Samma ar forhallandet betraffande arbetsuppgiften enligt punkt
4, den fortlopande overva.kningsverksamheten narmast" representerad av
monopolbyrans avdelning for allmiinna analyser av pris- oeh marknadsforhallanden. Denna sista verksamhetsgren aI', som herr Borgstrom
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namnde, forutsatt redan enligt 1946 ars lag men har annu ieke 'kunnat
igangsattas. Vad slutligen angar arbetsuppgiften enligt punkt 3, utforande av mer ingaende speeialundersokningar pa sadana omraden, dar skadliga verkningar av konkurrensbegransning kan befaras, ar monopolbyfanS personal alldeles otillraeklig. Under den nuvarande kartellagens fem
forsta. ar ffan 1946 till idag har byran salunda kunnat astadkomma
endast tva sadana undersokningar, som ar offentliggjorda. Om vi nu
antar, att en skarpning av lagstiftningen pa kartellomradet kommer till
stand fran lat oss saga den 1 juli 1952 - tidpunkten ar helt godtyekligt
vald - vad kommer da att intraffa? Ja, som jag ser saken, kommer
det nog inte att intraffa sa varst mycket i fraga om ingI'ipanden enligt
den nya lagstiftningen, aven efter den tid som kan atga for uppbyggnaden av den nya organisationen. De foresla.gna organel1, naringsfrihetsnamnden oeh naringsfrihetsaklagaren, kommer namligen ganska Hinge,
kanske myeket Hinge, att vara praktiskt taget arbetslosa.. lnte narmast
pa grund av den radgivningsyerksamhet, som bedrivs pa skilda hall inom
l1aringslivet oeh sam sakerligen kommer att medverka hartill, utan framfor alIt p'a grund av att monopolbyran under lang tid framat kommer
att forbli ett tamligen ofullganget instrument for att kunna forse de
ifragasatta organen med bedomningsmaterial. Man torde dock bora bemarka, att lnonopolbyran inte ens har kunnat planera for sin analysverksamhet oeh givetvis inte heller for ..sin snabbutredningsverksamhet.
Sistnamnda verksamhet fir for ovrigt en sak som jag personligen har
ytterst liten tilltro till. Sporsmalet om samhallsskadlig konkurrensbegransning ar alldeles for komplieerat for att overhuvud taget kunna
snabbutredas. Ett snabbutrett kartellfall maste, am inte annat av rena
sjalvbevarelsedriften, foljas av en motutredning fran naringslivets egen
sida, vilket i sin tur givetvis kommer att medfora ytterligare utredning
av l\1onopolutredningsbyran. Oeh sa ar man framme vid en speeialundersokning av ungefar sedvanlig omfattning oeh med sedvanlig tidsutdrakt
for att genomforas. Betraffande specialundersokningsverksamheten kommer for ovrigt en effektivisering att kunna ske endast i Hillgsam tal~t
genom personalforstarkning. Detta av naturliga skal da tillgangen pa
kvalificerad personal ar forhallandevis begransad. Nyanstallda befattningshavare maste for ovrigt. enligt Monopolutredningsbyrans egna erfarenheter under ganska lang tid skolas for att kunna bli effektiva kuggar
i det stora utredningsmaskineriet.
Riktigheten av min uppfattning OIll monopolbyrans bristande forrru1ga
for lang tid framat att forse de ingripande organen med tillraekligt material bestyrkes av utveeklingcn under den tid naringslivets sjalvsaneringsverksamhet pagatt. Jag aterkommer har till de specialundersokningar
som l\ionopolutredningsbyran hittills verkstallt. Tva aro, som jag tidigare
namnde, offentliggjorda, namligen i fraga om maskiner och redskap inom
jordbruket samt am tillverkningen av radiatorer. Vidare ar tva undersokningar berorande grosshandeln med planglas oeh fabrikationen av
diskbankar praktiskt taget fardigstallda. Ytterligare speeialundersokningar pagar inom jarn- oeh balkgrosshandeln samt grosshandeln moo
jarn oeh stalror avensom produktionen av gjutna sel\:tionskallarpannor.
I ovrigt har Monopolutredningsbyran, savitt jag vet, inte ens overvagt
inom vilka branseher ytterligare verkningsundersokningar skall utforas.
l
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De nu l1amnda undersokningarna foreter emellertid tydliga bevis for att
ett start antal konkurrensbegransande avtal antingen upphort att galla
eHer modifierats i riktning mot friare konkurrensforhal1anden. Dtan att
intaga nagon mer definitiv standpunkt till det samarbete 80m annu aterstar inom dessa brans-cher vagar man nog rent allmant anta, att organ
med befogenhet att offentligt ingripa mot konkurrensbegransning knappast skulle kunna astadkomma friare konkurrensforhaJlanden an det
statt eHer star i naringslivets makt att genom egna atgiirder befordra.
Det fortjanar i detta sammanhang sarskilt framhallas, att konkurrensen
nu torde vara helt a,terstalld inom inte bara jordbrukslnaskinbranschen
som herr Jacobsson nanlnde utan aven grosshandeln med planglas och
grosshandeln med jarn och 8talror.
,
Moo utgangspunkt fran de av mig nu perorda forhallandena och moo
hansyn till den korta tid, som star till lnitt forfogande, tar jag inte nu
upp forslaget om skarpt lagstiftning pa kartellomradet till narmare diskussion. Fragan om ytterligare lagstiftning eller om utformningen och
omfattningen av en sadan lagstiftning bor enligt min mening emellertid
knappast vara aktuell, forran det finns ett utbyggt och fr"lmfor alIt uppHirt utredningskansli som overhuvud taget har mojlighet att i atminstone
TIagon utstrackning kunna forse ingripande organ med anviindbart utredningsmaterial. Har bortser jag givetvis fran den ur foretagsekonomiska
aspekter nagot otillfredsstallande losningen att genom lagstiftning bereda utrymme for statliga befattningar, vars innehavare uppbar en i
huvudsak arbetsfri inkomst.
Aven om jag emellertid inte nu tar stallning till nyetableringssakkunnigas majoritetsforslag, viII jag dock. avslutningsvis berora ett forhallande, som hal" nara samband med de synpunkter jag nyss berort. I kartellbetiinkandet beraknar salunda majoriteten, att monopolbyran, utbyggd
enligt alternativ II, alltsa under den tid prisregleringslagen alltjamt galler, skall kunna utfora 20-30 verkningsunde1"sokningar am aret. Denna
berakning saknar enligt min mening reeUt underlag, onl den inte rent
av maste anses vara utopisk. Forslagsstallarna har inte hal' tagit tillracklig hansyn till de betydande och tidigare oforutsebara svarigheter, sam
motel" vid utforande av undersokningar pa detta utomordentligt omtaliga intresseomrade. Det ar jn anda till syvende og sidst frfiga om undersokningar, som i sin nuvarande tilHimpning medfor ett fullstandigt avkladande av samarbetande foretagare i deras ekonomiska nakenhet.
Ja, herr Ordforande, jag kan sammanfatta lllitt inlagg i denna debatt
med fyra ord: Bygg ut mOllopolbyran forst!
Statssekreterare Richard Sterner: Dr. Wallander sade en hel del angaende forutsattningarna for praktiska losningar till konkurrensfragan, dar
jag tro1" att vi alIa ar tamligen overens. En del av hans praktiska
konklusioner har jag kanske llagot svarare att folja. Han menar bi. a..,
att det forslag vid framlagger endast ger mojlighet till ingrepp mot sarskilt flagranta fall. Jag tro1", att det skulle vara oHinipligt, am forslaget
yore sa konstruerat, men kritiken har ju varit den rakt motsatta, oeh
forslaget ar ju heller inte konstruerat som dr. Wallander tycks ha f6rutsatt. Till flertalet av de ovriga dehatt6rerna skulle jag vilja rikta en
liten erinran. Denna fraga hal" diskuterats inte bara i vart land och del
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ar inte heller bara vart land som genomfort eUer overvager att 'genomfora lagstiftningar av ifragavarande slag, utan det gars i ctt stort antal
Hinder. Problemen ar overaUt desamma. De ar ytterst svara, men anda
sa tas de upp darfor att man tror att det behovs. Bara den sa.ken borde
kanske mana litet till forsiktighet vid en del av de litet kategoriska omdomen som hal" faUts.
Jag vin berora nagra av de huvudproblem som diskus~ionen rort sig
Oln. Man hal" anmarkt pa alt vart forslag iute tar sikte pa olika offentliga regleringar. Forklaringen hiirtill ar elnellertid ratt enke!. Den fragan
ingick namligen inte i utredningens uppdrag. Det finns aven en mera
direkt forklaring an sa. Om man tillskapar ett sadant organ sonl vi
foreslagit oeh som skulle bli nagot slags ambetsverk, sa ar det ju inte
Himpligt att lata detta organ 1Jsatta sig pa» regering oeh riksdag. Om riksdagen t. ex. antar en viss jordbruksreglering, sa kan ju inte en sadan hal"
myndighet taga sig for att andra pa den efterat. Vi kan tycka vad vi
vill om regleringen av tobakshandeln. Jag ,ar inte aIls nagon forsvarare
av den, oeh ja.g tror att om man laser mellan raderna i majoritetens
betankande, sa konlnler man att finna att vi ar ganska kritiska mot
den. Men ar det sa att statsmakterna antagit denna reglering en gang,
sa bar det vara de sonl gar en andring i deJ;l, om sa behovs. Vi hal" emellertid straekt oss sa langt, att vi foreslagit att naringsfrihetsnamnden
skall framtrada som representant for det. allmiinna intresset av en lampligt avvagd konkurrens oeh darvid iiven anvandas som remissorgan betraffande vissa offentliga regleringar, om vilka det kan tiinkas att de far
sekundara verkningar 80m statsmakterna icke hal" avsett. Vidare skall
namnden yanda sig till statsnlakterna, om den finner att nagon offentlig
reglering .har medfort konkurrensbegransninga1" 80m aldrig varit avsedda.
Sadant forekommer sakert, oeh det finns darlo1" behov av ett organ som
har aven denna uppgift.
, .
Sedan kommer jag till kravet pa att lagstiftningen aven skulle avse
arbetsmarknaden. Jag vill understryka vad kanske nagra talare har
tytt men som jag tyeker bor ytterligare betonas, namligen att det ar
ju dock en principiell skillnad, om en grupp tillverkare gor ett avtal moo
sig sjalva om att priserna skall bindas utan att man fragar konsumenterna om det, och om man a andra sidan hal" en grupp lontagare som
gor avtal moo dem som' koper deras arbetsk1"aft. Man kan visserligen
saga, att just nu rader en sadan konjunktur, att Iantagarparten ar maktig
i forhallande till arbetsgivareparten.· Dar kommer vi emellertid till en
fraga, som betankandet inte beror darfor att det kan ju inte handla om
alIt mellan himmel oeh jord pa en gang, namligen fragan om de allmanna
ekonomiska forutsattningarna. Dar a1" vi val tamligen ense om att vi
bor strava efter en ordning, som gar ut pa att det blir mer-a balans oeh
att detta oeksa ar en av de viktigaste forutsattningarna for konkurrens.
I{ommer vi darhan, sa blir det ocksa mera jamvikt i maktforhallandet
pa arbetsmarknaden.
Herr Gillberg hal" forfasat sig over vad vi skrivit Oin en »Himpligt»
avvagd konkurrens. Det skall inte vara »Himpligt» menal" han, ty det
ordet passar inte in i de rattssakerhetsbegrepp 80m han viII havda. Ja,
men vad ar alIt detta annat an en lamplighetsfraga? Jag menar, att
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ibland ar konkurreJis Himplig, ibland ar den mindre Himplig, pa vissa. omraden har man for myeket oeh pa andra far litet konkurrens. Det ar en
Himplighetsfraga. Ibland kan en alltfar fri konkurrens skapa ineffektivitet oeh ibland kan ineffektivitet skapas genom for kraftig regleril1g av
konkurrensen. Av det skalet tror jag, att av de alternativ som blivit diskuterade sa ar det Gillbergska alternativet det samsta. Jag sager det med
all respekt for herr Gillberg for jag har lart mig vardesatta hans stora
kunskaper pa detta omrade oeh hans begavning, men trots detta maste
jag saga, ~tt han med en elegant gest hoppat i galen tunna. Det finns tva
alternativ som kan diskuteras; det ena ar ett rent forhandlingsalternativ
med ett forhandlingsorgan, som bestar av bade ekonomiskt kunniga. man
oeh jurister, oeh det andra ar att man dessutom ger detta organ mojlighet att tillgripa tvingande a,tgarder. Jag har stor resp-ekt for vara domstolar, oeh jag ar alldeles overtygad om att de tillhor de basta i varlden,
men att saga vad som ur allman synpunkt ar en Himpligt avvagd konkurrens ar faktiskt inte en uppgift for domstolarna.
Jag kommer nu till en fraga som jag kaUat far var man skall lagga
the benefit of doubt, d. v. s. den s. k. bevisbardan. Dar kommer man in
pa rattssakerheten. Men man har i diskussionen fullstandigt blandat ihop
tva olika saker. Den ena ar: Hur langt skall jag ga, nar jag forsaker tag-a
bort konkurrensbegransning? Skall jag anvanda det dar som dr. Wallander inte tyeker om, namligen att bara inrikta mig pa de flagranta fallen?
Eller skall vi ga litet langre? Det ar en sak. Den andra ar, att dar man
drar gransen, var den an rna befinna sig, dar skall man drag~ den konsekvent. Det ar tva skilda. fragor. Fragan 'om hur Dlan skall draga gransen konsekvent iir ett probleln som skulle taga alltfar lang tid att ga in
pa nUt Man skall inte blanda ihop dessa fragor oeh sag'a, att darfor att
vi viII ga litet langre an vad manga andra viII - sa skulle vi vilja stryka
rattssiikerheten. Det ar klart, att tanker ma.n nu pa lcartellernas rattssakerhet i forsta hand, sa kanske man kan farsta resonemanget. Men
rattssakerheten maste ju oeksa galla en avvagning mellan olika gruppers
intressen. Det finns ju de foretagare som arbetar utanfar kartellerna oell
det finns aven konsumenter oeh aven de bar val oeksa ha litet rattssakerhet.
I detta. sammanhang viII jag till sist bara saga en sak, niimligen att 'nar
man nu som argument mot att det skall goras nagot ratt kraftigt at delta
problem tar upp rattssakerhetsargumentet, maste man val anda tanka
sig litet for. Vad ar dessa ·karteller oeh dessa regleringar som gars av
privata nagonting annat an ett systemav privatlagstiftning. Oeh vad ger
det for rattssakerhet?
Direktor K. E. Gillherg: Jag begarde ordet far att replikera dr. Bonow,
men da jag farmodar, att det pa detta sena stadium av debatten inte ar
nagon som iir sa!skilt intresserad av vad jag skrev i en bok 1935, sa skall
jag fatta mig kort pit den pnnkten.
Jag vill erinra om att den diskussion, som da fardes har i Sverige oeh
dar ju gjordes likartade inlagg' av exempelvis Bjorn Prytz oeh andra,
skedde mot bakgrunden av den ekonomiska depression, som radde over
varlden i borjan av 1930-talet. Ifragavarande diskussion ledde ju i Europa
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oeh aven i Amerika till en hel del atgarder av helt annat slag an dem som
vi diskuterar har idag. Darfor tyeker jag nog inte, att den debatten hal'
sa sarskilt stor relevans har idag. Den enda relevans som den skulle kunna
ha vore, att man kunde saga att man genom diskussion i DagOn man
foregrep de uttalanden som Inajoriteten har gjort i betiinkandet, nar man
har sagt att Iagtillampningen i fraga om konkurrensbegransningarna skall
ske med beaktande av de ekonomiska konjunkturerna oeh av den ekonomiska politiken overhuvud taget. Darfor bor ju i varje fall inte majoriteten bli sa choekerad av att den diskussionen agde rum pa satt som den
gjorde 1935.
Betraffande bruttopriserna vill jag endast i korthet saga, att mojligheten att Himna aterbaring har funnits i alla ar, varfor den uppmjukningen alltsa inte ar nagon ny sake Fragan om sjalvbetjaningsaffarerna
ar daremot en ny sak, oeh att man tagit hansyn till den saken nu ar val,
savitt jag forstar, riktigt. Man kan val inte garna klandras for att man
inte tagit hansyn till sjalvbetjaningsaffarerna, innan de har konlmit till.
Sedan har dr. Bono,v ratt i att min personliga insta1lning, om den nu
har nagot sarskilt intresse, till bruttoprissystemet har pa,"verkats av att
jag har kunnat konstatera att tack yare bruttoprissystemet sa harden
enskilda haudelns uppmarksamhet pa pI1sdiskrimination blivit vasentligt
mindre. I skydd av bruttoprissystemet har konsumentkooperationen kunnat starka sin ekonomiska stallning pa ett satt som eljest inte skulle ha
varit mojligt.
Vad sedan betraffar herr Sterners inlagg, som jag oeksa i korthet skulle
vilja saga nagra ord on1, sa tyeker jag, att han skjuter ifran sig problemet om de statliga konkurrensbegransningarna pa ett ganska Hittvindigt
satt. Han sade bi. a., att om man laser mellan raderna, sa kanske man
kan finna, att aven majoritetcn ar betanksam mot dessa statliga konkurrensbegransningar. l\1:en varfor skall man ocksa behova Hisa mellan
raderna? Jag tror, att man har fullt arbete att lasa pa raderna i detta
1300-sidiga betankande.
Herr Sterner sager vidare, att av alIa de alternativ, som har lagts fram,
sa ar domstolsalternativet, som jag tillatit mig pHidera for, det samsta.
Oeh det kan jag val forsta ifran hans synpunkt. Namndalternativet oeh
forhandlingsalternativet ar vasentligt trevligare for de f'yften oeh de
tankegangar som ligger bako~ majoritetens forslag, darfor att bade genom naringsfrihetsnamnden och genom ett forhandlingsforfarande kan
man astadkomma en dirigering av naringslivet som inte gar att gora
genom domstolarna. De svenska domstolarna kan ju nappeligen bli nagra
planhushallningsorgan. Daren10t kan naringsfrihetsnamnden ganska
uppenbart bli ett sadant. Forhandlingslinjen har ju en viss nin1bus, ett
visst sken av frivillighet, men den frivilligheten vet vi hur mycket den
ar yard. Detta har vi sett i ranteregleringsdebatten, dar llaringslivet fatt
veta, att antingen skall man folja en viss politik frivilligt eller oeksa skall
man tvingas till denna politik genom ett statligt ingripallde. Kven om
jag kanske sager en oartighet, sa maste jag nog saga, att statssekreterare
Sterners betankligheter Inot domstolslinjen ingalunda minskat min entusiasm for denna linje utan tvartom gjort mig annu mera overtygad om
att den anda ar den riktiga.
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Direktor C. A. Jacobs80·n: Det har ju blivit sent och jag har bara nagra
fa ord att saga.
Statssekreterare Sterner pii.stod, att denna fraga tagits upp i alIa Hinder. I praktiskt taget alIa Hinder, sade han, ar den aktuell, har diskuterats fram och tillbaka, och det ar darlor att forhallandena har drivit
framden. Vad ar det som har gjort fragan aktuell? Jo, det ar att vi
inte minst har i landet mer och mer borjat adoptera vad 80m kommer
fran Amerika. Det ar den amerikanska erfarenheten eller den amerikanska lagstiftningen pa detta omrade som jag tror ligger bakom det hela.
Amerikanarna har denna skarpa lagstiftning mot aUt vad karteller heter,
men jag vagar pasta att det finns ingen konsekvens i den. USA hal" praktiskt taget varldens hogsta tullsystem. Pa 1930-talet reste det omkring
amerikanare i Sverige oeh bad att fa se i svenska privata faretagares
backer for att forska ut om de svenska' foretagarl1a salde far billigt i
Amerika. Det kallar jag icke att befordra fri konkurrens, utan det ar
att ha fri konkurrens sa Hinge det passaro Amerika ar dessutom ett mycket stort land, som eliminerar den utlandska konkurrensen, och man kan
inte draga paralleller i ett litet la.nd som Sverige med praktiskt taget
inget tullskydd.
Sedan vill jag berora en sak som dr. Bonow tog upp. Det hade tidigare
i debatten sagts, att tekniskt samarbete forutsatter ett visst ekonomiskt
samarbete. I anslutning hartill fragade dr. Bonow, ifalI detta blir Hittare,
om man motarbetar karteller eller prisoverenskommelser pa privat frivillig vag? Nej, det gor det inte, men i ett sadant frivilligt system far man
vaga vilket som ar det fardelaktigaste. Ar det fardelaktigast att bibehalla
ett tekniskt samarbete med ett visst ekonomiskt samarbete? Ar det far
allmanheten det basta eHer inte? Man utgar inte a priori ifran att ett
system ar felaktigt, utan man har storre mojligheter att pa frihetens vag
taga alla synpunkter i beaktande och bedoma vilket sonl ger det basta
slutgiltiga resultatet.
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Ordforande: Statsradet D a g Ham mar 8 k j 0 l d.

