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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 7 februari 1952

Ordforande: Bankdirektor Cote Eng/ars.

Statsradet Per Edvin Skold inledde aftonens diskussion om
o

Arets statsverksproposition
Nar jag sist for ett ar sedan hal" i foreningen I'edogjorde for statsverkspropositionen, holl jag mig narmast tillmera tekniska synpunkter
pa hudgeten. Jag tanker inte i dag upprepa en sadan redogorelse, utan
jag skall i stBJlet forsoka ·belysa b~dgetens Toll sasom ett led i den
ekonomiska. po~itiken. Det ar klart att sarskilt framtradande delar av
statsverkspropositionen darvid blir sadant som handlar om budgetens
"overbalansering oeh skattetryeket. Det gar emellertid inte att fa nagon
egentlig bakgrund dartill, om man inte gor en liten oversyn over den
ekonomiska politiken i stort sett; oeh detta lar inte vara mojligt utan att
aven gora en viss konjunkturbedomning - hela uppfattningen om vad
som hoI' ske blir ju i hog grad beroende av hur konjunkturutveeklingen
bedomes. Det ar alltsa ett myeket vidlyftigt amne som jag hal" gel" mig
in pa, men tiden tillater mig inte att ge nagra djupare inbliekar dari, .
utan jag forbereder mina ahorare pa att jag maste behandla det hela
ganska rapsodiskt.
.Om vi kastar vara bliekar framat oeh forsoker gora oss en forestallning om den ekonomiska utveekling, som under 1952 kan komma att
ske, motel" oss en bild med myeket motstridiga drag. Det ar elt virrvarr
av inflytelser, som vi maste taga hansyn till, men jag tror att vi med
hjalp. av tva olika omstandigheter kan fa fram en tes oeh en antites som
gel" en ganska bra vagledning. Den ena av dessa omstandigheter ar att
vi ieke kan utga fran annat an att rustningskonjunkturen kommer att
fortsatta, att I'ustningsanstrangningarna i den vastliga delen av varld~n kommer att fullfoljas enligt. det program som uppgjorts, vilket
innehar att annu mer arbetskraft oeh material kommer att anvandas
for· detta andamal under 1952 an under forra aret.Detta maste bety.da· att den ravaruknapphet, som gjort sig markbar aven for vart lands
Yi9.kommande, kommer att besta oeh kanske skarpas. Darav foljer att
I _.
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prisstegringstendenser sannolikt kommer att foreligga oeh att vi alltsa
kan komma att utsattas far ett inflationstryek utifran.
Den andra av de omstandigheter, som jag i detta sammanhang viII
framhalla, ar att den svenska industrien mer oeh mer far kanning av
konkurrens fran utlandet. Tyskland har barjat atereravra nagot av sin
gamla stallning, oeh japanska produkter upptrader ater pa marknaden.
I England oeh Frankrike rader en valutakris, 80m val kommer - vi
har redan sett exempel darpa - att leda till importbegransningar men
oeksa till kraftiga forsak att pressa ut varor till andra lander oeh alltsa
driva upp den egna exporten bade inom vissa konsumtionsvaruoI!1raden
oeh betraffande atskilliga slag av fardigprodukter.- Det kan darfar
tankas att vi har i Sverige inte far nagon varuknapphet utan att det
kanske tvartom uppstar ett averflod, som leder till prissankningstendenser oeh som ger vissa delar av svenskt naringsliv -kanningar av
depression.
De bada motstridiga Iltveeklingstendenser, som jag har talat om, kan
givetvis materialiseras pa manga olilta satt inom vart land. Det kan
uppsta kombinationer, som gor at,t vart lage blir gynnsammare an
under forra aret, men raka motsatsen kan oeksa intraffa. Oeh aven om
man . skulle kunna tanka sig att tendenserna skulle motas pa mitten,
sa att saga, oeh nagot sa nar vaga upp varandra, far man darfor inte tro att vart ekonomiska lage skulle bli gott. Det kan handa att laget
kommer atl karakteriseras av prisfordyringar oeh knapphet, nar det
galler manga for var produktion viktiga ravaror oeh av svarigheter
att uppratthalla produktion oeh sysselsattning.