Kabinettssekreterare Arne Lundberg inledde aftonens diskusSlon om

Det ekonontiska langtidsprogratnDlet
Langtidsutredningen hade i uppdrag att belysa utveeklingstendenserna inom det ekonomiska faltet under femarsperioden 1951-55 oeh
att foresla riktlinjer for den ekonomiska politiken. Den allmanna malsattningen skulle enligt direktiven vara »ett effektivt oeh rationellt
utnyttjande av samtliga produktiva krafter i samhallet und~r hog
oeh jamn sysselsattning av arbetskraften samt en sadan hushallning
med de tillgangliga resurserna, att kravet pa samhallsekonomisk
balans oeh stabiliserat pennin.gvarde uppfylles». Detta ar en ambitios malsattningmed haJlsyn till de tillgangliga utredningsresurserna.
Utredningsarbetet skulle kunna beskrivas som ett forsok att tilllampa nationalbudgetteknik pa en femarsperiod. Till en sadan beskrivning bor man emellertid lagga nagra reservationer. Uppenbart
ar, att en tilHimpning av nationalbudgettekniken pa langa perioder
stoter pa betydligt storre tekniska svarigheter an det vanliga nationalbudgetarbetet. Dartill kommer, att medan konjunkturtendenserna under ett enda stundande ar ibland kan forutsagas med relativt stor
sakerhet oeh i varje fall alltid brukar diskuteras i nationalbudgeten,
maste man i en femarsplanering noja sig med en mycket sehablonmassig arbetshypotes betraffande konjunkturntvecklingen. Medan
nationalbudgetdelegatione~ ofta har informationer fran regeringen
rorande vasentliga delar av den politik, som kommer att genomforas
under det kommande aret, saknade langtidsutredningen stodet av
sadan kunskap. Utredningen hade, i motsats till nationalbudgetdelegationen, att fores1! en politik.
Vid langtidsplanering maste man i forsta hand, strava att sOka
urskilja sadana forhallanden oeh tendenser inom det ekonomiska livet,
som kan vantas fa betydelse pa langre sikt, aven om vissa forand10 -
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ringar av konjunkturerna skulle intraffa. Man kan da fr~ga sig, var~
for med »langre sikt» skall avses just en femarsperiod. Under utredningsarbetets gang traffar man visserligen pa handelseforlopp, som
kan tankas fullbordas under en femarsperiod, men i de fIesta fall ar
perioden kortare eller langr~ eller alldeles obestambar. Lasningen till
femarsperioden - eller nagon annan inte alltfor lang period - ar
kanske nodvandig av vissa praktiska skal, men samtidigt medfor den
ibland en inpressning av analysen inom en ram, sam ar artificiell.
Trots sadana svarigheter tycks det docl\: rada en a.Ilmant spridd
uppfattning, att forsok till samlade overblickar over flerarsperioder
bor foretagas. Ett skal harfor ar, att det med fog kan garas gallande,
att statsmakterna ibland pit ett skadligt satt ar fangade av budgetarsbetankandet. Det ar latt att konkret illustrera, att detta inverkar
menligt exempelvis pa vissa statliga investeringsomraden. Pa andra
faIt kan nackdelarna av budgetarsbetankandet vara svarare att kon-·
kretisera. Det korla perspektivet medfor dock a ena sidan faran, att
problem, som pa grund av sin natur, kraver illangariga insatser for
sin losning, o·ver huvud taget icke; angripes, och a andra sidan risk
for att beslut .pa speciella omraden med konsekvenser for lang tid
framat fattas, utan forsak att inordna dessa beslut i det allmanna
sammanhanget. De korta perspektiven medfor ocksa en tendens till
overbetoning av konjunkturproblemen.
Mot denna bakgrund ter det ':sig sannolikt, att fler sadana utredning-ar kommer att genomforas. Det ar emellertid tvi,,'elaktigt, om
dessa utredningar framdeles kommer att bli biittre bara darfor att
man har tidigare tillfa1liga erfarenheter att bygga pa. Den framsta
forutsattningen for en forbattring ar, alt det kontinuerligt pagaende
utredningsarbetet inom naringslivets organoch statliga institutioner
utvidgas och fordjupas. La.ngtidsutredningen harframha1lit onskvardheten av att konjunkturinstitutet utbygges, sa att institutet far
okade forutsattningar att undersoka langsiktsproblem. Institutet
skulle, far man hoppas, i detta arbete slippa bundenheten till en
femarsperiod, tvanget att spanna over hela det ekonomiska faltet
pa en gang och att rycka fram i ilmarscher.
En langtidsutredning av det nyss avslutade slaget ar i utomordentlig grad beroende av sina underleverantorer. Vi hade otur darigenom
att Korea-krisen stallde alIt pa huvudet just som vi skulle borja
vart arbete. Det blev svart. att frig-ora arbetskraft for de specialundersokningar vi onskade fa till stand. Sedan vart betankande publicerats, har jag fran atskilliga hall hort onskemal om att mer av vart
detaljmaterial borde ha publicerats sam bilagor. Detta detaljmaterial var emellertid ofta i sadant skick, att vi visserligen sjalva kunde
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ploeka igenom det oeh dra vissa sluts-atser men att det sl{ulle ha
kravt atskillig overarbetning for att kunna publiceras. For denna
overarbetning hade vi inte resurser. I fraga om presentationen i
ovrigt var var stravan att skriva kort.
Langtidsutredningens uppdrag var av politisk nature Att uppdraga
riktlinjer for den ekonomiska politiken ar uppenbarligen icke nagon
uppgift for vetenskapen. Kommitten hade emellertid icke parlamentarisk sammansattlling. Ett politiskt uppdrag hade salunda givits
at en expertutredning, vilkrt satte oss infor ett delikat avvagningsproblem. Vi maste ge oss in pa politiska bedomninga.r, men vi ville
undvika fragor av utpraglat partipolitisk natur, rorallde vilka maste
traJias kompromisser, 80m icke kan ske inom en utredning av denna
type Gransdragningarna mellan vetenskap, politik oeh partipolitil{
ar sannerligen inte latta at! gora, och jag viII inte pasta, att var behandling av amnet ur denna synpunkt ar klanderfri. Vi har varit
tamligen frejdiga i fraga onl avvagningen mellan investeringama inbordes och i den totala avvagningen mellan investering och konsumtion, men nar vi kom in pa fragan om den ekonomiska politikens
medel kande vi starka hamningar. Har ror man sig namligen pa det
mest utpraglade faltet for de partipolitiska meningsskiljaktigheterna.
Den erforderliga ytterligare belysningen av mojligheterna for programmets genomforande far ges av politiska instanser, mojligen ocksa inom. kommitteer med p'arlamentarisk sammansattning.
Det satt varpa langtidsutredningen kryssat mellan Scylla oeh
Charybdis, mellan den alltfor menlosa objektiviteten och den alltfor
utpraglade politiska varderingen, har helt naturligt utsatts for tva
slags kritik. Somliga har velat se oss langre inne bland de politiska
branningarna, medan andra tyckt, att vi har sagt for myeket, 80m
inte ar objektivt och bindande bevisat.
Att nationalbudgetteknik tillampas betyder att man soker behandla hela det ekonomiska faItet. Det var emellertid med hansyn
till vart uppdrags natur inte motiverat att agna lika mycket arbete
at alIa avsnitt. Pa vissa omraden kan det vara svart att dra llagra
intressanta slutsatser, medan i andra stycken givande problemstallningar }{an foreligga. Psykologien i politiken ar ju ocl{sa sadan, att
alIa finesser i ett betankande av denna art hastigt gloms bort och
endast vissa huvudlinjer lever kvar som objekt for debatt. 1948 ars
langtidsprogram hade ju sin tyngdpunkt i vad som slagordsmassigt
kallats exportofiensiven. I 1951 ars program behandlas utrikeshandeln mycket kortfattat. Anledningen ar den, att vi inte kunde skonja
nagra pa langre sikt verkande faktorer, som skulie komma att gora
var handelsbalans ogynllsam, om samhallsekonomisl{ balans kan i
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soort sett uppratthallas. Av den omstandigheten, att vi i motsats
till 1948 inte kunde iakttagu nagon dominerande handelspolitisk svarighet, bor man nu inte dra slutsatsen, att utredningen vantar sig
en fullkomligt storningsfri utveekling av handeln. Utveeklingen kan
sjalvfallet komma att forlopa under ratt kraftiga svangningar, och
det kan heller inte uteslutas, att huvudtendensen under femarsperioden blir ogynnsam. En sadan utveckling maste i sa fall hero pa
forhallanden, som varken utredningen eller de mang'a vi diskuterat
dessa fragor med kunnat. upptaeka.
I 1951 ars langtidsprogram star investeringsproblemen i forgrunden. Utredningen rekommcnderar en hog investeringsvolym oeh sarskilt en okning av byggnads- oeh anHiggningsarbetena. Vid detta
sammantrade, dar de fIesta deltagarna torde ha last atminstone referat av utredningens betankande, anser jag mig inte bora tala refererande utan kommenterande, oeh jag kommer darvid att i forsta
hand uppehalla mig vid investeringsfragorna.
Betankandets investeringskapitel i~ledes med en inventering av
investeringsbehoven. Denna invent~ring ar av ojamn k'valitet, hI. a.
beroende pa de mycket skiftande mojligheterna att fa statistiskt
grepp pa dessa behov, bakom vil~a ligger de statliga organens, kommunernas, enskilda £oretagg oeh' individers planer oeh onskemaJ av
synnerligen varierande nature Stravan har varit att i inventeringen
fa med endast sadana objekt, som under det av utredningen forutsatta konjunkturlaget skulle komma till utforande under femarsperioden, om varje investerare kunde uppbringa material, a-rbetskraft
och kapital utan att hindras av de totala resursernas begransning i
forhAllande till de totaJa anspraken pa dem. Siffrorna har snarast
hallits i underkant. Nagra kommentarer till uppskattningarna av
investeringsbehoven kan knnske intressera.
Betrafiande jordbruket galler, att investeringarna under de narmast forflutna aren varit i stort sett fria i en utpraglad hogkonjunktur. De har varit sa stora efter kriget, att trots avflyttningen fran
landsbygden jordbruksproduktionen kunnat okas. Utredningen tror
darfor inte pa nagot behov att driva upp dessa investeringar over
1950 ars hoga niva.
I fraga om industriens investeringslage ar resonemangen nagot
splittrade pa olika avsnitt. Den lilia okningspost vi for industrien
infort i behovsinventering far narmast fattas som en symbol for att
utredningen tyckt sig finna motiv for viss investeringsokning ehuru
icke alltfor store Aven h.ar ar utgangspunkten, att industriens investeringsniva var hog historiskt oeh internationellt sette Materialet
for bedomning a,,· utv·ecklingen har kommit fr8Jl de viktigaste
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bransehorganisationerna oeh ett antal storre foretag oeh koncerner,
kommerskollegiums inventeringar, erfarenheterna fran byggnadsberedningen oeh vissa forsak till studier over sambandet mellan investering oeh produktionsutveekling. En myeket viktig hallpunl{t for
bedomningen ar, att den kommande perioden i forhallande till perioden efter kriget kommer att medge ratt ringa investering for produktionsutvidgningar, som forutsatter okningar av arbetarstyrkan.
Overdimensionering av foretagen i forhallande till arbetskrafttill-"
gangen fore!{ommer pa atskilliga hall mom naringslivet. Ayen om
dessa foreteelser sammanlagt inte svarar mot nagot nlltfor imponerande arbetarantal, har de haft en betydande psykologisk effekt pa
foretagarna. Dessa borjar komma till insikt om att bostadsfragan
maste losas oeh att man maste ha nagot sa nar goda utsikter att
skaffa arbetskraft, innan man ger sig pa utvidgningar. Denna insikt
kan vantas komma att sprida sig. A yen om bostader kan skapas,
blir arbetskrafttillgangen starkt begransad. Laget manar a andra
sidan till arbetskraftbesparing genom rationalisering, 80m ofta kan
ske med ratt IDattlig investeringsinsats men som ieke sallan kraver
nybyggen. Ett vidgat utrymlne for rationalisering uppnas, om utbyggnaderna minskar i omfattning. Om dessa forhallanden inte skulle
avspegla sig i en minskad benagenhet hos foretagarna for sysselsattningsokande investeringar, d. v. s. om ett storre antal foretagare tror
sig ha forutsattningar att skaffa sig arbetskraft pit andra, mahanda
lika effektiva foretags bekostnad, kan trycket pa byggnadsberedningen bli starkt. Till dem som kanner sig siikra pa att var uppskattning
av industriens investeringsbehov ar for lagtberaknat, viII jag gora
erinringen, att det sa vitt jag forstar skulIe behovas en ratt obetyd..
lig sankning av den ekonomiska temperaturen under den av utredningen forutsatta" for att investeringsbenagenheten skulle avsevart
sjunka. Den vasentligaste synpunkten ar emellertid, ntt den av utredningen uppskattade utveeklingen skulle medge okad rationaliseringsverksamhet under perioden.
Handelns byggnadsbestand har under de gangna aren av olika teeken att doma vaxt oeh forandrats forhallandevis litet medhansyn
till den okande omsattningen oeh nya distributionsmetoders genombrott. N agot fast grepp pa ii-mnet ar det emellertid mycket svart
att fa.
Pa sanlfardselsomradet oeh for vagvasendet bygger inventeringen
till stor del pa en relativt fast langsiktsplanering av r-espektive ambetsverk. Bakom dessa planeringar finns vissa om ocksa ratt overslagsmassiga rantabilitetskalkyler.
I fraga om bostaderna ha.r utredningen godtagit bostadsstyrelsens
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beralmingar, som syftar till ett nedbringan.de av bostadsbristen till·
knappt halften. Pa denna punkt skall jag noja mig med att understryka, att utredningen har gjort antagandet, att hyresjusteringarna
under perioden kommer att bli mattliga oeh i stort sett betingade av
fastighetskostnaderna. Vi har icke ansett oss bora rakna med fri
hyresmarknad som ett realistiskt alternativ, eftersom vi inte har
trott pa att en sadan politik skulle kunna vinna gehor hos nagot
politiskt partie
I fraga om skolorna bero!' investeringsbehoven i forsta hand pit det
okade barnantalet i folkskolan, till mindre del pa den okade trangseln vid de hogre skolorna. De angivna sifirorna har tillkommit,
sedan viss hansyn tagits till mojligheten att minska lokalbehovet genom provisorier av olika slag, oeh kan inte betraktas sasom maximisiffror. I fraga om sjukhusen ax de bestammande faktorerna, att ett
stort antal patienter - bade psykiskt oeh fysiskt sjuka - som inte
bara sjalva onskar sjukhusvard utan 80m ocksa av lakarna anses
bora ha sadan, for narvarande maste avvisas. Behovsberakningarna
for skolor oeh sjukhus har utiortsi;av vederborande allsvariga myndigheter.
I fraga om vatten- oeh avloppsanlaggningar foreligger ett av sarskilda sakkunniga utarbetat program, 80m avser anordnande av vatten oeh avlopp for praktiskt taget all permanent bostadsbebyggelse
i landet under en 20-arsperiod. Om man viII avfarda detta program
80m orealistiskt oeh rekommendera utstraekandet av tidsperioden till
30 ar eller annu mera, skall man inte glomma, att myndigheterna
ieke har denna utveekling i sin hand. Inom glesbebyggelse oeh mindre bostadsomraden utfor fastighetsiigarna alternativt hydroforanlaggningar oeh primitiva avloppsanordningar, som drar med sig en
i genomsnitt storre investering per hushaJI an kollektiva anlaggningar. Inom tatorterna finns ofta inte ens detta alternative Av
dessa ska} har utredningen ansett sig bora rakna med de sakkunnigas
program som en godtagbat uppskattning av investeringsbehoven.
Inventeringen av investeringsbehoven ror sig sannerligen inte med
nagra fantasisiffror..Anda kan man ju fraga sig, om det foreligger
nagot slags synvilla, nar man ser manniskornas onskemal hopade pa
detta satt till miljard efter miljard i en tabell. Det ar frestande att
gora den allmanna inv3.ndningen, att investeringsbehoven ju ytterst
beror pa helt subjektiva uppfattningar om den onskvarda framstegstakten pa olika omraden, uppfattningar som varierar fran land till
land oeh fran tid till tid. arfor skulle svenskarna, som har klarat
sig utan vatten oeh avlopp i flera tusen ar, plotsligt skaffa sig denna
bekvamlighet under en 20-arsperiod? Varfor skulle vi 11a sa myeket
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hogre investeringsniva an ett flertal andra civiliserade lander? oUr
dessa synpunkter kan del synas, 80m om fran behovssidan varje
grund saknades for nasta led i vart betankandes investeringskapitel,
namligen diskussionen av investeringsutrymmet.
I verkligheten finns inte aUs det fria spelrum i fraga om investeringsnivan, som man kan tycka sig upptacka, om mall borjar fundera
over investeringsbellagenhetens subjektiva yttersta grund. Genom beslut av olika offentliga organ, genom allmant vedertagna forestallningar om standard i olika avs~nden, pa grund av trogheten i olika
funktionssamband ar - i varje fall i ett stabilt konjunkturlage i sjalva verl\:et det mesta bundet for en sa kort tid som fern are
Langtidsutredningen har i forsta hand gatt ut ifran onskvardheten
att halla uppe industriinvesteringarna pa en niva, 80m mojliggor' en
produktionsokning i ungefar det tempo vi vant oss vid cfter kriget.
Att vi i vart produktionsantagande stannat vid 3 procents arlig
okning beror endast i ringa man pa farhagor, att investeringsbenagenheten i industrien eller lltrymmet for dess tillfredsstallande skulle bli
otillrackligt. Vi har tagit storre hansyn till befarade ravarubekymmer
och andra storningar i samband med den internationeUa utvecklingen. Vidare hade vi nog for oss att det skulle se prydligt ut med ett
forsiktigt antagande om 3 procent jamfort med de 5 vi rusat upp till
under senare are Samtidigt som vi ansag bibehallen hog investerings'niva inom industrien och jordbruket onskvard, fann vi sa starka
onskemal om okad byggnads- och anlaggningsverksamhet foreligga,
att vi ansag oss bora fororda en okning pa detta omrade. Vi valde
darfor att foresla en okning av investeringarnas andel i bruttonationalprodukten. Hade vi inte foreslagit denna utvag, skulle vi ha stannat for att rekommendera en okning av byggnads- och anlaggningsverksamheten pa ovriga. investeringars bekostnad. Jag aterkommer
till fraga.n om investeriilgsinriktningen, sedan jag stallt behov och
utrymme mot varandra i nagra siffror.
Behovsinventeringen redovisades i en tabell, enligt vilken investeringarna 1950 - med undantag for underha1let - uppgick till ca
5,7 miljarder kr., medan det forelag en benagenhet till okning av den
genomsnittliga arsinvesteringen under femarsperioden med drygt
1,5 miljard kr. i forhallande till 1950. Av okningsbehovet han£orde sig