.
- Om jag emellertid skulle vaga mig paen forutsagelse om den inverkan pa vart ekonomiska lage, som dessa olika krafter kan ha, viII jag
saga att det ·finns en ralt bred marginal, som gor att vi kanske inte behover utsattas far de ytterlighetsrisker som foreligger. Var export ar
ju i mycket hog grad ravarubetonad, oeh det finns all anledning att tro
att dessa ravaror konlmer att kunna saljas aven i fortsattningen. Det
ar oeksa sannolikt att den del av vart naringsliv, som sysslar med denna
export, far mojligheter att ytterligare expandera, alltsa att efterfraga
mera arbetskraft oeh att aka ·produktionen. Pa detta satt skapas en
motvikt mot den starka krympning av verksamheten, som otvivelaktigt
kommer att installa sig inom konsumtionsvaruindustrier oeh vissa
andra delar av naringslivet.
Detta gor att faran for oss kanske inte i forsta hand ar den, att den
s~mmanlagda produktionen kommer att minskas uppseendevaekande
myeket, utan kanske fastmera att var utrikeshandel kommer att utsattas
for svarigheter. Ty aven om var export av skogsprodukter, maIm oeh
stora. delar av verkstadsindustriens produktion kan uppratthallas, far .
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vi ju 1"akna med att p1"istoppen a1" nadd oeh att utveeklingen sna1"ast
gar at and1"a hallet. Vara skogsindustrie1" kan fo1"modligen salja alIt
vad de produeera1", men de kanske far vasentligt sam~e betalt for vad
de saljer - nagot som val dock inte behover aventyra dessa foretags
mojligheter att existera oeh att bedriva sin produktion, eftersom deras
marginal nu ar ratt kraftig. Samtidigt kanske vissa delar av var exportindustri inte far lika latt att salja sina produkter. Det kan darfo1" handa
att vara inkomster av utrikeshandeln inte blir sa stora. Det kan oeksa'
handa att importen okas. Man kanske vantar att det via de hojda ravarupriserna skall bli ytterligare prisstegringar aven pa konsumtionsvaruomradet, oeh det kan darfor uppkomma en benagenhet att inkopa
nya lager, fastan de buffertlager, som redan finns, borde verka gans·ka
avskrackande.
Det ar alltsa mojligt att var betalningsbalans rakar i fara - i varje
fall ar detta ett omrade dar vi maste se upp.
Nar det galler att bevara jamvikten i utrikeshandeln spelar ju penningpolitiken en avgorande roll. Det ar darfor nodvandigt att se till,
att det inte star till forfogande krediter som mojliggor en ansvallning
av importen. Jag forestaller mig emellertid - jag skall dock inte nu
fordjupa mig i den saken - att det avtal, som nyligen traffats mellan
Riksbanken a ena sidan oeh de penningforvaltande institutionerna a
andra sidan, skapar den barriar som darvidlag kan behovas. Men oeksa
finanspolitiken - jag skall senare aterkomma dartill - spelar sin roll
nar det galler att bevara jamvikten i utrikeshandeln, liksom ju aven
exportpolitiken. I fraga om exportpolitiken finns det ett myeket kansligt sporsmal, som kanske inte har direkt samband med 'amnet for mitt
foredrag men som jag anda viII nagot berora darfor att det mahanda
skulle betraktas som feghet om jag inte gjorde det.
Val" export till EPU-Ianderna hal" efter frilistningen oeh betalningsunionens tillkomst visat en standig okning. Under det sista halvaret
har det samlats upp betydande svenska fordringar inom EPU, oeh
ut~eeklingen gar alltjamt mot en okning av dessa fordringar. Foljden
ar att .fo.rdringarlla narmar sig det tak som satts for kreditgivningen,
oeh man har redal1 inom Parisorganisationen borjat resonera om vad
som skall goras, ifall de kommer att sla i taket. Vi ar ju emellertid inte
sakra pa bestandigheten hos den nuvarande utveeklingen oeh vi hal"
darfor uthett oss nagra nianaders uppskov med diskllssionen om vad
som skall goras tor att darigenom hli i tillfalle att se, om den hittillsvarande tendensen kommer att halla i sig.
Det ar klart att det innebar en helastning for oss, om en stor del av
vart valutaforrad kominer att samlas i EPU·landerna, ty darigenom har
vi inte full frihet att g?ra dessa valutor aktiva i situationer, dar delta
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skulle kunna behovas. En motsvarande situation har ju forelegat i fraga
om var handel med Argentina. 1 detta fall har kraftiga ingrepp" mast
vidtagas oeh det verkar nu som vi sa smatt skulle kunna borja bringa
ned vara fordringar i Argentina.
Det ar emellertid mojligt att vi sjalva inte aIls behover bekymra oss
for problemet med vara fordringar hos EPU-landerna. Det kan mycket
valhanda att denna fraga kommer att losas genom ingripande av andra
krafter pa ett for oss mindre valkommet satt. Vi har ju redan sett hurusom koparlander forsokt bilda en kartell i fraga om pappersmassa
for att darigenom kunna skapa en koparens marknad pa omradet i
stallet for den saljarens marknad som iunnits pa senare tid. Det kan
intraffa nya handelser av detta slag som gor, att vara bekymmer for
overskottet inom EPU kommer att forflyktigas.
Men om nu inte sa skulle ske - oeh vi -onskar givetvis inte i oeh for
sig en sadan utveekling som jag har antytt - ar det klart att nagot
maste goras fran svensk sida. Inom regeringen ser vi heIst att foretagen
,sjalva kan ordna saken. Vi har inte nagot som heIst intresse av att
tillgripa en statlig reglering for att fa till stand den jamkning av exporten som kan bli nodvandig. Det ar bast for alIa om foretagen kan oeh
viII astadkomma en sadan jamkning. For narvarande pagar det mellan
representanter for regeringen oell foretag pa olika hall resonemang
darom, oeh det har redan med eellulosaindustrien traffats vissa over:enskommelser i sadan riktning. .;
Men om det skulle visa sig att foretagen sjalva inte kan kIara denna
sak 'utan vi steg for steg narmar oss samma belagenhet som Belgien,
finns det ju ingenting annat att gora an att statsmakterna ingriper pa
det ena eller andra sattet. Jag har visserligen fran olika haIl hort sagas
att det ar sa olampIigt med alIt detta tal om ingripanden darfor att det
·leder till sadan oro ute i foretagarkretsar, men jag undrar i alIa fall
om det ar sa galet med litet OTO. Har det inte funnits en ratt langt
driven sorgloshet? Det skulle kanske ha varit valgorande om regeringen
redan tidigare forsokt att sprida en del oro.
: Vad vart inre konjunkturlage betraffar, formenar jag att man inte
bor fortidsdiskontera en konjunkturforsamring utan att man i stallet
bor utga ifran att en fortsatt inflationistisk utveckling ar vad som
framst kan forvantas oeh att den ekonomiska politiken darfor bor
inriktas pa att mota just en sadan situ~tion. Regeringen kommer oeksa
atl vidhalla de planer 80m utarbetats under sommaren. Detta innebar
att vid sidan av den kreditatstramning, som jag nyss snuddat vid, kom-mer byggnadsregleringen att besta med full kraft. Vi aronar inte forsoka skarpa denna reglering, men vi kommer inte heller att foretaga
nagon'uppmjukning'darav. Oeh den investeringsbegransning, som' upp- .
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star genom byggnadsregleringen, viII vi stodja med investeringsavgiften
liksom vi viII stodja hela vaT ekonomiska politik med prisutjamningsavgifter, sterilisering av en del av skogsagarnas inkomster, kanske med
en konjunkturskatt oeh med budgetens overbalansering.