ea tre fjardedelar till byggrlader och anlaggningar. Pit derma punkt i
framstallningen viII jag falla ett omdome om vars riktighet jag ar
overtygad. Hur man an vrider och vander pa uppskattningar och
bedomningar av investeringsbenagenheten och reserverar sig for felaktigheter i materialet, kommer man till slutsatsen, att svenska £01ket och dess institutioner onskar oka sina byggnadsinvesteringar mer
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an sina investeringar i maskiner oeh onskar aka mer pa omradena
utanfor industri oeh jordbruk an pa de sistnamnda omradena. Jag
tror det ar uteslutet, att man skulle kunna finna sadana systematiska
fel i vara metoder, att en annan slutsats ar tankbar.
Vid en stegring av bruttonationalprodukten med 3 % per ar skulle
vid 1950 ars relativa investeringsniva under femarsperioden en tredjedel av de redovisade belloven av investeringsokning kunna tillfredsstallas. Vid en okning av bruttonationalprodukten med 5 % per ar,
vilket val ar det gynnsammaste antagande man rimligtvis kan gora,
skulle endast tva tredjedelar av de angivna okningsbehoven tillfredsstallas. Till ungefar samma resultat kommer man vid 3 % okning av
bruttonationalprodukten oeh en hojning av investeringarnas andel i
den med 2 % av bruttonationalprodukten. Utredningen stannade f~r
det sistnamnda alternativet.
.
Fragan om investeringsinriktningen kan besvaras i huvudsak med
hanvisning till behovsinventeringen. Av vad jag redan sagt framgar
huvudskalen till att vi rekommenderat en oklling av framfor alIt
byggnads- och anHiggningsverksamheten.
Jag viII emellertid pa grund a-J vissa yttranden i den offentliga
debatten kring utredningens betanka-nde har gora ett polemiskt inlagg. Det har sagts, att vi ,"elat gynna samhallsinvesteringar framfor
industriinvesteringar, att vi velat gynna soeiala investeringar pa bekostnad av sadana produktiva investeringar, som ar forlltsattning for
att vi over huvud taget skall fa resurser till sociala framsteg. Detta
ar knappast ett traffande omdome. Vi onskar behalla industri- oeh
jordbruksinvesteringama pa 1950 ars myeket hoga niva med minskat
utrymme for sysselsattningsokande anlaggningar oeh akat utrymme.
for rationalisering. Detta ar ett positivt program ur produktionens
synpunkt. Men vi har pekat pa den fara, som redan ur rent ekonomiska synpunkter foreligger, om man pa satt som skett eftersatter
vissa viktiga investeringar utanfor varuproduktionens sektor. Vardet
av transporttjansterna pa vara vagar oeh jarnvagar UPIJgar till bortemot 3,5 miljarder kr. per are Investeringarna pa dessa faIt har efter
krigsutbrottet varit kra£tigt beskurna. Bortsett fran de bostadssoeiala
synpunkterna framstar okat bostadsbyggande som ett oeftergivligt
villkor for att industriens arbetskraftproblem skall kunna losas. Det
lilla belopp vi rekommenderat for gemensamhetsanHiggningar avser
atgarder av samma typ, som industrien brul{ar bekosta med hansyn
till deras produktionsstimulerande effekt. Det finns i sjalva verket
myeket starl{a ekonomiska motiveringar for den alldeles overvagande
delen av de okningar vi foreslagit i fraga om samhallsinvesteringar
oeh bostiider.
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I fraga om. bade skolor oell sjukhus kan rantabilitetssynpunkter inte
anforas. Man kan emellertid inte bortse fran att anvandning av provisoriska skollokaler eller avvisande fran sjukhus av patienter, som
darigenom inte bara. underkastas lidallden utan ocksa forlorar sin forsOrjning£ormaga, inte !{an drivas hur langt sam helst utan hansyn
till vederborande faekmans oeh allmanhetens uppfattning av vad
80m anses rimligt eller tolerabelt. Avvagningen av volymen for inve.steringar av detta slag mot investeringar i t. ex. industrien eller transportvasendet ar uppenbarligen en omdomes£raga. av politisk nature
De siffror for framtida investeringsvolymer, som utredningen anfort
betraffande skolor oeh SjUkllUS, ar narmast avsedda som en illustration till var uppfattning, att okade investeringar pa dessa omraden
sannolikt kommer att tranga sig fram vid den politisl{a bedomningen.
Vi har inte vantat oss, att nagon ansvarig myndighet skall pa sadana
svArbedomda punkter ta vara siffror for goda. Om vi it andra sidan
sa fort vi stolte pa sadana avvagningssvarigheter hade avstatt fran
en narmast exemplifierande kvantitativ precisering, skulIe detta dels
ha, inneburit ett direkt avsteg fran utredningsdirektivens klara besked pa denna punkt oeh vidare i hog grad minskat overskadligheten
i framstallningen oeh darmed minskat deS's .yarde som diskussionsunderlag. Mojligen kunde ,ri ha stallt upp olika speei£ieerade alternative Vi fann emellertid detta onodigt. Vi hade i diskussionen om investeringsutrymmet anfort ett flertal alternativ, oeh tyekte inte att
nagot stod att vinna pa aLt alIa dessa alternativ utfordes i enskildheter.
Inom utredningen kom vi till den uppfattningen, att ett. eftersattande under ytterligare en femarsperiod av viktiga investeringsbehov
utanfor varuproduktionens omrade sl{ulle medfora betydande risker
ur produktionsutveeklingens synpunkt, dels redan under femarsperioden, delvis darefter, da det forr eller senare skulle bli nodvandigt att
i foreerat tempo gora en upJ)hamtning pa de eftersatta omradena. Det
ax sant, att en lagkonjunktur skulle ge okade mojligheter att tillgodose byggandet, nlen deIs vet ingen om eller nar en lagkonjunktur
kommer, annu mindre bor man vid en planering med lull sysselsattning som malsattning bygga sina rekommendationer pa en antagen
Iagkonjunktur, dels finns det av manga skal inte stora mojIigheter
att i en lagkonjunktur forctaga en hastig oeh langtgaende omriktning av investeringsverksamheten. Dessa mojligheter ar for narvarande Iangt mindre all i 30-talets borjan, ett forhallande sorn i den offentIiga debatten forbigatts och som jag i dag inte kan ga Ilarmare in pu.
Ett av de svaraste hindren for en okning av byggnads- oeh anlaggningsverksamheten ar bristcn pa byggnadsarbetare. Ullder nagra ar
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har den harskande uppfattllingen varit, att denna arbetarkar icke
borde tillatas oka. Om man nu skulle bestamma sig for en motsatt
politik och halla ut med den nagra ar, bor det finnas ITlojligheter att
na resultat. Narmare undersokningar av detta problem har i anslutning till langtidsutredningens rekommendationer paborjats.
Utredningen har gjort antaganden om produktionsutvecklingen och
utrikeshandeln, raknat med en okning av valutareserven - som dock
utforts med blott en symbolisk siffra - beraknat den sa.nnolika stegringen av den offentliga konsumtionen oeh rekommenderat en viss
investeringsniva. Den privata konsumtionen, som behandlas s'om restpost, skulIe enligt av oss angivna forutsattningar kunna stiga med
halvannan procent per ar och innev8..nare. Denna i forhallande till
konsumtionsstegringen under de senaste aren ratt lil.ga siffra aktualiserar fragan, om det verkligen skall bli mojligt, att halla inkomstutvecklingen inom sadana granser, att· samhallsekonomisl{ balans kan
uppratthallas.
Utredningen rekommenderar i fraga om atgarder mot ett eventuellt
inflationstryck 'finans- oeh kreditpolitiska atgarder. Av skal som jag
inledningsvis anford.e har utredningen icke ansett sig bora ga narmare
in pa utformningen av sadana atgarder oeh ~vvagningen mellan dem.
Atgarder pa dessa omraden maste ju oeksa sl{ifta fran tid till annan
i hlngt ho·gre grad an en realekonomisk hlngsiktig malsattning av den
typ, sam utredningen rekommenderat i fraga om investeringarna.
Det ar emellertid sa, att en hojning av investeringsnivan ur vissa
synpunkter kan oka svarigheterna att uppratthAlla samha.llsekonomisk balans under en hogkonjunktur. Av detta skal ifragasatter vissa
kritik:er, huruvida langtidsutredningens program kan realiseras. Invandningen ar tankvard, och den har heller icke forbisetts i belankandet. Utredningen har dar som en malsattning for den ekonomisl{a
politiken uppstallt samhallsekonomisk balans. Att balans kan upprattha1las ar en allman £orutsattning for vara rekommendationer.
Faran for en inflationsartad utveckling beror emellertid icke huvudsakligen pa· om investeringsandelen av bruttonationalprodukten ar
elt par procent lagre eller hogre. Vi har farska erfarenheter av inflationsdrivande influens a\T betydligt storre styrka fran den internationella marknaden. Skulle ytterligare storningar av denna art upptrada, ar 'det fullt tankbart, att nagon olming av investeringarna
totalt icke kan gell0mforas. Detta beror emellertid, liksom vid en
lugnare internationell utveckling, pa hur stark den politiska viljan
ar att bereda utrymme for ett investeringsprogram av den typo vi
rekommenderat. Om de politiskt bestammande instans€rna finner, att
de atgarder, som maste tillgripas for att trygga samhallsekollomisk
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balans vid den hogre investeringsnivan, av psykologisl\:a eller andra
skal ieke kan genomfora~ oeh att det ar politiskt Ialnpligare att noja
sig med en Iagre investeringsniva, sa har darmed svaret pit fragan
~m programmets genomforbarhet givits av dem, som ar kompetenta
.att ge svar. Men innan det svaret ges, bor vederborande ha klart for
sig, att de har mojligheter att hindra en okning av investeringarna.
.E n inflationsartad utvecl\:ling behover ju inte bero pa att konsumenterna driver fram storre inkomster an okningen av det reala konsumtionsutrymmet medger. Den kan oeksa bero pa att realinvesteringarna drivs upp hogre an sparandet medger. Det kan sa1unda for statsmakterna vara Iattare att undvika inflation, om man soker skapa
utrymme for en hogre investeringsvolym an om man far denna volym
utan att man soker bereda den utrymme med tjanliga ekonomiskt
politiska medel.
Utredningen ar av den uppfattningen, att aven vid en Iagre inve-steringsniva angelagenheten av okat utrymme for byggnads- oeh anlaggningsverksamheten bor beaktas. Ju Iagre den totala investeringen ar, ju storre blir frestelsen att tillgripa den redan flera ganger provade metoden att strama till byggnadsregleringen, oeh desto besvarligare blir det i framtiden att overvinna skadeverknillgarna harav.
Man kan emellertid ieke 11eller bortse fran mojligheten, att under
perioden inflationstryeket lattar oeh att produktionsutveeklingen blir
gynnsammare an den antagna. I sa fall kommer det ka.nske inte att
bli sa bekymmersamt att genomfora okningen av byggnads- och anlaggTringsverksamheten.
Da man i en utredning av denna typ skildrar en fem:i.rsperiod, som
elegant rensats fran konjunktursvangningar, blir bilden garna Hitt
verklighetsframmande. AlIt forloper i lugna arsmedeltal, i jamna statistiska kurvor utan vagrorelser och spanningar. Liisaren glommer
Iatt de reservationer betraffande konjunkturforlopp oeh oberakneliga
komplikationer, sonl gjorts i inledningen oeh stoppats in pa ett eller
annat stalle i texten men som inte kan upprepas i alIa detaljsammanhang, som de i verkligheten galler. I sjalva verket ar ett program av
den foreliggande typen ju endast en diskussionsgrundval, det kan inspirera till fortsatta undersokningar, del kan ge en impuls i viss riktning i ett givet moment. Men till oeh med om programmets analys
skulle i huvudsak bekraftas av handelserna, kommer likviil sa manga
avvikelser fran de vaekra statistiska kurvorna att. ske, att kanske en
gang ingen annan an programmets forfattare gor sig modan att soka
upptaeka likheten mellan deras framtidsvision oeh det genomlevda
femarsaventyret. Med denna lilla suck over planhushallningens vedermodor viII jag sIuta.
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Hare£ter yttrade:
Professor Erik L:undberg: Jag viII fullt instamma i ett av de omdomen som kabinettssekreterare Lundberg fallde i sitt foredrag, namligen
att utredningen i fraga ar frejdig; inledarens framtradande ar ocksa frejdigt. Frejdigt i allra basta bemarkelse. Langtidsutredningen ger en uppHiggning av utsikter oeh planer for de narmaste fem aren, som genom
friskheten i uppstiillandet av problem oeh friskheten i losandet av problemen gel" en utmarkl. inledning till diskussion. Herr Lundbergs foredrag
i kvall har bekraftat denlla uppfattning. N'u vill jag inte fortsatta moo
att beromma - mina arade Ahorare kunde tro att vi ar broder - sa jag
vill overga till kritiken.
I inledarens anforande faste jag mig vid att han sager, att utredningens
problem i forsta hand har hanfort sig till maZen for den ekonomiska politiken, medan medZen hal" visats bort till den allmanna ekonomisk-politiska
debatten. I fraga om medlen skulle meningarna bryta sig hal"dare an i
fraga .am malen oeh det skulle vara svarare att i fraga om dem traffa
objektiva avgoranden. Jag undrar om det ar en riktig oeh rimlig problemstallning. Pa denna punkt finner jag en av de angreppspunkter pa fl"ejdigheten som jag skulle vilja gora hal" i kvall. Jag skulle vilja havda motsatsen. Jag skulle vilja havda, att just uppstallandet av maJen oeh diskussionen av malenborde hora till politikens uppgiftel". 'iad vill vi ha?
Hur vill vi anvanda val"a resurser? Hur skall inkomsterna fordelas m. m.?
Sadana problem kan inte losas med vetenskapliga metoder. Nar politikerna val gett oss malen, da skullede ekonomiska expertcrna sedan med
vetenskapliga metoder kunna utreda hur olika medel skulle kunna anvandas for att na malen pa basta. mojliga satt. Hal" har inledaren vant
upp oeh ned pa problemstallningen~ tyckel" jag. Jag vet att kabinettssekreterare Lundberg kan motivera sin upp- oeh nedvanda yarld pa ett
elegant satt oeh jag viII iute forta honom mojligheten att gora detta genom att saga - men det gor jag tydligen nu - att han inte kan skilja
pa mal oeh mede!. Det ar ju inte heller sa underligt. Medel blir ju mal,
oeh mal blir medel. De racker varandra handen oeh dansar en ringdans.
Vi vet ju att ett av de gamla fortraffliga medlen for den ekonomiska politiken - rantan - har blivit ett av de fornamsta malen for den ekonomiska politiken i stalIet for att vara ett Dledel. Det finns flera sadana·
exempel.
Jag skulle alltsa vilja havda en mot inledaren motsatt nppfattning pa
den hal" punkten. En av de dunkla punkterna i Htngtidsutredningen ar
namligen just, att malen pa nagot satt objektiviserats genom en fraseo..
logi med uttryck av vetenskaplig nyans som eventuellt skall forma lasaren att tro, att det ar pa vetenskapligt satt mojligt att fastsla dessa
mal sasom pa nagot satt bevisbal"a. Denna tendens till objektivisering ar
karakteristisk for utredningen; man forsoker na effekten genom anvandning av fina ord, 80m skall ge vetenskaplig farg at de uppstall<:ia malen.
Det gladde mig dock att hora, att inledaren inte anvande nagot av dessa
ord i dag, men jag vet inte om detta betyder, att han tagit avstand fran
detta satt att skriva. Utredningen ar namligen full av valorord, som skall
ge den mindre kritiske lasaren - jag antar att det finns en och annan
sadan - uppfattningen, att malen ar pa nagot satt vetenskapligt bevisligen givna. Jag tanker pa. sadana uttryek som »harmoni» och »harmoni-
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sering» 80m man ofta finner, »effektivitet», »optimal produktionsinriktning». :DEftersatta behov» forekommer i mycket hog grad sasom nagonting, som skall vara bevisligt. oeh objektivt patagligt. For min del tror
jag, att dessa uttryck oeh detta satt att skriva ar mycket farligt. Detta
framstiillningssiitt star nog i samband med vad inledaren har sagt, namligen att malen pa det viset ser ut att goras till foremal for en vetenskaplig analYSe Men det blir en form av kvasivetenskap med anvandning av
vaekra ord, som gor en ekonom ganska misstiinksam.
Vid upplaggningen av en sadan har framtidsplan for den ekonomiska
utveeklingen i Sverige galler det i stallet att finna en av't'iigning mellan
alternativa mCilsiittningar. Mitlen star ofta i konflikt med varandra, sa
det galler att bestanuna vilka mitl som skall ha prioritet oeh vilka mal
som skall eftersattas. Detta kan man endast bestamma, om man har klart
for sig hur realiserandet av vissa mal paverkar mojligheterna att realisera andra mal. Jag finner for litet av detta »alternativtiinkande» i
sjalva utredningen. Skall man komma franl till resultat i fl'agor av denna
art, maste man oeksa ta med medlen i kalkylen. Hur lJian med olika
medel realiserar olika mal paverkar just mojligheterna att na andra alternativa mal, som oeksa i oeh for sig skulle vara onskvarda. Jag skulle
vilja exemplifiera detta nagot.
Jag tanker pa en sa viktig fraga som investeringsavviigningen, som ju
ar en central punkt i femarsprogrammet. Vid investeringsavvagningen galler det bl. a. att avgora, hur den ekonomiska utveeklingen paverkas av
en prioritering av de mer s. k. samhallsbetonade eller sociala investeringarna i forhallande till de illdustriella investeringarna. Dar har man redan
en sadan farlig benamning. Somliga investeringar ar mer samhallsbetonade, allmannyttiga eller soeiala an andra. Fragan ar - oeh det var
inledaren inne pa - har det ingen betydelse for produktiol1sutveeklingen,
for den reala nationalinkomstens utveekling, om man, 80m foreslagits,
tillbakasatter relativt sett de industriella investeringarna i forhallande till
dessa andra slag av investeringar? Nu forsvarar inledar~n sig med, dels
att den industriella investeringsvolymen har legat pa mycket hog niva
under hela efterkrigstiden oeh aven under 1950, dels moo ait han anda har
raknat med en sa pass lag stegring vid den industriella produktionen under de framtida aren, att programmet bor vara forsiktigt tilltaget.
Betraffande den forsta fragan ar det mojligt att det ar riktigt vad som
star, men inn·eborden ar oklar oeh det blir till sist en fraga om tro. Ser
man pa utveeklingerl for svensk industri fran borjan av 1929 och framover, finner man med det myeket svaga material som ar tillgangligt, att
den industriella investerillgsvolymen hela tiden visat en trendstegring
som varit nagot snabbare an den industriella produktionsvolymen. Man
finner oeksa for efterkrigstiden, nar man drar ut trenden, att den industriella investeringsverksamheten endast for 1947 oeh mojligen for 1948
lag klart oeh bestiimt over den niva i forhallande till produktionsstegringen, som 30-talets erfarenheter gett som nonnal. Man finner emellertid
med denna statistik inget bestamt beHigg for att volymen pa investeringarna ar 1950 i forhallande till den industriproduktionsvoJym, som naddes detta ar, skulle vara for hog. Man kan darfor satta ett stort frageteeken till utredningens slutsats pa denna punkt.
Ingen Iran bevisa nagot bestamt om utredningens tes, att den indu-
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striella produktionsvolymen kan fortsatta att stiga i ungefar samma takt
som tidigare, aven om man bryter den tidigare trenden i investeringsutvecklingen och i stiillet haIler investeringsvolymen pa en konstant niva.
sasom programmet' are Jag tyeker for min del, att det yore konstigt, om
det inte yore sa, att alternativa nivaer for industriens. investeringar skullepaverka expansionstakten for den industriella produktionen. Langtidsutredningens uppfattning pa denna punkt skulle betyda att, sam man ibland
sager pa radikalt hall, investeringarna i industrien snarare ar ett slags
verkningslos men kostsam hobby for industriforetagare - vid sidan om
mojligheten att kringga beskattning. Det ar val delvis sa (alltsa kostsam
hobby), eftersom det egna foretagets uppvaxt oeh expansion ju ar en
industriforetagares hobby med all ratt. Men jag vill anda satta ett stort
fragetecken for slutsatsen betraffande verkningarna.
Jag anser, att man inte heller kan forsvara utredningens standpunkt.
genom att saga, att man anda raknat lagt av forsiktighetsskal med dessa
3 % arlig stegring for nationalinkomsten. Vad man borde ha fram yore
en alternativ avvagning av investeringsinriktningar, varvid uppgiften blir'
att belysa verkan pa produktionen av att man tar mer eller mindre av
investeringar pa det industric!la omradet i forhallande till de mer sociala
investeringarna. For att belysa inneborden av malsattningen skulle man.
behova undersOka vad det kostar landet i 'fraga om privat konsumtionstillfredsstallelse i framtiden darfor att vi skulle agna en storre andel av
vara investeringsresurser at dessa sociala andamal i slallet for at de industrieila andamalen. Det maste kosta ndgonting i expv,nsionstakt att.
gora det ena i stiillet for att gora det andra. Vid en jamforelse av dessa
alternativa mal skulle det vara fraga om att jamfora ett alternativ Ined
en nagot hastigare stegringstakt i produktionen for att tillfredsstalla den
privata konsumtionen med det andra alternativet, som mer omedelbart
i hogre grad tillfredsstiiller de socialt betonade behoven. Den avvagningsproblematiken borde enligt min mening ha kommit fram mera i utredningen oeh i inledarens foredrag, aven om det bara hade kunnat ske i
siffermassiga exempel.
Jag viII ocksa satta ett fragetecken for den malning, som delvis kom.
fram i inledarens foredrag men inte sa mycket som i sjalva femarsplanen,.
av de ominosa konsekvenserlla av att de sociala eiler allDlannyttiga investeringarna holls pa en relativt lag niva iiven i fortsattllingen. Forfattarna vill ge lasarna en myeket skakande bild a.v det nara. nog samman-·
brott, sam kommer att intriiffa 'nagon gang under slutet av 50-talet, om
vi fortsatter pa det har s-attet med ett relativt tillbakaRattande av de'
sociala investeringarna. Har ar det ater fraga am en avvagning. Vi har
ju sett lander med enormt myeket mer tillbakasatta soeiala anordning-ar'
och sociala utgifter av ifragavarande slag, forsatta i ett lage som helt.
enkelt yore rena katastrofen ur utredningens synpunkt, ett lage som .vi
hoppas att vi aldrig skall komma i, och dar det anda blivit mojligt att
fa till stand en valdig industriell upprustning med atfoljande expa.nsion
a.v industriproduktionen i myeket hog takt. Detta har sk~tt i Tyskland'
under efterkrigsaren moo hoggradigt tillbakasattande av de soeiala be-·
hoven. Jag vill givetvis iute saga att detta skulle vara nagot monster
for 08S. Det vasentliga ar, att det ar mojligt att fa till stand en snabb,
industriell expansion med tillbakasattande av mer sociala andamal sasom
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bostadsbyggande. Darav foljer inte att det ar lampligt att gora sa i en
viss situation. Det maste bli en avvagning av onskemalen, dar hansyn
just skall tas till komekvemerna av olika alternative Det ar min kansla,
fast jag inte kan bevisa det, att utredningen har forsokt mala konsekvenserna av ett relativt tillbakasattande av de soeiala investeringsbehoven,
malat dem for dystert for att fa fram mera av sjalvklarheten i den investeringsavvagning som har ar framlagd. Oeh i stallet har avvagningsproblematiken farsummats.
Egentligen borde man i langtidsutredningen ha motiverat malet for
investeringsavvagningarna sa som inledaren n~"ss sade: att han ar overtygad om att folk i allmanhet onskar dessa soeiala investeringar oeh satter andra investeringar i andra rummet. Utredningsmannen borde helt
enkelt saga t. ex., att vi a'nser, att det bar vara ett onskemal fran de
stora massornas sida att det skall vara mera av soeiala oeh allmannyttiga
investeringar i forhallande till industriella investeringar. Det skulle alltsa
vara fraga om nagon form av faderlig formyndarattityd till det svenska
folket, som annars naturligtvis ser problemen pa ganska kort sikt. Oeh
det ar ju bi. a. politikernas uppgift att forsoka styra oeh leda manniskor
till fornuftigare uppfattningar! Men i sa fall tyeker jag, att man vid upplinjeringen av malen skulle vilja se litet mindre av vetenskaplig fernissa
over presentationen av malen oeh litet mera av enkla oeh klara ord om,
att vi tycker att det skall vRra. sa hare Oeh sa finns det dessutom goda
men inte tillraekliga skal for de mal, i detta fall den investeringsavvagning
som valts, oeh den skall man naturligtvis framhava.
80m jag inledningsvis namnt, tyeker jag, att utredningen alldeles far
litet diskuterar medlen for att realisera programmet. Oeh detta bi. a. darfor att denna inventering av folks onskemal i fraga om investeringar pa
det industriella omradet, pi handelns omrade, pa de soeiala omradena,
leder till stora spanningar menan resurser oeh efterfragan. Om man oeksa
fragade folk, vad de skulle vilja ha i fraga. om konsumtions·varor pa samma
satt, blir resultatet i minst lika hog grad att behoven te sig som alldeles
for stora i forhallande till resurserna. Det ar just de alternativa mojligheterna i fraga om malen; att tillfredsstalla onskemalen om okad privat
konsumtion eller behoven av investeringar pa soeiala eller industriella
andamal, 80m fragan galler. De stora Ianekrav 80m nu haUer pa att komma
fram for nasta ar visar val tydligt, att for gemene man ligger konsumtionen valdigt hogt i prioritet i forhAllande till en rad andra behov. Det bero!'
naturligtvis pa att manniskor inte ar klara med vad denna okning av
konsumtionen skulle ha for konsekvenser i fraga om mojligheterna att tillfredsstalla investeringsbehoven. Karnfragan galler just mojligheten, att
realisera nagot it la femarsplanen, nar folk i allmanhet - moo de ekonomisk-politiska medel vi har till vart forfogande - tydligen inte kommer
att noja sig med 1 % % real Ioneforbattring, d. v. s. den konsumtionsstegring per individ femarsplanens program tillater. En sadan begransad
reallonestegring skulle, som bl. a. Landsorganisationen har framhallit om penningvardet inte skall sjunka ytterligare - betyda att· kollektivavtalen skulle forlangas for hela femarsplanen. Nu viiI folk emellertid oka
konsumtionen vasentligt mera, oeh vart skattesystem iir jn sa besvarligt
funtat, att iiven for en blygsam reallonestegring kravs det relativt stora
nominella lonestegringar. \7i har ju det rakneexempel som LO:s ordforande
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gett, enligt vilket arbetarna, nar de vill ha en 5-procentig reallo'nestegring
behover mer an 10 % nominell lonestegring for att detta skall realiseras.
A ena sidan darfor att marginalskatten ar sa hog, hI. R. eftersom kommunalskatterna skall hojas over hela inkomstunderlaget till nasta ar,och
a andra sidan darfor att en hel del av hemmamarknadsindustrien, som
producerar konsumtionsvaror, har relativt klena vinstmarginaler, sa att
lonehojningar slar igenom i prisstegringar. Man far salunda en multiplikativ effekt av ett realkonsumtionsstegringskrav pa 5 % av storleksordningen 10-15 % i nominell lonestegring.
Moo detta vill jag belysa, att man behover, som det star i femarsprogrammet, vidtaga kraftfulla atgiirder for att forhindra realiserandet
av en sadan reallonehajning oeh konsumtionsstegring, som folk efterstravar. Man far en aning om vad problemet innebar men anda inte
veta mycket om de medel, som skall begagnas. Detta krav pa okad konsumtion av en storleksordning, som hotar att allvarligt stora femarsprogrammet redan i dess begynnelse, maste motas med s. k. kraftfulla
a.tgarder som, savitt man forstar, hI. a. innebar krav pa en finanspolitik
som syftar till en stark hojning av de indirekta skatterna oeh en overbalansering av budgeten, d. v. s. ett statligt tvangssparande i olika
former.
Realiserandet av ett hogt investeringsprogram, som kommer i konflikt
med enskilda manniskors och Iontag'ares krav pa okad konsumtion,leder
naturligen till prisstegring oeh inflation, d. v. s. till forsamring av penningvardet. Har har vi en av de' vasentliga. punkter, dar nlalen star i
konflikt med varandra. Man kan som utredningen gor uttrycka sig i mycket vaekra tankar om harmoni oeh samhallsekonomisk balans och penningvardets stabilitet och begagna' alIa dessa besvarjelseforn)ler, som statsfad oeh andra anvander nlen som ju inte loser fragorna. Jag tycker att
man i stallet sta.rkt borde understryka, att har star malen i konflikt moo
varandra. Det finns givetvis myeket goda skal, som inledaren framhallit
och som det star i femarsprogrammet, att haja investeringskvoten fran
28 % till Darmare 30 0/0. Men nu klarar vi inte var inflation ens vid
denna Higre investeringskvot, vid dessa 27-28 0/0. Vi var uppe i 30 0/0
1947, och vi klarade 'oss fran pafrestningarna genom att tomma var
valutareserv som gick i avrakning men darigenom gick vRr faktiska kapitalbildningskvot ner till 25 0/0. Denna metod vill vi inte begagna nu,
utan planen ar direkt lagd pa att oka var valutareserv, vilket ar myeket
rimligt. Salnnda kommer okningen i investeringsbehoven, for sociala investeringar i forsta rummet, direkt i konflikt med de okade kraven pa
privat konsumtion, event. kommer dartill omfordelningen av investeringarna pa det satt 80m inledaren framhallit i konflikt med onskemal om
expansionstakten for den industriella utveeklingen, i sista lland med stegringen av den reafa nationalinkomsten.
Nu skall en kraftfull politik klara de har konflikterna mellan malen,
en kraftfull politik som, savitt jag forstar, i sin kraft gar ut over penningvardet. Vi har inte kunnat fora en kraftfull politik vid de mindre
pafrestningar som man hade under de foregaende aren med Iagre investeringskvot. Skall bondernas intrade i regeringen medfora sadana gynnsammare forutsattningar for en kraftfull ekonomisk politik, att man nn
battre klarar det svarare problemet med en 30 % investeringsandel av
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vara samhallsresurser? Jag tyeker att man har all fatt att vara mycket
skeptisk pa den punkten. Det borde klart ha sagts ut atl en sa hog investeringskvot kommer direkt. i konflikt med vart mal om en stabilisering av penningvardet. Slutsatsen skulle enligt min mening bli att vi far
loy att finna utvagar inom en trangre ram for investeringsprogrammet
just for att minska inflationshotet oeh hevara nagot nler av penningvardet. Genom att ge litet mera utrymme at konsumtionsokningen far
man storre mojligheter att stabilisera penningvardet. Sedan galler det
att inom en mer begransad ram finna mojligheter att minska trycket pa
den efterfragan for investeringar pa olika omraden som nu ar mobiliserade.
Det paradoxala i var situation ar att vi ju ar rikare an vi nagonsin
har varit, var nationalinkomst ar storre an den nagonsin varit, vart budgetlage ar hattre an det varit pa myeket lange oeh anda har vi det sa
trangt. Vart dilemma ar (oeh det ar ett myeket vaekert dilemma i oeh
for sig for det ger mojligheter till rationella losningar), att vi har mobiliserat sa manga av de behov 80m annars skulle 8m pa lut eller vara
ekonomiskt uteslutna tills vidare. Vi har nu mobiliserat en rad av dessa
mer potentiella behov, gjort taheller over dem, oeh den ekonomiska politikens uppgift blir helt enkelt att avgara vilka som ar viktigast. Det ar
bI. a. det som investeringsutredningen gjort. Jag ar bara radd for att
det ar for stora problem for den ekonomiska politiken; Tllan far loy att
hyfsa ekvationerna genom att minska pressen av behoven inte minst
i fraga om sociala investeringar, hI. a. genom den enkla atgarden som
ocksa namnts i utredningen, namligen att slappa upp h~1rorna, for att
darigenom minska tryeket pa bostadsmarknaden oeh darmed behovet
av investeringar pa det omradet. Fragan om en hyresskatt pa gamla bostader uppkommer darmed. Vi barjar val allt mer fa klart far oss att
det finns en elastieitet i efterfragan pa bostader som faktiskt bor provas
oeh begagnas.
Jag vill sluta med att beklaga, att man i langtidsutledningen inte
tankt igenom eller i varje fall i textell inte utfort olika alternativ for
malsattningen. Manga kan vara myeket skeptiska pa mojligheterna att
genomfora det framlagda programmet hI. a. av de skal jag har anfort.
lett alternativ skulle man vilja brygga ner' investeringsambitionen. Det
gallerdarvid att tanka igcnom med vilka medel detta skall ske och vilka
pafrestningar pa medlen det ar fraga om vid alternativa program. Det
skulle vidare vara fraga om att overvaga 'hur investeringsavvagningen
skulle ske inom en blygsammare ram, hur myeket mer det ena eHer andra
skulle behova pressas ned oeh med vilka merleI. Jag tror att det skulle
ha varit en myeket nyttig oeh angeHigen uppgift far utredningen, om ett
sadant tillagg for olika alternativ hade skett.
Professor Sven Helander: Den som studerar det nya langtidsprogrammet skall sakerligen kanna sig ha anledning till stor tacksamhet bade
for de mangsidiga upplysningarna om oeh det kritiska bcdomandet av
det svenska naringslivets alIa centrala problem, men ocksa tacksamhet
for det mod oeh den ansvarskansla, moo vilken aven ovalkomna sanningar klart uttalats
Om jag hal' vill kritiskt ta till orda rarande en central punkt i det
11- Nationalek.
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nya langtidsprogrammet, sa blir det fragan om forhallandet mellan landets inre oeh yttre ekonomiska problem inom langtidsprogrammet.
Satter man hela utrikeshandeln i forhal1ande till nationalinkomstens
storlek, sa far man for ar 1947 proportionen 32 % - det ar samma proportion, som ga,llde ar 1938. Men 1950 hade proportionen stegrats till
37 % oeh enligt langtidspl'ogrammet skall proportionen 1955 ha stegrats
till 39 0/0' Saledes en okning fran 32 till 39 % pa 8 are Dtttta intensivare
samband med varldsmarknaden betyder givetvis ett telldensiellt okat
beroende av varldsniarknadens prisbildning. En prisbildning, som ligger
aUdeles utanfor den svenska ekonomiska politikens mojlighet att ova inflytande pa, far saledes en vaxande betydelse for det svenska naringslivet. Att dessa proportionsvis okade inflytanden fran varldsmarknaden
komma att framtrada i olika hog grad inom olika branseher ligger i
sakens nature Darmed blir proportionerna inom det svenska ekonomiska
programmet storda i stigande omfattning och pa ett satt, som ieke kan
i forvag bedomas. Ja, sjalva forutsattningarna for att aIls kunna bedoma
den ekonomiska framtiden blir tendensieIlt forsamrade. Eller mera allmant uttryekt: Ar den ekonomiskt-liberala handelspolitik, SOID langtids..
programmet forordar, overhuvud taget forenlig med den planhushaUningsp1"ineip, som anda till en viss del ingal" i langtidsprogranlnlet? Ligger det
ieke i det ekonomiska planerandets natur, att det maste soka ins·kranka
betydelsen av de element, 80m det planerande Iandet saknar mojlighet
att ova inflytande pa, oeh det ar dessa element, sonl man genom den £01"ordade handelspolitiken viU ge en tendensiellt okad betydelse.
Jag a1" forvissad om att kabinettssekreterare Lundberg instiimmer, om
jag konstaterar, att konsekvent genomford frihandel utesluter planhushaUning och konsekvent genomfo~d planhushallning utesJuter frihandel.
Nu ar det, som i detta fall foreligger, icke ettdera extrema systemet utan
den blandning av de bada systemen, som den historiska verkligheten uppvisar. Naturligtvis foreligger da mojligheten, att en viss central planering
blir fuUt fore111ig med en viss mangd - aven internationell· - fri konkurrens~ Men det manskliga ar nu att man sa.mtidigt viU i stigande grad
tillampa bdda principerna.
. Utan att det forelag nagot principuttalande harom, framgar detav
plansiffrornas inre proportioner i det forsta langtidsprogrammet, att man
raknade med att utrikes-handeln skulle utveckla sig langsammare an
nationalinkomsten. I det nya langtidsprogrammet foreligger ett klart
principuttalande, att utrikeshandeln bor utveckla sig hastigare an nationalinkomsten och detta bekraftas ju aven av de siffror, som jag forut
anforde. -Det foreligger saledes en handelspolitisk omorientering i det
nya langtidsprogrammet, jamfort med det gamla, avseende en relativt
okad, i stallet· for en relativt minskad forbindelse moo varldsmarknaden.
en forandring saledes i klart frihandelsvanlig riktning.
Samtidigt uppmanas regeringen att fora en hard och aktiv ekol1omisk
politik for att forverkliga den uppstallda ekonomiska planen ochdenna
harda och aktiva ekonomiska politik forklaras rentav vara forutsattningen for att pIanen aUs skall kunna forverkligas. En sadan uppmaning till
regeringen saknades i det forsta langtidsprogrammet. Det foreligger saledes en skarpning av planhushallningsprincipen i det andra langtidsprogrammet,. jamfort med det forsta. Detta bekraftas aven av langtidspro-