Det kan mahanda forefalla felaktigt att man envisas. att utga ifran
den uppfattningen att de inflationistiska inflytelserna kommer att vara
de starkaste, men jag tror anda att detta ar riktigast. A andra sidan
maste man ju vara beredd pa att gora en sueeessiv avveekling av de
atgarder, som fran denna utgangspunkt vidtages, och lata dem forsvinna alIt eftersom konjunkturlaget blir ett annat. Detta behover inte
heller mota nagra ooverstigliga svarigheter. Prisutjamningsavgifterna
ar konstruerade pa ett sadant satt, att om priserna pa skogsprodukter
faller, forsvinner ganska snart dessa avgifter. For varje hundratal.
kronor, varmed priset pa ett ton massa faller, minskas prisutjamningsavgiften med 75 kronor, oeh vid ett fortgaende prisfall drojer det inte
lange forran.hela avgiften ar horta. Vad steriliseringen av skogsinkomsterna betraffar, galler ju beslutet bara for ett are Oeh skulle det bli
fraga om en konjunkturskatt, kommer den i forsta omgangen endast
att beslutas for ett ar, oeh om det i fortsattningen inte blir nagra konjunkturvinster, finns det ju inte nagon anledning att pa nytt ta upp
saken. Ayen det avtal, som traffats mellan riksbanken. oeh kredit~
institutioner, bor utan storre svarigheter kunna modifieras med hansyn
till ett andrat lage.
Av denna lilla expose framgar att av de inflationsbekampande atgarder, som foretages, skulle endast kvarsta de som syftar till investeringsbegransning oeh budgetens overbalansering. Men investeringsavgiften
skall ju icke galla langre an tva ar, och det ar alltsa byggnadsregleringen oeh budgetens overbalansering som blir de sista pa skansen oeh
som kan beraknas fa den storsta livslangden av dessa atgarder. Detta
ar oeksa nodvandigt ur rent konstruktiv synpunkt. Man kan inte helt
plotsligt g·a over fran en ordning med reglerad byggnadsverksamhet
till fri byggnadsverksamhet eller fran lag tillstandsgivning till ~n hog
sadan liksom inte heller fran ett system med overbalansering ay. budgeten till underhalansering av densamma. Ayen om laget vid en ·viss
tidpunkt kan forefalla motivera en utokning av hyggnadstillstanden,
kommer det att droja atskillig tid innan dessa byggnadstillstand omsattes i byggnadsarbeten, som tar arbetskraft oeh material· i ansprak,
och det kan mycket val handa att det ekonomiska laget under tiden har
blivit ett helt annat. Naringslivet kan da vara utsatt for pafrestningar,
som gor att en utokad tillstandsgivning kommer att elda under pannan
i stallet for att dampa elden.
Pa samma satt ar det med fragan om budgetens overbalansering:.
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Vi maste mer an ett ar i forvag och innan vi sett utfallet av budgeten
for lopande ar bestamma oss for huruvida det skall ske en over- eller
underbalansering av den nya budgeten, och det ar mycket mojligt att
den situation, som foreligger nar budgeten faststalles, har blivit h~lt.
andrad vid den tidpunkt nar verkningarna av budgeten gor sig gallande. Om man pa en gang intar en helt andrad standpunkt till fragan
om budgetens balansering, kan det alltsa handa att man far ett budgetunderskott under en inflationsvag och ett budgetoverskott i en depressionstid. Det ar darfor nodvandigt att anvanda dessa medel pa litet
langre sikt och med en viss matta och att inte lata dem forsvinna, forran man med litet storre sakerhet kan avgora om konjunkturlaget ar
sadant att de kan avvaras.
Nu ar bada dessa slag av atgarder, byggnadsregleringen och budgetens overbalansering, intimt sammanknippade med det enskilda sparandet. Sa lange det enskilda sparandet inte racker for att tacka den
investeringslust som skulIe framtrada "om den finge fritt spelrum maste
investeringarna hallas tillbaka, och da ar ett statligt sparande via ett
budgetoverskott onskvart. Det talas mycket om att vi skall vidtaga
atgarder for att stimulera det enskilda sparandet, och det framkommer
pa lopande band forslag till sparpremier och andra sadana t.ing. Jag
har ju varit i tillfalle att se manga sadana forslag, men jag staller
mig ytterligt skeptisk till mojligheten att darigenom skapa ett nysparande, och framfor alIt maste jag saga att en sadan verkan endast kan
framtrada mycket Iangsamt och pa lang sikt.