DET EKONOMISKA LANGTIDBPROGRA:MMET

147

grammets egna ord, och man kraver en avgjort hardare och strangare
ekonomisk politik an forut under fredsforhallanden.
SAledes samtidigt en skarpt frihandelspolitik och en skarpt planhushallningspolitik, d. v. s. tva i princip oforenliga ekonomiskt-politiska
system skall samtidigt och i skarpt matto bada tillampas. Uppkommcr
daremot icke den dubbla faran, att den fria utrikeshandeln kan forsvara
de uppstiillda ekonomiska planernas forverkligande och att aterigen dessa
planers forverkligande kan forsvara den fria utrikeshandeln? Dei ar har
fraga om nagot mera an de kompromisser, som den praktiska politiken
gor nodvandiga - det foreligger i stallet tva klara principavgoranden,
som gar at rakt motsatta hall. Ett tillampande saledes pa ekonomisktpolitiskt omrade av det gamIa, kanda Faust-ordet: »Zwei Seelen wohnen
ach in meiner Brust, die eine will sich von der andern trennen». Eller
pa svensk prosa uttryckt: det samtidiga tillampandet av skarpt frihandelspolitik och skarpt planhushaJlningspolitik maste kannetecknas SOlD:
en skarpt tendens till strukturell sjiilvemotsiigelse, som foljaktligen i sina
verkningar eventuellt kan bringa hela langtidsprogrammets genomforbarhet i fara.
Jag viII i denna principdebatt icke draga in nagra dagsaktuella pro-.
blem men blott anmarka., att jag tror, att 1951 ars ekonomiska utveckling bekraftar, att det har icke ar fraga Oln blott teoretiska konstruktioner, utan att dessa aterfinnas i verkligheten. Det torde salunda vara
ganska Iatt att pavisa, att under 1951 spanningen mellan varldsmarknadspriserna och de inre svenska priserna hade till foljd sa starka inre
forskjutningar i det svenska naringslivet, att varje i forvag uppstalld
ekonomisk plan till foljd darav maste avgorande andras.
Vad jag har har kritiskt. anfort inskranker pa inget satt de instiimmande onldomen, som jag i borjan av mitt yttrande anforde. Men jag
tror, att det har behandlade problemet har sa stor principiell betydelse,
att det yore tacknamligt, om kabinettssekreterare Lundberg ville ha
vanligheten att narmare klargora det.
Direktor Tage Leijon: I anslutning till vad professor Lundberg sade
om sammanblandningen av mal och medel och fragan om konsumtionsvarorna och andra angelagna saker som folk viII kopa, sa skall jag be
att fa ta upp och stanna litet grand vid vad langtidsutredningen darvid
har sagt.
Efter att ha givit en savitt jag kan forsta korrekt och riktig bild av
utvecklingen hittills, av behovet av vagar for tung trafik, som mojliggor
rationalisering av trafiken av en personbilstrafik som svarar mot var
nuvarande konsumtionsstaIidard pa andra. omraden (vi ha varldens hogsta textilkonsumtion exempelvis) forefaller det som utredningen fatt
samvetsbetiinkligheter och sagt sig: Det kan inte vara riktigt att folk
skall fritt fa anvanda sina pengar for kop a.v bilar. Det maste vara lattsinnigt att ga forbi bilarna utan att- foresla restriktioner. Man har sa
byggt upp en argumentering enligt foljande:
En expansion ar llaturlig och riktig men, for att anvanda. utredningens
ord; den star ej i rimlig proportion till utvecklingen av. landets naringsliv
i ovrigt; de investeringar som kravs medfor en allvarlig snedbelastning
som hotar samhallsekonomin och import av hilar mins-kar utrymmet for
annan import och mojligheterna att bygga upp valutares.erven.
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Man anknyter har till en ganska allman forestiillning om att bilimporten de senaste aren varit rekordartad oeh utgor en myeket avsevard del
av importen. Man utgar vidare fran forestiillningen att nar en person
eller en familj koper oeh anvander hi! for sina resor ar detta en kostnad,
som inte motsvaras av minskat ianspraktagande av andra transportmedel oeh annan konsumtion. Om nu utredningens resonemang vore· riktigt, skulle det kanske inte vara sa mycket att tilHigga. Nu forhaller det
sig emellertid sa att varken langtidsutredningen eller nagon statlig instans
eHer kommitte overhuvud taget gjort nagon utredning om hur en okad
bilanvandning inverkar pa landets ekonomi, pa arhetskraftslaget oeh pa
den s. k. samhallsekonomiska balansen. Man har byggt hela sitt resonemang pa bilismens debetposter utan att gora ett forsok till uppskattning
av kreditposterna.
Jag skall inte har forsoka bidraga till en komplettering utan bara
framhalla att en sadan utredning eller i varje fall uppskattning av saval
debet- 80m kreditsidan ar en nodvandig forutsattning for att over huvud
kunna uttala sig om det ar nodvandigt oeh onskvart att ingripa i folks
frihet att valja det kommunikationsmedel, som man finner mest andamalse~igt. Det ar sa myeket viktigare som utredningen konstaterat att grausen for kapacitetsutnyttjandet natts inom alIa kommunikationsmedel. I
sadant Hige kan exempelvis valet av 4et ena tra.nsportmedlet framfor det
andra, okade utgifter for resor i stal1et for annan konsumtion vara lika
l'iktigt som en mer eller mindre tvangsstyrd konsumtion. Bilismens kreditsida bestar salunda av minskade investeringsbehov, minskat behov av
arbetskraft oeh utlandska valutor inom andra kommunikationsmedel oeh
andra konsumtionsomraden utover den tidsbesparing som ligger i anvandning av ett individuellt transportmedel. Man kan pa goda skiil ifragasatta om inte utredningeh motsager sig sjalv, da den konstaterar att en
stark expansion, som nu ar vantad, ar naturlig oeh riktig men samtidigt
gor gallande, att denna naturliga utveekling ej ar rimlig oeh till oeh
moo hotar samhallsekonomin med risk for ekonomisk snedbelastning.
Ar det inte tvartom sa att denna risk for snedbelastning oeh felinvesteringar uppstar just nar man BOker avvika fran den utveckling, som anses
naturlig. Denna risk for snedbelastning genom restriktiva atgarder pa ett
omrade som ar statt i utveekling begransar sig inte enbart till kommunikationsomradet utan stracker sig vidare till hela naringslivet, som betjanas av kommunikationerna..Dessa foljdverkningar. ar kanske ej minst
viktiga.
Eftersom bilimporten de senare aren beteeknats som sars·kilt hog, skall
jag saga nagra ord om den. AlIt beror pa vilka jamforelser man gore Tar
man den utomordentligt nedskurna importen i slutet av 40-talet som
utgangspunkt oeh detta ar det vanliga, ar den naturligtvis rekordartad.
Det forefaller emellertid mig riktigare att se vilken andel bilimporten hade
a·v totalimporten aren 1937-39, da det radde fria forhallanden, oeh jamfora med motsvarande andel under de foljande aren.
Under 1937-1939 stannade bilimportens andel vid blott 4.5 0/0. Under
foljande 10 ar var denna importandel genomsnittligt nedpressad till %
eller 1.5 % for att 1950 uppga till 5.4 % och 1951 till hogst 4 %. Moo dessa
siffror for ogonen ar det knappast riktigt att beteekna bilimporten som
en fara for landets ekonomi oeh valutareserven, i synnerhet som vi genom
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bilimporten sannolikt avstatt fran att kopa andra konsumtionsvaror utifran som inte kan anses viktigare an bilar.
Till slut nagra ord om bilagandets roll i den s. k. samhallsekonomiska
balansen. Jag ta.r som exempel den lille personbilsagaren, som kanske kor
1.000 mil per ar med sitt fordone Det ar ju han som alltid stalls i skottgluggen. Genom bilskatterna bidrar han till att finansiera vagvasendet.
Investeringarna dar betalar han kontant i forskott pa grund av den finansieringsmetod som tilHimpas for vagarna. Om denna harda prineip tilHimpades inom andra omraden oeh for andra kommunikationsmedel, skulle
vi ju inte ha nagra bekymmer for den samhallsekonomiska balansen overhuvud. Han koper sin bil som regel kontant eUer pa myeket harda avbetalningsvillkor, som inte har sin motsvarighet for andra konsumtionskapitalvaror. Han bidrar darigenom till ett malsparande, som tidigare ansetts
myeket onskvart ur statliga synpunkter. Han betalar vidare for varje mil
som han kor med sitt fordon ea 25 ore till andra utgifter for staten an
vagarna. Skulle nu inte detta fa anses tillraekligt? Borde han inte rentav
anses for en samhallsnyttig medborgare? Det kan val vidare i langden ur
rena rattvisesynpunkter knappast vara rimligt att den som hor isolerat
skall betala extra for detta, att med andra ord spalta upp folket i tva
halfter. Om man nu anser att vagarna maste upprustas hI. a. for att tala
tung trafik, sa sker denna upprustning framst for att kunna rationalisera
den kommersiella trafiken oeh spara arbetskraft oeh aven for forsvarets
rakning. Har vi da rad att genom restriktioner minska de hidrag till
vagfinansieringen som personbilarna kan lamna. Vi -har pa ett annat
omrade ett system dar det skett en uppspaltning av folket i tva kategorier. Jag tanker pa dem som hor i gamla hus oeh nya hus oeh de som
tvingas fora en ambulerande tiUvaro. Jag tror att ingen i dag anser ~e~ta
vara elt lyekligt system. En utvidgning av detta system till att omfatta
oeksa transportomradet tror jag att gemene man heta.ekar sig for. Bilismen
viII betala sina kostnader oeh sina investeringar men for att kunna gora
detta behover den frihet att utveeklas enligt sina egna naturliga forut5attningar. Den eftersHipning som vagarna varit utsatta for under 15 ar
ar tillraekligt stor for att belastningen pA denna del av transportvasendet
anda skaU verka hammande pa utv~eklingen under tiotal Ar framat.
Jag viU sluta med, herr Ordforanden, att det kanske varit formatet att
har ta uppmarksamheten i ansprak sa lange pa ett omrade, som fastan
stort oeh betydelsefullt andoek endast ar ett detaljomrade. 80m forklaring
oeh ursakt viII jag endast tillagga, att till syvende og sidst i detta fall
ar fraga om och tangeras en viktig prineipfraga, namligen ratten att valja
transportmedel, d. v. s. det fria konsumtionsvalets princip. Denna princip
tror jag att folk i alIa lager ar radda om och icke minst pa ett omrAd~
som sa intimt ingriper i livsforingen som transportomradet. Jag har oeksal
velat peka pa detta omrade som relativt outrett, och nar jag horde hib
att denna utredning kommer att fortsattas av andra ganska snart, sa vill
jag for min del hoppas att dessa fragor oeh aterverkningar, som en okad
bilanvandning objektivt har blir foremAI for en utredning.
Byraehef Erik Westerlind: Lat mig genast satta sparr for en villfarelse 80m kom till uttryck i professor Helanders inlagg. Professorn
trodde, att en hard oeh aktiv ekonomisk politik var detsamma som okad
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planhushallning oeh ·darfor stod i motsattning till utredningens forutsattningar om en fri expansion pa utrikeshandelns omrade. Detta ar fei. Langtidsutredningen har rekommenderat en hard kreditpolitik oeh en hard
finanspolitik for att halla tillbaka efterfragan i samhallet i syfte att skapa
forutsattning'ar for ett fast penningvarde. Skulle detta vara liktydigt med
okad planhushallning som motsats till fri utrikeshandel? Det ar ju fraga
om d·e gamla traditionellamedlen! Jag skulle k·unna tillspetsa fragan sa:
»Ar en rantehojning liktydig med okad planhushallning enligt professor
Helanders terminologiP»
Professor Lundberg menade, att vi utredningsman icke tillrackligt hade
behandlat medlen for den ekonomiska politiken. Men jag skulle vilja
fraga: Vad kan man i ett sadant h'ar sammanhang ta upp och preeisera?
Kan man ga langre an att ange i prineip vilka vagar som skall betradas?
Utredningen har for sin del anvisat tva huvudvagar, namligen den kreditpolitiska oeh den finanspolitiska. Nu var var uppgift ju egentligen inte
att behandla medlen, men vi har and! ansett oss bora diskutera dem.
'Man kan emellertid inte trolla fram nagra nya knep, utan man maste
nog halla sig till de gamla vagarna. Langre an till ett principiellt resonemang kan man inte ga, nar det galler medlen. Det gar inte att exakt
saga., hur mycket betalningsmedel som bar indras till riksbanken, hur stor
rantestegringen skall vara, hur stor okning .av beskattningen som behovs.
Behovet av sadana atgarder vaxlar 'Ju precis efter inflationstrycket. I
sjalva verket efterlyser professor Lundberg en helt annanutredning, en
sadan som under hans ledning kommer till stand - jag menar full-sysselsattningsutredningen.
Var ntredning har fatt ett helt annat uppdrag, namligen att behandla
ma.Ien. Politikerna har bett oss att :komma med forslag till malsattningar
for den ekonomiska utvecklingen. Jag vill inte bara skylla pa direktiven,
utan peka pa att mall i riksdagen i ett flertal motioner eft-erlyst langtidsprogram oeh detaljerade handlingsplaner for olika delar av det ekonomiska
livet. Speciellt yin jag hanvisa till en viktig motion fran herrar Hjalmarsson och Andren, dar de bett oss om en inventering av de offentliga investeringsbehoven - oeh dartill en angelagenhetsgradering av dem. Nu menar
professor Lundberg, att vi har lost den uppgiften genom att obehorigt
objektivisera malen. Vi har oeksa medgivit - oeh kanske val mycket att vi kommit med subjektiva varderingar. Men, -om man praktiskt ser
pa uppgiften, tror jag, att m'an far saga, att de behov vi redovisat,de
avvagningar vi gjort, iir ganska' objektiva. Det finns till overvagande
delen ett tekniskt underlag for utredningens rekommendationer betraffande dispositionen av de tillgangliga resurserna under femarsperioden i fraga.
Utifran deri synpunkten ter sig danor langtidsprogrammet langt mindre
subjektivt an vid en ytlig teoretisk granskning.
Nar det galler var diskussion oeh analys av behovenoch investeringsinriktningen pa i nd u s t rio m r a d e t, utgar vi fran ett tekniskt resonemang. Vi forsoker att diskutera vad som behovs for att underhallaen
,:iss produktionsokning.Vi framhaller, att man far ett storre utrymme
for rationaliseringar genom att minska utbyggnaden av sysselsattningskapaeiteten. Nar det galler j 0 rd b r u k e t, har vi likaledes ett tekniskt
resonemang om hur stor investeringsvolym som behovs. For 11 and e 1 n
grundar vi behovsprovningen pa kravet att rationalisera handeln, spara.
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arbetskraft. Sa kommer vi till de investeringar som professor Lundberg
har kallade sociala. Jag skulle heIst inte vilja anvanda det ordet. Vi har
inte talat om soeiala investeringar i betankandet. Vi diskuterar 0 f fen t..
1i g a investeringsbehov. Dar kommer vi in pa samhallsbyggande, men
det iir aHtsa darvid fraga om de stadsplanemassiga behov som har samband moo utveeklingen av tatorterna. Det ger ett felaktigt sken at utred..
ningens intentioner, om man kaHar de har behoven sociaia investeringar.
Lat oss kalla dem vad de ar, namligen offentliga investeringar.
Vad ar det da for offentliga investeringar som langtidsprogrammet avser? Jo, vi viH oka investeringarna pa vagomradet samt inom Statens
jarnvagar oeh telegrafverket, vi vill oka byggandet av skolor, sjukhus och
bostader. Och dB. grundar vi inte den avvagningen pa en teoretisk berakning, en vetenskaplig kalkyl av vilken optinlal samlnansattning av investeringsverksamheten 80m eventuellt kan finnas, utan vi utga,r fran an..
svariga myndigheters behovsinventeringar. Vidare har vi tagit mycket
allvarligt pa de onskemal som klart framkommit i den allmanna debatten,
just detta ofta omvittnade behov att skaffa mera godsvagnar, att forbattra vagvasendet, att sorja for en okad rorlighet pa arbetsmarknaden,
en vidgad tillstr.omning av arbetskraft till industrien, mojIiggjord genom
en forbattring av bostadsbestandet pa industriorterna. Det kanske kan
medges, att vi darvid har anvant nagot ominosa uttryckssatt. Vi menar
helt enkelt, att om vi inte okar tillgangen pa godsvagnar och om vi int.e
rationaliserar handeln, forbattrar bostadsbestandet etc., sa uppkommer
vissa bestamda skadeverkningar som vi skildrar och illustrerar. Vi har
helt enkelt byggt pa de krav sam man just i naringslivet har framfort.
Dar kraver man rationalisering av handeln, man kraver en okad godsva.gnspark, forbattrat vagvasende, stOrre kvoter for industriorternas
bostadsbyggande o. s. v.
Nu sUills fragan, om det skall vara praktiskt mojligt att genomfora
det programmet. Kritiken finner da fotfaste i det forhallandet,. att de
krav som har framstallts i arets lonerorelse betydligt overstiger den ram
som vi angett i programmet. Mot det skulle man kunna sUilla, att Landsorganisationen sjalv har endosserat vart program. Topporganet for arbetarna - och vidare ocksa i hog grad Tjanstemannens Centralorganisation -har ansett, att detta program bor foljas. Jag skrtlle vilja sluta moo
att fraga: Anser professor Lundberg, att vi skall kapitulera for det starka
konsumtionstrycket?
Overingenjor G&1a Rydbeck: Medan jag ahort inledningsforedraget
oeh diskussionen bar jag inte kunnat varja mig for att tanka pa hur det
gick nar Kolingen pa sin tid onskade att han agde en miljon. DA infoll
genast Bobban: »A, da kan du vigga mig en tusenlapp, va?» - »Nej»,
sa Kolingen. - »Men en hundralapp da?» - »Nej!» - »En tia da?»
- »Nej!» - »Men en femma kan du val i alIa fall vigga mig? - »Hall
kaften och onska dig sjalv din djakel!», sa Kolingen. Jag tycker det dar
ar en utmarkt illustration av hur det gar till nar man inventerar manniskors behove Finns det over huvud taget nagon som inte onskar att han
hade en miljon, oavsett am det ar en privatperson eller om det ar en
ansvarig myndighet? Var oeh en har ju sina kapphastar sam han viII tillgodose. Knepet ar val egentligen att se efter hur man skall vardera de
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olika behoven i farhallande till varandra. Professor Lundberg var inne
pa det, men jag tyeker inte han kom tillraekligt langt in pa det. Jag har
fatt det intrycket att langtidsutredningen, liksom de SOin nu ha.r hand
om landets regering tro sig kunna sitta nagonstans i Stockholm oeh tala
om vaa hela landets behov ar pa alIa olika hall och sedan skipa rattvisa.
mellan aHa dessa behov.. l\1an tror med andra ord att valsedlarna skulle
vara ett uttryek far avvagningen mellan manniskornas individuella privatekonomiska behov. Jag tror det ar dar som det stora felet ligger i
hela upplaggningen oeh i hela den situation, vari vi befinner oss. Tvartom ar det val sa, att det ar farst nar var oeh en stalls infor ett verkligt
avvagningsproblem i ekonomiskt avseende som han har nagon som heIst
majlighet att pa ett fornuftigt satt deklarera oeh inbardes avvaga sina
behov. Nar valjarna lamnar sina roster, sa har de inte aIls hela ekonomiska problemet upprullat far sig. Man kan over huvud taget inte vanta
sig att det skall finnas nagon mojIighet att pa det sattet vaga alla olika
faktorer mot varandra. Vad man i stallet skulle anska sig ar att samhallet
vore sa ordnat, att den enskilda manniskan verkligen finge en mojlighet
att sjalv vaga sina olika onskemal mot varandra. Det finns jn ett satt
att gara detta, namligen att fritt prissatta olika varor och olika behov.
Pa sista tiden hal" den ekonomiska diskussionen ganska myeket koncentrerat sig kring ranteproblemet. Oel,l hur man an diskuterar, sa stoter
man alltid pa hyresregleringen och bostadsfragan. Ar det inte just emedan hela hyreslagstiftninge!1 oeh d~ darmed forknippade regleringarna
satter alla majligheter till enskild vardering ur spel?
Inledaren sade i farbigaende nagonting som majligen skull~ kunna tolkas som en forebraelse mot en del industrier i Sverige for att de hal"
byggt ut utan att forst i tillbarlig omfattning ha sakerstallt tillgang pa
arbetskraft. Jag fragar, hur man skall kunna gora detta? Man vet ju
icke fran det ena aret till det andra, vilka regleringar oeh inskrankningar
som komma att vara gallande eller huru de kommer att tillampas. Hur
skall man aa kunna gara en riktig investering? Om man viiI bygga ut
en fabrik, sa kan man ju helt enkelt inte vanta tills .man fatt byggnadstillstand far alIa de bostiider man sa smaningom behaver till de arbetare
som man successivt kommer att anstiilla. Man maste ju nagonstans barja.
Om det sedan platsligt av myndigheterna satts en kapp i hjulet nagonstans, ja, da heter det att man hal" kalkylerat fel, aven om det varit
statsmakterna sjalva sam stimulerat till utvidgningen! Om det varit fraga
om en fri avvagning av kostnader mot varandra,' da skulle man vid ett
misslyckande med ratta kunna beskyllas for en felkalkyl, men nar man
aldrig hal" haft tillfalle att gora en rattvisande kalkyl, da ar detta litet
starkt. Detta galler inte bara far industrierna, det galler aven for de enskilda manniskorna. Om man skulle onska nagonting, sa vore det att langtidsutredningen i storre grad hade tagit hansyn till den individuella varderingen av de olika behoven med hjalp av en i prineip fri prisbildning.
Statssekreterare R. Sterner: Professor Lundberg namnde i forbigaende
8.tt vi redan narmar oss slutet av forsta aret av den femarsperiod sam
utredningen avser. Fragan ar nu hur det gar betraffande det a.ndra aret.
Jag tanker pa investeringarna och da narmast pa byggnadsinvesteringarna. I ar har vi alltsa pa intet satt fullgjort den andel ifraga om bygg..
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nadsinvesteringar som langtidsutredningen har rekommenderat, och jag
tror att vi tyvarr inte nasta ar heller kommer att gora det i nagon storre
utstrackning. Det beror pa i vad man vi lyckas att forstarka byggnadsindustriens kapacitet. Om det vet vi bara att svarigheterna ar mycket
stora. Vi vet ocksa att det gors stora anstrangningar fran olika hall, fran
myndigheternas sida, fran olika foretagares sida och aven fran vissa fackorganisationers sida, men vi vet dessutom att det blir svart for dem att
bara frukt.
Vad galler kompositionen av byggnadsinvesteringarna sa blir det i detta
lage mycket syirt att foreta andringar i den riktning som langtidsutredningen har rekommenderat, helt enkelt darfor, att nar man inte kan ha
sa stora expansionsmojligheter pa kort sikt, sa kan man inte moblera om
sa mycket som man skulle onska. Detta sager jag nu inte aIls som nagon
kritik mot langtidsutredningen i den anda som kanske professor Lundberg
anfort. Jag tycker tvartom att just i detta lage, nar vi ser alla dessa svarigheter, sa ar det ytterligt angelaget att det sags ifran nagon gang sa
grundligt som mojligt, vad det ar som vi bor syfta till. Det har denna
utredning gjort. Vi befinner oss i ett samhalle dar vi har vissa staende
bekymmer. Ett av dem talar vi standigt om, namligen inflationsbekymret. Ett annat vi ocksa ganska ofta talar om ar byggnadsproblemet. Det
bor nog uttryckas ratt ordentligt for vad det are Det ar helt enkelt sa,
att byggnadsindustrien inte har en tillracklig kapacitet for de viktiga
behov som gor sig gallande. Jag tanker pa direktor Leijon som var framme
och talade for bilismens behove Jag vet att de ar kolossalt stora i forhallandet till de kvoter som ges pa byggnadsomradet. Jag kommer inte i dag
ihag om de behov som representeras av servicestationer, garage och bilreparationsverkstader ar 5 eller 10 ganger kvoten, men det ar nagonting
i den stilen. Jag ser inte nagon mojlighet att man nasta ar skall kunna
komma till nagon rattelse i det avseendet. Och hur man kan gora ODl
3-4 ar ar valdigt svart att saga.
Detta ar ju inte det enda behovet. Man kommer till behov som ar annu
viktigare an de som direktor Leijon har talat sa mycket for. T. ex. skolor.
Det ar ju faktiskt sa att vi saknar en 3.000 larosalar enbart i folkskolorna
och de representerar en kostnad pa lat oss saga 400 miljoner eller nagonting sadant. Den kvoten vi har i ar ar bara tredjedelen eUer mindre av de
behov som foreligger. Vi far vara mycket lyckliga om vi lyckas forhindra
en sankning av skolstandarden. Man ka.n ga igenom varenda post i investeringsbudgeten och konstatera att behoven ar kolossalt stora jamfort
moo vara mojligheter att tillgodose dem. Det ar i forsta hand en arbetsmarknadsfraga. Det ar ocksa en fraga om vissa slag av byggnadsmaterial.
Fran en annan synpunkt sett ar det fragan om mojligheterna att inskranka p'a expansionen av andra investeringar och av konsumtionen, sa
att man far ett utrymme for byggnadsverksamheten.
Det ar dock sa, att medanvara totala investeringar ar storre i forhallande till hushallningens omfattning an vad de var fore kriget bade absolut och procentueUt sette De totala byggnadsinvesteringarna torde visserligen vara storre absolut sett an fore kriget men knappast i relation till
hushallningens totala omfattning. Att doma av de relativt osakra kalkyler
man i det avseendet kan gora, sa ar de nog snarast mindre i forhaUande
till hushallningens omfattning an fore kriget. Jag far nog saga, att i det
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Higet framstar detta problem om att stlirka byggnadsindustriens kapacitet
vid sidan av inflationsproblemet 80m vart aUra viktigaste ekonomiska
problem.
Det finns ju alltid de som i det har sammanhanget for fram rantan, nir
det galler att komma till ratta med dessa svarigheter. Jag sager ingenting
om det, bara man arligt sager ifran att skall man anvinda rantevapnet
sa far man naturligtvis ta till det ganska kraftigtoch inte forestaIla sig
att det gar med nagra sma forandringar i det nuvarande Higet. Skulle man
satsa pa rantan, far man komma ihag en sak oeh det ir att en kraftig
rantehojning traffar i forsta hand de langa investeringarna, d. v. s. byggnadsinvesteringarna, de investeringar sam nar man undersOker behoven
tillhor de aIlra mest eftersatta i samhallet. Det ar kanske en av de omstandigheter som gor mig allra mest betanksam nar man tar fram den
metoden i qiskussionen.
'
Professor Helander: Jag vill bara kort svara pa kritiken, att jag har
anvant ordet pianhushallningspolitik. Jag uppfattade byraehefen Westerlind sa, att han ieke godkande denna benamning (planhushaUningspolitik).
Jag skall be att fa lasa upp ett par rader ur betankandet: »En utveekling
i overensstiimmelse med de av utredningen tidigare angivna riktlinjerna
forutsatter darfor for hela femarsperioden' en hard och aktiv ekonomisk
politik, som haIler efterfragan pa sav~l konsumtions- som investeringsomradet inom den ovan uppdragna ramen. UppfyHes ej denna forutsattning, torde den i det foregaende gjorda avvagningen i manga delar ieke
kunna foljas.» Det ar naturligtvis en definitionsfraga, vad man har viII
kalla for planhushallningspolitik eHer inte. For min del skulle jag kaHa
planhushallningspolitik, en ekonomisk politik, som genomfores moo avsikt
att forverkliga en uppstalld ekonomisk plan. Godkannes den definitionen,
oeh den tror jag, att man nastan maste godkanna, sa kan jag inte inse, vad
det skall goras for invandning mot, att man i det har sammanhanget talar
om planhushallningspolitik. Jamforelsen med en rantehojning maste jag
erkanna, att jag inte riktigt forstar, darfor att rantehojningar har ju
foretagits aven i ett rent liberalt samhalle, dar det inte var tal om DagOn
ekonomisk planhushallning aIls. Darmed ror vi oss pa en for dessa problem fuIlkomligt frammande bas. Jag maste erkanna, att jag hade trott
mig anvanda en mycket oskyldig benamning, dB. jag har talade om planhushallningspolitik, darfor att om en ekonomisk plan uppstalles och man
fordrar av den ekonomiska politiken att den skall forsoka genOnifora
denna plan, vilket ju oeksa ar fullt logiskt att man gor, sa maste har en
planhushallningspolitik foreligga.
Kabinettssekreterare Arne Lundberg: Professor Lundberg tyektes mena
att utformningen av de politiska medlen skulle vara en speeiell expertuppgift. Vi har t. ex. nojt oss med att saga att budgeten bor overbaran~
seras. Om man nu skall fortsa..tta utveekla detta sa maste man tydligen
ga in pa vilka skatter som skall uttagas, hur de skall konstrueras oeh
avvagas. Kan det vara en expertuppgift? Vi har t. ex. sagt att man skall
ha en stram kreditmarknad. Om vi skulle ha utvecklat det ytterligare
sa skulle vi ha tagit upp fragan om vilken rantepolitik vi skall fora.
Da finner vi naturligtvis omedelbart att skall det bli en hog ranta, sa
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kommer ·detta att omojliggora en del av just det investeringsprogram
80m vi har ansett vara viktigt, under forutsattning att man inte .genomfor en subventionering. Siidana fragor tyckte vi hor till de saker 80m
det inte ar sa Hitt for experter att uttala sig om. Till de ekonomisktpolitiska medlen hor numera som en mycket viktig del exempelvis jordbruksuppgorelserna, oeh vidare lonepolitiken, som visserligen inte dirigeras av statsmakterna, men pa vilka de dock kan utova en viss influens.
Jag maste nog kvittera den dar lilla artigheten om frejdighet, som jag
fick av professor Lundberg, genom att saga att om han som expert viII
ge 8ig in pa alIa dessa fragor om de politiska medlen,da ar han modig
som ett lejon.
Sedan sade professor Lundberg, att vi har anvant ett farligt skrivsatt
ifraga om investeringarna. Vi har namligen objektiviserat vart skrivsatt
och gett intryek av att man mojligen vetenskapligt skulle kunna fastsla
hur olika investeringar skall avvagas mot varandra. Ja, vi har tydIigen
trots alIt inte lyekats lura professor Lundberg. Jag har inte heller traffat
nagon annan som vi har lurat oeh som har trott att man vetenskapligt
kan vaga exempelvis sjukhusutbyggnader mot lokanskaffning at 8J. Vi
trodde iute att vi i det har avsnittet skulle behova narmare utveckla
att det har rorde sig om politiska avvagningsfragor. Vi stallde oss pa
den standpunkten, 80m professor Lundberg har gjort i Konjunkturinstitutets yttrande, da han i dessa avvagningsproblem sager, »avvagningen ar sjalvfallet i sista hand en politisk fraga». Vi trodde oeksa att
detta var ganska sjalvklart.
Bland de olampliga uttryck somvi har anvant namnde professor Lundberg »eftersatta. behov», bakom vilket liggerett svavande politiskt omdome. Uttryeket skulle harrora ur den harmoniforestallning, 80m }(onjunkturinstitutet tyeks tro att vi har utgatt ifran, ehuru vi faktiskt har borjat
i andra andan. Vi har ju inventerat hela investeringsomradet oeh forsokt beskriva det. For att slippa upprepa hela beskrivningen .pa· varje
punkt, har vi i vissa sammanhang anvant ord som »harmonisk». Men vi
borjar inte dar, det ar bara Konjunkturinstitutet som borjar dar i sin
kritik. Omedelbart efter att professor Lundberg hade kritiserat oss for
att vi anvant ord som »eftersatta behov», sa sade han sjalv, att vi hade
»tillbakasatt» industriinvesteringarna. Dar ser man hur svart det ar att
klara sig utan sadana dar uttryek. Men skamt asido. Dar ligger en alIvarligare fraga under, namligen om det forhaller sig pa (let sattet, att vi
I'akat ut for en synvilla, nar vi under denna inventering av investeringsbehoven ha.r tyckt ass kunna konstatera, att hur man an forsoker betrakta investeringarna ur olika angeHigenhetssynpunkter, sa kommer man
till att det inte ar pa industriomradet som de storsta investeringsbehoyen ligger oeh tranger pa. are sig vi forsokt bed6ma behoven utifran
onskenlalen att uppehalla en produktionsokning, eller med .alla de andra
metoder som kan sta till buds, bI. a. att ul1dersoka investeringsbenagenheten, l{om vi till samma resultat. Jag vidhaller det jag sa-de i mitt inledningsanforande, att hur man an vrider oeh vander pa materialet sa
ar det pa det omrade professor Lundberg kalIar de soeiala investeringarna, som det storsta investeringstryeket f6religger. Moo uttrycket
»soeiala investeringar» forstar jag professor Lundberg menade »samhalleliga», men jag viII anda en gang starkt betona, att dessa sociala inve-
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steringar ieke ar soeialpolitiska.BI~nd dessa s. k. sociala investeringar
ingar t. ex. att skaffa mer elektrolok till 8J, sa att 8J slipper anvanda
anglok pa elektrifierade jarnvagar trots dagens kolbrist. Det ar sadana
ting som ligger bakom. Och jag valde inte ett extremt exempel. 8J hal"
i nagra ar fatt valja sina investeringsobjekt inom en viss totalram, de
har valt vad de har ansett mest angeHiget, oeh de har varit sa hart hilllna
att de bI. a. har fatt eftersatta sin anskaffning av rullande materiel.
Det ar naturligtvis riktigt som professor Lundb'erg sager, att det kan
bli ofrankomligt att det intraffar en storre konsumtionsstegring an vad
vi har raknat med oeh att det blir en mindre stegring av investeringarna,
kanske ingen stegring aIls, kanske rent av en sankning, det sade jag sjalv
i mitt anforande. Professor Lundberg vill tydligen snarast rekommendern
politiken moo konsumtionsstegring, darfor att han tvivlar pa politikerlla~
Vi har daremot velat ge dem en chans. Jag vill dock understryka, att
om man tvivlar pa politikerna i fraga om deras formaga att begransa
konsumtionsutvecklingen sa kan man oeksa tvivla pa dem betraffande
deras formaga att halla nere investeringarna i vissa situationer.
Jag skulle garna vilja instamma i vad herr Leijon sade, att vi i utreuningen inte har sa starkt betonat bilismens positiva sidor. Vad vi har
sagt ar narmast, att om man far en sprangartad okning av bilantalct,
sa far man en plotslig ansvallning av investeringsbehoven, bI. a. i trafikleder oeh verkstader. Sadana hastiga'tforandringar inom stora omraden
av samhallsekonomien blir garna dyrbara pa olika satt. Vi har inte varit
sarskilt restriktiva betraffande bilarna. Vi har sagt, att vi inte tyeker, att
man pa det omradet skall vara med am en kreditutvidgning.
,
Det var en talare som uttryekte onskemalet att samhallet borde vara
sa ordnat, att man kunde satta ett pris pa allting, sa att de enskilda verkligen kunde vaga sina olika onskemal mot varandra oeh fa hetala for deras
uppfyllande. For ogonblieket ter' det sig for den enskilde sam om det
skulle betala sig att satta igang med nastan vad som heIst. Det finns
gott om uppslag till affarer och till ny produktion som for var oeh en
av de enskilda ter sig som Ionande oeh det yore onskvart att yanda tillbaka till ett a.nnat lage, dar de enskildas forvantningar pa vad som kan
lona sig vore litet mer nerskruvade. Det instammer jag i. A andra sidan
ar det ju uppenbart att vi inte kan atervanda till ett samhalle dar den
enskilde medborgaren betalar ett pris for allting. Vi kan inte atervanda
till ett samhalle dar va.rje familj sam har barn betalar hela priset for vad
det kostar att ha barn i skolan, d'ar var oeh en sam ar sjuk betalar hela
priset for att ligga pa sjukhus osv. Vi kan inte atervanda till ett samhalle
som helt och hallet regeras av pengarna. Vi maste nog oeksa ta valsedeln
till hjalp.
Professor Erik Lundberg: Ibland undrar jag am kabinettssekreterare
Lundberg ar lika skamtsam 80m jag, om han menar riktigt allvar eHer
skojar med mig litet. Detta galler hans uppfattning om begransningen
a.v utredningsuppdragen till malen. Byrachefen Westerlind var inne pa
samma. fraga oeh om objektiviseringen av millen, dar jag pladerar for att
man inte kan diskutera malen utan att mer ingaende ocksa studera vilka
konsekvenser realiserandet av vissa mal har for andra mal, oeh hur man
med olika merlel skall na dessa mal, som da sker pa bekostnad a.v andra.
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Jag kan inte s,e hur man skall kunna undvika dessa problem. Nu ar jag
fullt pa det klara med att det star en del om detta i femarsprogrammet,
men det star inte aIls tillraekligt myeket, sarskilt inte med hansyn till
den svara avvagningen mot ett sada.nt mal 80m penningvardets stabilisering.
Om man viiI realisera en myeket hog investeringskvot - oeh det finns
goda motiv for detta, sarskilt med hansyn till de soeiala investeringsbehoyen 80m statssekreterare Sterner med stor emfas alltid ar i stand att overtyga oss om att' det finns - maste detta betyda, att man med olika medel
maste halla tillbaka folks krav pa att tillfredsstalla sina enskilda konsumtionsbehov. Dessa medel far da form avO t. ex. hojd ranta oeh stram
kreditpolitik. (Sterner hade giort en dalig prognos, da han trodde att
nagon skulle komma att tala om rantan pa vanligt enkelt vis men det
blev faktiskt inte fallet. Men nu gor jag det tydligen efterat.) Om nu ralltan oeh dess stabilisering ar ett sjalvstiindigt mal oeh inte bara ett medel,
sa far man tydligen gora avkall pa just det malet, oeh malet i fraga blir
i stiillet medel for den ekonomiska politiken. I det sammanhanget har jag
svart att forsta, att nar dessa behov i fraga om bostader, vagar, sjukhus
oeh skolor tranger sa hart pa, en rantehojning med kreditatstramning
skulle vara sa fruktansvart effektiv, att ma.n inte blir i stand att ens realisera en del av dessa mal. Felet med rantepolitiken synes vara att den antingen ar sa fruktansvart destruktiv i sin effektivitet eller ocksa ar sa
betydelselos att det inte tjanar nagonting till att begagna den.
Det finns aldrig nagonting mittemellan. Det varsta ar tydligen att mall
ar sa rea,ktionar, nar man pladerar for penningpolitik - det brukar jag
ofta fa hora - att man onskar arbetsloshet for att bota inflationen som om inte detta aven skulle kunna tankas om man onskar en effektiv
finanspolitik.
Det medel som diskuteras i utredningen ar finanspolitiken oeh de
skattehojningar, som skulle vara nodvandiga for att halla tillbaka de
konsumtionsbehov, som utan tvivel gor sig gallande oeh som kommer fram
via de mycket stora lonestegringskraven. Oeh dessa lonestegringskrav,
som kommer fram i ar, ger en myeket allvarlig tankestallare for femarbperioden. Det ar nn inte langre bara fraga om kompensation for importprisstegringar oeh de levnadskostnadsstegringar, som darav skulle folja
sasom det var forra hosten. Nu ar det fraga om en ren lone- oeh prisinflation oeh som val i sista hand ar ett utslag av den infiationistiska typ a'"
ekonomi vi fatt nar vi soker driva upp investeringarna i forhallande till
sparandet. Vi behover oka sparandet eller vi maste pressa ner investeringarna. Nu har femarsprogrammet gatt in for en hog oeh hojd investeringskvot. Utvagen att na samhallsekonomisk balans, som ligger inkluderad i direktiven, ar da att oka sparandet. Och den sparandookning
som har rekommenderas ar okning av det offentliga sparandet, en okning,
som delvis skall ske pa bekostnad av foretagssparandet. Man ar jn inne
pa att beskatta foretagen oeh halla nere vinsterna. Oeh haIler man inte
nere vinsterna, sa kommer lonekraven att forbli stora oeh darigenom
konsumtionsstegringen att tendera att bli for store
Jag tyeker att denna problemstallning Idart belyser nodvandigheten att
ordentligt tanka igenom vilka krav pa ekonomisk politik, som ett mycket
ambitiost investeringsprogram av forevarande slag staller. Man tvingas
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frambringa ett myeket stort offentIigt sparande. Stort eller okat enskilt sparande raknar ingen riktigt moo - annat an vid banketter. Foretagssparande viII man ha i viss. utstrackning men iute i sa hog utstraekning som for narvarande, eftersom foretagssparandet, 80m ju skall komrna fran stora vinster, lockar fram lonestegringar, vilka okar konsumtionen oeh darigenom gor programmet omojligt att realisera. Foretagssparandet maste tvartom pressas ner med olika atgarder. Det offentliga sparandet maste okas inte bara for att'ersatta det foretagssparande som skall
falla bort, utan oeksa for att tacka den okning i investeringarna, som
programmet involverar. Det galler inte bara alt forma Landsorganisationen, som ar en hygglig oeh fornuftig organisation att tala med oeh
som har full forstaelse for programmet men under vissa villkor, namligen
att en sadan har kraftfull ekonomisk politik fores. Men ar vi inte radda.
for att aeeeptera den kraftfulla politiken, ar det inte myeket delade meningar om detta? Betyder det inte faror for en eentralis,ering oeh koncentration av kapitalbildningen pa statliga oeh offentliga hander, en dirigering av kapitalmarknaden, som yore mycket oroande? Dr radikal synpunkt kan givetvis en sadan konsekvens av programmet vara ett onskemal av hog prioritet, vilket kan anforas till forslagets kredit om man sa
viII, de! ar jag fullt klar over. Men pa denna punkt har vi myeket olika
uppfattningar om det lampliga. Jag ar for min del orolig for att en
sadan koncentration av kapitalbildningen, 80m ar nodvandig for progranl··
mets genomforande, betyder
eentralisering av inflytandet. pa langre
sikt. Har ar det inte bara fragan om, sam det star i langtidsprogrammet,
ett oeh tva ar, under.vilka man kan fa vara moo om litet av varje, utan
om overgang till en typ av ekonomi, som' vi skall ha for mycket lang tid
framover.
\
Jag har med dessa funderingar velat belysa dilemmat for den ekonomiska politik femarsplanen forutsatter: antingen skall vi »klara» den
hoga investeringskvoten med vanlig inflation oeh penningvardeforsamring
eller moo statligt tvangssparande. Vi kanske far b·aggedera. Vi har under
efterkrigstiden eftersatt ett viktigt mal, namligen penningvardets stabilisering. Vi skall nu vaga miLlen mot varandra. Vad tyeker folk i allmanhet? Skall vi oka investeringskvoten oeh forsamra penningvardet i snabbare takt an annars, skulle vara fallet eller soka bevara penningvardet och
hAlla nere investeringarna. pa lagre niva moo olika mOOel oeh med en
annan investeringsinriktning an utredningen foreslagit men heIst inte pa
bekostnad av' skolor och sjukhus? Den kraftfulla ekonoiniska politik som
det Was om i utredningen oeh som skulle innebara en eentralis·ering till
staten av en stor del av sparandet, medfor nog oeksa fortsatt forstoring av
penningviirdet men kanske en »finare» forsto.ring av penningviirdet, eftersom det inte ar enskilda som far inflationsvinsterna utan staten, som jn
genom indirekta skatter hojer priserna. Det ar val fraga om lontagarna
skulle ha storre forstAelse for denna typ av prisstegring oeh bara den moo
storre jiimnmod, Dar prisstegringen motsvaras av statligt overskott i budgeten, an nar investeringen ·Ieder till enskilda foretagares vinstokning.
Nagot ligger det sakert i denna distinktion, men jag skulle inte vaga
fasta alltfor stort hopp vid den.
Min slutsats ar att man inte kan ta stallning till femarsprogrammet
utan att ha fatt storre klarhet i hur och med vilka merlel oeh moo vilket
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asidosattande av andra mal som programmet skall genomforas.. Jag hoppas inledaren mera pa skamt menade, att jag onskade att det i planell
skulle anges hur manga tiondelar rantan skulle stiga eHer hur manga
miIj. kronor hogre skatter det skulle behovas. for att uppna malen. Vad
jag efterlyste var en ingaende provning av de metoder vi skall anlita for
att mota de svarigheter, som realiserandet av investeringsprogrammet
kommer att mota.
Kabinettssekreterare Ante Lundberg: Jag tyeker att professor Lundberg har ratt kraftigt skiidrat aventyrligheterna av investeringshojningen
som vi har talat om. Det ar ju faktiskt sa att man under det har aret
har nastan ofrivilligt, av rent misstag kommit till en investerings.hojning
som ar ungefar halften sa stor som den vi har foreslagit. Vi har visserligen en nagot obehaglig utveekling pa prisomradet, men jag undrar om
det beror sa mycket pa den forandringen pa investeringsfronten. Jag
tror att det ar de yttre faktorerna som har har varit betydligt mer avgorande. Man skall a.kta sig for att overdimensionera proportionerna av en
sadan forskjutning av investeringsandelen som vi har talat om i forhallande till andra faktorer.
Professor Lundberg tycker del ar underligt att rantan ibland framstalles som destruktiv oeh ibland som om den inte hade nagon verkan aIls.
Savitt jag forstar har rantan bada de egenskaperna. Om man hojer rantan 1 0/0, sa motsvarar det vid ett fullt genomsIag pa en bostad nagonting
pa en 12-14 %:s hyreshojning. Om man hojer rantan fran 1 % pa ett
lan, som anvandes till att kopa en maskin, som man avskriver pa 5-10
ar, sa ar tydligen den rantehojningen praktiskt taget betydelselos for den
som tankt kopa maskinen. Det ar faktiskt sa, att en liten rantehojning
verkar pit somliga faIt destruktivt, pa andra inte.
Professor Lundberg talade om att vi viII overfora mer av sparandet
till den offentliga sektorn. Jag viII peka pa en synpunkt dar som vi inte
har namnt i betankandet, men som hor hit. Det ar, att en del av det
sparande som borde svara mot de stora~ statliga affarsforetagens mycket
stora verksamhet och omsattning, levereras in till statsbudgeten, kallas
for Iopande inkomster och gar till lopande utgifter, oeh man har inte sparande som malsattning inom dessa foreta-g.. Man nojer sig med att soka
avskriva, sa att avskrivningarna motsvarar kapitalkostnaderna. Det ar
en av orsakerna till okade overbalanseringskra.v pa den allmanna budgeten. Man kan visserligen saga, att det knappast lonar sig att ta upp
den fragan for t. ex. ett verk som 8J, som formodligen inte for narvarande
kan asta.dkomma nagot sparande. Ett skal harfor ar, att 8J ar palagda
sadana kolossala sociala och forsvarspolitiska uppgifter. Jag haIler anda
pa att man sa smaningom skall kunna Higga om detta sa att man far en
riktigare bild av hur stort det statliga sparandet ar. oeh aven far ett
storre statligt sparande.
Jag viII sluta moo att saga, att alla problem om hur man skall fora den
ekonomiska politiken vid en hog investeringsniva, vid full sysselsattning
osv., dem far' vi val fortsatta att diskutera nasta gang pa grundval av
professor Lundbergs betankande.
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LILJENROTH, F. G., civilingenjor.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.
LIND, A.., redaktl>r.
J..JIND, B., redaktor, Stureby.
J..JINDAHL, A.., advokat, Djursholm.
J..JINDAHL, E., professor, Uppsala.
JJINDAHL, G., revisor.
LINDAHL, B., sekreterare, foreningens