Jag viII saga som jag brukar, aven om" det kan tyckas att iute jag
borde gora det, att grunden for en okning av det enskilda sparandet
maste vara en tro pa ett stabilt penningvarde. Sa lange irite manni·
" skorna tror pa ett stabilt penningvarde kan man inte med sadana
palliativ skapa nagon revolution, oc"h blir det en stabil prisniva, behovs
det inga palliativ for att sparandet skall oka. Men det psykologiska
spelar ju and~ en roll, och darfor leker aven jag med denna tanke,
"
fastan jag ar mycket skeptisk betraffande verkningarna.
Det formenas ocksa pa manga hall, att en skattesankning skulle vara
ett verksamt medel for att oka sparandet, och det viII jag i och for sig
inte forneka. Men ingen kan val anda tro att det skattesankningsfor~lag
som nu diskuteras med sadan frenesi i pressen, pa politiska moten och
i riksdagen, skulle leda till nagon snabb och betydelsefull okning av
det enskilda sparandet. Forslaget innebar elt stort inkomstbortfall for
staten, men det ar konstruerat sa - vilket jag tycker ar naturligt - '
att det ar den stora massan av skattebetalare som far fordel av skattesankningen, aven om det inte blir sa .manga hundralappar p~var .och
en.' Eftersom de befolkningslagren har manga for dem betydelsefulla
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behov otillfredsstallda, skall man inte tro aft sa stor del av skattesankningen kommer att forvandlas till enskilt sparande. En sadan skattesankning som pa kort tid skulle skapa en vasentlig okning i det enskilda
sparandet - det finns ju teoretiska mojligheter att astadkomma det ar iute praktisk politik. Det ar inget att resonera om, det kan over
huvud taget inte genomforas.
Nu skall man inte av detta draga den slutsatsen att jag anser, att
skatterna foljaktligen bor goras sa hoga som mojligt oeh att de drar
rannsnaran desto hardare om inflationens hals ju hogre de ar. Jag tror
inte det. Jag tror det ar med skatterna precis sommed alIa andra-medel
'som samhallet kan anvanda i den ekonomiska politiken: de verkar bara
til~ en viss grans, oeh gar man over den granse.n kanske. de far en rent
motsatt verkan. Jag ar for min del inte aIls frammande ~or tanken att
var nuvarande direkta beskattning kanske ar driven over sin grans oeh
att den inte langre fyiler uppgiften att vara ett led i en atstra:mande
ekonomisk politik. Den skarpning av skatteprogressionen som pennipgv~rdesforsamringen har medfort har lett till att vi har kommit ,for
langt,- oeh jag tror det ar ratt att man nu satter stopp oeh efter basta
formaga forsoker genomfora en nedpressning ay ~enna skatt.. Nar jag
sager det, blo~tar jag den konflikt som uppkommer mellan a ena sidan
onskan om en skattesankning oeh a andra sidan behovet av att ha ~tats
budgeten overbalanserad. Det ar tva motstridiga ting, oeh vi kan inte
finna en losning pa annat sa~t an genom en kompromiss.
Med detta har jag kommit over till sjalva budgeten. Det budgetf~r
slag som nu ligger under riksdagens provning 'uppvisar berakn~de ,inkomster pa 7,8 miljarder kronor. Det diskuteras nu livligt om inte aven
denna siffra ar for lag. Man stoder sig darvid pa de loneavtal SOIl).
nyligen har traffats oeh formenar att de kommer att medfora en sadan
okning' av skatteunderlaget att staten far vasentligt storre inl(oms~er.