sekt·ete'ratOe.
LINDBERG, K. A., f. d. ordforande i
Landsorganisationen.
LINDBERG, V., inspektor.
LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBERGER, L., fil. licentiate
LINDBLOM, T., grosshandlare.
LINDEBERG, E., generaldirektor.
LINDELL, C. F., sekreterare.
LINDENCRONA, A., direktor.
LINDGREN, C. B., civilingenjor.
LINDGREN, G., fil. licentiat, Uppsala,
standig ledamot.
LINDGREN, G., major.
LINDH, S., fil. licentiate
LINDHAGEN, Ivr., civilingenjor.
I..JINDMARK, B., disponent, Orebro.
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDQVIST, K. G., banktjiinsteman.
LINDSKOG, B., hovrattsrad.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA, fiI. kandidat.
LINDSTROM, O. W., direkWr.
LINDSTRO:M, ULLA ALM-,· fru.
LINSE, R., civilingenjor, Jijnkoping.
LJUNGDAHL, C., major, Stocksunq.
LJUNGGREN, H., direktor.
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L.JUNGSTROM, G. P., direktor.
LOOSTROM, B., kanslisekreterare.
LOVEN, T., forsakringsdirekWr.
LUND, G., agronom.
LUNDBERG, A., kabinettssekreterare.
J..JUNDBERG, C. G., disponent, Tidan,

stiindi,q ledamot.
LUNDBERG, E., professor,

medlem av Btyrelsen.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktt>r.
LUNDBERG, 0., fiI. doktor.
LUNDBERG, T., major, Djl1rsholm.
LUNDELL, T., civilingenjor, Walton on
Thames, Surrey.
LUNDGREN, TH., konsuI.
LUNDQVIST, N., direkt5rsassistent.
LOFBERG, rr. H., direktt>r.
LOFGREN, G., advokat.
LOFSTROM, B., civilingenjor.
LOWEGREN, G., pol. magister.
I.JOWEGREN, G., socialrad.
MAGNUSSON, G. S., civilingenj5r, Rasunda, Btandig ledantot.
MAGNUfSSON, H., bankdirektor, G<iteborg.
MALMBERG, S., bankdirektor.
MALMFORS, N., generaldirektor.
MALMFORS, S., f. d. kraftverksdirektor,
Falun.
MALMKVIST, E. V., byrachef.
MALMSTROM, B., direktor, Hoganas.
MALMSTROM, C. G., direkWr.
MAL!ISTROM, G., bankkamrer.
MALl\ISTROM, H., jure o. fil. kandidat.
~iARCUS, M., fiI. doktor.
MARKLAND, W., bankdirektor.
}IAR!{OLIN, F., bankdirekWr.
MARTENIUS, A., hovrattsassessor.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor,
Borlange.
MEIDNER, R., fil. kandidat, medlem av

styrelsen.
MEIJLING, J., civilingenjl>r.
MELIN, H., bankdirektor, Djursholm.
METEI..IUS, B., fiI. licentiate
MODIG, E., envoye.
MODIG, J. 0., direktor.
1¥IoLANDER, ·C. A., disponent, Alingsas.
?vIOLANDER, S., f. d. bankrevisor.
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direktor.
A., professor.
MORALES, J., direktor.
MUNCK, H., bankdirektor.
MURRAY, C., byrachef.
MURRAY, U., direktor, Djursholm.
MYRDAL, G., professor, Geneve.
MYRSTEN, C. B., direktor.
MARTENS, H., borgarrad.
MOLLER, E., kamrer.
MOLLER, K., direktor.
~iORNER, K. A. G., greve, f. d. landshOvding.

A., direktor, Norrkoping.
A. F. N., advokat.
OLSSON, B., byradirektor.
OLSSON, E., direktor.
OLSSON, H., byracbef.
OLSSON, N., revisor.
OTTEN, H., bankkamrer.
OTTERSTROM, N., kamrer.

MOLIN, R.,

OLSSON,

MONTGOMERY,

OLSSON,

H., bankdirektor.
Roger S., attache.
NERELL, 1., direktor.
NEVRELL, B., generaldirektor.
NILSSON, K. G., kommerserad.
NILSSON-HIORT, E., bankdirektor.
NlI.ASTEIN, A., sekreterare.
NISELL, S., jure k~ndidat.
NORBECK, 0., bankdirektor, Djursholm.
NORDENSON, H., fi1. doktor.
NORDENSON, J., fil. licentiate
NORDIN, J., generaldirektor.
NORDM.A.RK, H., direktor, Djursholm.
NORD MARK, S., ombudsman.
NORDSTROM, B., disponent.
N ORDWALL, B., f. d. finanssekreterare.
NOREN, A., ekonomidirektor.
NORLIN, K. A., bankdirektor.
NYBERG, B., civilekonom.
NYBERG, J' lektor.
NYQVIST, B.) direktor.
NYSTROM, B., fi1. doktor, byracbef.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NYSTROM, H., direktor.
N.iSGARD, B., f. d. statssekreterare.
N.iVERFELT, A., pol. magister.
NACHMANSON,

NELSON,

t

F., advokat.
B., bankdirektor.
ODHE, T., direktor.
OHLIN, B., professor, f. d. statsrAd.
OHLIN, H., direktor.
OHLSON, O. E., bankdirektor.
OHLSSON, I., fiI. licentiate
OHLSSON, T., civilingenjor.
OLMERS, G., bankir.
OIJSON, G., bankdirektor.
OBERGER,

ODELFELT,

T., professor, Uppsala.
E. W., direktor.
PAUES, W., jur. kandidat, direktor.
PAUL, B., doktor.
PEHRZON, V., direktor.
PEPPLER, W., jure kandidat.
PERNELL, G. A., sekreterare.
PERSSON, E., direktor.
PETRI, C. W., sekreterare.
PETTERSON, H., professor.
PHILIP, IC., professor, Drottningholm.
PHILIPSON, C., fil. doktor, aktuarie.
PIHLSTEDT, E. E., kontorsch'ef.
PONSBACH, E., fondlnaklare.
PONTIN, M., direktor.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, H., byrachef.
PRYDZ, P., direktor.

PALANDER,
PAUES,

RAAB,

S., friherre, bankdirektor, Gote-

borg.
G., direktor, stiindig ledamot.
B., revisor.
RABE, G., bankdirektor.
RADHE, S., sekreterare.
RAH:r.ISDORF, Britta, pol. magister.
RAMEJ.A, E., friherre, jure doktor.
RAMSTEDT, H., direktor.
RASMUSSON, H., notarie.
RAUSING, R., direktor, Lund.
REGNSTRAND, J. 0., bankdirektor,
Ulriksdal.
REHN, G., sekreterare.
RElINlJY, H., direktlir, Malmo.
REIl\IER, T., civilekonom.
RENNERFELT, B., bankdirektor.
RICKARD, B. 0., pol. magister.
RING BORG, G., docent.
RIPA, K., byrainspekt.5r.
RISBERG, W., disponent, Hasselfors.
RISING, C. G., direktor.
RAABE,

RAASCHOU,
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RITZLER, A., civilingenjor.
RODHE, R., professor, Saltsjobaden.
RODLING, E., disponent.
ROHTLIEB, C., jure doktor, kauslirad,
Djursholm.
ROOTH, I., f. d. riksbankschef.
ROSEN, H. VON, greve, direktor.
ROSEN, E. VON, greve, overceremonimastare, standig ledamot.
ROSENBERG, G., forlagsdirektor.
ROTHSTEIN, A. J. F., direktor.
RUBEN, 0., konsul.
RUDENSTAM, G., direktor.
RUNE, G., direktor.
RUNE MARK, l\IARGARETA., fru, Djursholm.
RUNE1tIARK, P. S., generaldirektor,
Djursbolm.
RYDBACK, G., civilingenjor, Vasteras.
RYDIN, B., direktor.
SACHS, R., direkWr.
SACHS, T., redaktor.
SAHLIN, G., direktor.
SAHLIN, 0., direktor.
SAHLIN, S., envoye.
SALEN, S., generalkonsuL
SALMONSON, S., advokat.
SAMUELSSON, G., lektor, Lules.
SAMUELSSON, K., fil. licentiate
SANDBERG, B., pol. magister.
SANDBERG, F., riksgaldsdirektor.
SANDEBORG, G., kammarrattsrad.
SANDELS, C., advokat.
SANDLER, R., landshovding, Gavle.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHALLING, K., sekreterare.
SCHELE, S., direkWr.
SCHENKE, N., f. d. undervisnillgsrad.
SCHNEIDLER, E., kapten.
SCHNELL, C. H., direktor.
SCHULTZ, G., direktor.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SEGELBERG, INGA, fi1. kand.
SEGER, 1., civilekonom.
SEGERDAHL, C.-O., fil. doktor.
SELLBERG, T., :fil. kandidat.
SELMER, H., direktor.
SENNEBY, B., bankkamrer.
SETTERGREN, G., direktt>r.
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SETTERWALL, C., direktor.
SETTERWALL, E., civilingenjt>r, stand'ig

lcdamot.
SEVERIN, F., chefredaktor.
SIDENVALL, K., kommerserAd, Djursholm.
SIEGBAHN, B., sekreterare.
SIEGBAHN, ~I., professor.
SILJESTROM, GORAN, jure kandidat.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. professor.
SIVERT, E., f. d. kammarrltttsrad.
SJOBERG, A., byrAdirektor.
SJOBERG, G., bankkamrer.
SJOGREN, E., direktor.
SJOGREN, I., forsakringsdirekWr.
SJOGREN, I. W., jure doktor, professor,
l/und.
SJOHOL!{, G., kamrer.
SKAAR, N., kapten, London.
SKIOLD, A., advokat.
SKOGH, S., byrachef.
SKOGLUND, A., bankdirektor, Skovde.
SOHLMAN, R., ambassador, Moskva.
STAEL VON HOLSTEIN, 1tfATHILDA,
advokat.
STENBECK, H., advokat.
STENBERG, T., bankdirektor.
STENDAHL, G., forste byrasekreterare.
STENSGARD, A. H., <1irekWr, rnedlem

av BtyrelBen.
STERNBERG, S., direkt5r.
STERNER, B., kapten.
STERNER, R., fil. doktor, statssekreterare.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, Knivsta.
STOHNE, B., direkt5r.
STREYFFERT, TH., professor, Djursholm.
STROANDER, G., civilekonom, Edsviken.
STROM, C., avdelningschef, Stocksund.
STROM, T., disponent.
STR01tI, .A., direktor.
STROl\1:BERG, K., advokat.
STYRMAN, G. A., direktor.
SUNDBERG, E., dratselkamrerare.
SUNDBERG, H., pol. magister.
SUNDBLOM, R., direktor.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDEN, R., direktor, Saltsj5baden.
SUNDIN, 0., banktjansteman.
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SUNDSTROM, H., bankdirekWr.
SUNDSTROM, 0., banktjansteman.
SUNDVIK, R., bankdirekt~r.
SVANTESSON, N., fil. doktor, overlantmiitare, Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
SWARTLING, E., redaktor.
SWARTLING, J., f. d. bankdirektor.
SWEDBERG, H., direktor.
SWEDBORG, E., forate aktuarie.
SVENNILSON, I., professor.
SVENSSON, HJ., ombudsman.
SVENSSON, N., direktor.
SVENSSON, N. A., hovrattsfiskal.
SVENSSON, S., revisor.
SWERUP, S., civilingenjor, Storangen.
SVARDSTROM, K. F., docent.
SYDOW, CRR. VON, direktor, Norrkoping.
SYDOW, "F. VON, advokat, Goteborg.
SAKK, K., aktuarie.
SALLFORS, T., generaldirektor.
SODER, T., amanuens.
SODERBERG, E., direktor, Uppssla.
SODERBERG, K., direktor.
SODERBERG, K. G., fi1. doktor, Dalaro.
SODERBERG, R., generalkonsul, stiindig
ledamot.
SODERBOM, J., revisor.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLUND, E., professor.
SODERLUND, G., bankdirektor.
SODERl\IAN, H. W., direktor, Uppsala.
SODERQUIST, R., fi1. doktor, direktor,
Skutskllr.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., bankdirektor.
TALLROTR, T., direktor.
TEGNER, G., sekreterare.
TENGBERO, J., direktor, Goteborg.
THAM, K., kamrer.
THEDIN, N., redaktor.
THIEL, A., bankdirektor.
THOMSON, A., landshovding, Malmo.
THORELLI JR, H., fil. licentiat, jure
kandidat.
THORNANDER, T., direktor.
THORSSON, S., socialrad.
THRONE-HOLST, H., disponent, Djursholm, ledarnot av styrelsen.

THUNBORG, F., statssekreterare..
THUNHOL?tl, L.-E., bankdirektor.
TONDEN, A., f. d. bankinspektor.
TORNBERG, E. -A. G., kamrer
Stocksund.
TROLLE, U. AF, professor.
TRYGGER, C., direktor.
TRYGGVESON, F., direktor.
TUNHAMMAR, E., direktor, Djursholm
TORNQVIST, G., professor.
J

UGGLA, A., overste.
UGGLA, B., lojtnant.
ULL?tfAN, S., banktjansteman.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
UNNE, B., banktjansteman.
URELL, T., disponent, Uppsala.
URVA-EN, H., forsakringsdirektor.

W ADSTEIN, G., riksgiildskommissarie.
WlERN, F., direktor, Djursholm.
WAHLBERG, G., direktor.
WAHLFISK, K.-O.} forste -aktuarie.
"VAHLUND, C., direktor, Lidingo.
W AHREN, E., disponent, Saltsjobaden.
W.A.LDENSTROl\i, E., direktor.
WALDENSTROM, L., direkt(jr.
WALDENSTROM, M., direktor.
WALL, S., f. d. professor, Sigtuna.
WALLANDER, J., fil. doktor.
WALLANDER, S., arkitekt.
W ALLBERG, F., bankdirektor.
WALLEN, T., fil. kandidat.
WALLENBERG, B., direktor.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
WALLENBERG~ M., bankdirektOr,
8tandi,q ledatnot.
W.ALLENBORG, E., bankdirektor.
WALLIN, 0., civilekonom, standig
medlem.
WEDBERG, M., kamrer.
WELINDER, C., professor, Lund.
WENNERGREN, T., bankdirektor, Gateborg.
WERNER, CH., direktor.
WERNSTEDT, HJ., kammarherre.
WESSMAN, K., bankokommissarie.
WESTBERG, H., ekonomichef, Iggesund.
WESTBERG, L., pol. magister.
WESTERBERG, S., civilingenjor.
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WESTERLIND, E., byrachef.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTIN, J., direktor.
WESTLUND, T., direktor, Bromma.
'VETTERLIND, 1., direktor, Djursholm~
WIBERG, L., bankjurist.
WIBERG, O. A., overingenjor, BorggArd.
WIBORGH, H. C., ingenjor, Orebro.
WICKMAN, 0., advokat, Malmt>.
WICKMAN, 1., ryttmastare.
WIDEMAR, S., jure kandidat.
WIDJ"UND, S., byrachef.
WIEDESHEIM-PAUL, G., byrachef.
WIGFORSS, E., f. d. statsrad.
WIJK~NDER, A. t bankkamrer, stiindig
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WARN, T., direktor.
W.xSTBERG, E., redaktor.
WXSTFELT, A., direkWr.
YNGSTROM, L., direktor, Falun, standig

ledamot.
YTTERBORN, G., overdirektor.
ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirektor.
ABERG, R., direktor.
.A.HLUND, N., disponent, Goteborg.
AKERHIEJ.JM, C. 0., friherre, jura
kandidat, stiindig ledamot.
.A.KERLUND, H., fiI. licentiat, Lidingo.
lKERl\IAN, G. R. J., generall<>jtnant.
AKERMAN, J. G., professor, Goteborg.
.A.KERl\IAN, J. H., professor, Lund.
lKEssoN, O. A., fil. doktor, overdirekt<>r.
.A.LANDEB, M., kamrer.
.AMAN, V., direktor.
IMARK, K., fil. doktor, kanslichef.
lQVIST, T., direkt<>r, Orebro.
.ASTRA.ND, H., fiI. licentiate
.A.sTRAND, I., jj,mneslarare.
.ASTROM, A. M., bankombudsman, Saltsjijbaden.

ledamot.
WIJKANDER, R., disponent, Smedjebacken.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WIKSTROM, H., sekreterare.
WIKSTROM, P., pol. magister.
WILLIAM-OLSSON, W., professor.
WILLNERS, H., disponent, Trollhattan.
WIMAN, H., vice direktor, jure kandidat.
WINBERG, H., forate kanslisekreterare.
VINELL, T., handelsrad.
WINGREN, E, sekreterare.
WINROTH, GUNNEL, fru, jura kandidat.
VIRGIN, E., sekreterare.
WIRSTROM, ·L., direktt>r.
WISTRAND, K., f. d. direktor.
\VOHLIN, E., ingenjor.
WOLD, H., professor, Uppsala.
WRANGl\IARK, B., pol. magister.
WREDE, F., greve.
'VULFF, K., hovrattsrad.
W AHLIN, P., bankdirektor.
VXNJE, A., direktor.

OBERG, A., bankkamrer.
OBERG} C., forste aktuarie, SaltsjoDuvnas.
ODMARK, S., bankdirekt<>r, Saltsjobaden.
ORNE, A., generaldirekt<>r.
OSTERBERG, S. E., kommerserAd.
OSTLIND, .A., fil. doktor.
OSTRAND, D., generaldirekt<>r, Stocksunde
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