Nu ar det emellertid sa att riksrakenskapsverket, som har lang erfarenhet av hur man skall berakna statens kommande inkomster, ju inte kan
ha varit ,frammande for tanken att vi skulle komma att fa loneforhoj;.
ningar under 1952. Sjalvfallet forutsatter riksrakenskapsverket vid
sina herakningar att inkomsterna till viss grad kommer att oka. Om
vi far hogre skatteinkomster genom lonehojningen an vad riksrakenskapsverket har heraknat, heror det alltsa pa att lonehojhingeri 11ar
blivit storre an den genomsnittliga inkomsthojning som 'riksrakenskapsverket har raknat med. Jag viII inte falla nagot omdome om den
saken. Jag viII bara saga, att varken jag eller de manga privata riks:..
rakenskapsv'erk,' som tydligen nu finns i landet oeh 80m harFinanstidhingen, Stoekholms-Tidningen oeh Arbetarbladet som' 'sina' sprakro'r,
annu ar i stand bedoma detta, oeh 'jag tror iute ens riksrakenskapsver-
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ket har nagon stadgad mening, fastan det har tillgang till ett material
oeh en erfarenhet som inte vi andra hare
Det ar emellertid myeket sannolikt att denna lonelyftning kommer
att medfora en viss okning av statens inkomster, aven om okningen
inte blir av nagra gigantiska matt. A andra sidan kan val iligen forneka
att konjunkturutsikterna for foretagen blivit vasentligt forsamrade
sedan den tidpunkt da riksrakenskapsverket gjorde sina inkomstberakningar oeh att man foljaktligen far rakna med mindre inkomster inte
bara fran bolagen utan -oeksa ftan de enskilda foretagarna, oeh'det
finns i dag ingen mojlighet att saga hur den rakneoperationen kommer
att utfalla.
Utgifterna ar som vi alIa kanner till beraknade till 6,8 miljarder
kronor. Det innebar 'en miljardhojning i forhallande till forra aret.
Ingen skall tro att denna hojning beror pa nagon sarskild frikostighet
fran finansdepartementet. Vi har utnyttjat situationen till att dra at
svangremmen oeh varit njugga att ge statsverksamheten tillracklig
ersattning for penningvardesforsamringen, oeh man maste foljaktlige~
vanta inknappllingar pa vissa hall under nasta are Naturligtvis har
det blivit utgiftsokningar aven utover de rent automatiska, men de ar
helt enkelt ofrankomliga i dagens situation. Det ror sig har om en
samlad summa av 175 eller kanske 200 miljoner om ~an lagger sam~
man alIt smatt oeh gott. Av en utgi£tsokning pa 175 miljoner som jag
hal' latit speeifieera gar 115 till forstarkning av forsvaret, 25 till skolvasendet, 15 till civilforsvaret oeh andra liknande ting oeh 20 miljoner
till vagarna.
Nu vet alIa att samtliga utgifter ieke ar medraknade i detta. Dar
ar inte medraknat vad de loneforhojningar till de statsanstallda sorn
vi inte kommer ifran kommer att kosta. Det kan naturligtvis sagas, att
vi kunde ha gissat oeh satt in en siffra. Ja, nog kunde man gissa, men
det ar inte sakert att den gissningen fatt myeket med verkligheten att
gora, oeh framfor alIt maste man ha klart for sig, att om vi i statsverkspropositionen hade tagit upp en' gissad siffra for lonehojningar at .de
statsanstallda, skulle de statsanstalldas organisationer ha sagt, att detta
var statens forsta bud. Pa det sattet kan inte ens staten forhandla.
Vi har inte heller raknat in subventionerna till jordbruket. Det-ar
naturligtvis tveksamt om jordbruket skallha nagra subventioner, men
det tyeks ju vara en fullstandigt allman politisk m,ening, det finns
inte nagot parti som viII motsatia sig det, oeh da ar det inte ,latt a~t ha
nagon annan mening, atIilinstone inte om man skall sitta i regeringen-.
Man kunde naturligtvis ha gjort en gissnillg, ty principen ar ju att vi
skall ge subventioner som ungefar-, motsvarar inkomstbortfallet pa
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grund av missvaxten forra aret for att darigenom fa nagon garanti for
att inte subventionerna skall bli bestaende.
Det galler hal" valdiga helopp. Jag har forut sagt i riksdagen, att
en procents loneokning for de statsansta1lda med darav foljande forhattring~r j pensionsformanerna.kostar 31 miljoner kronor. I dag hal'
det statt i tidningarna, att statens forhandlare givit ett hud pa 15
procent. Det ar ju·latt att rakna ut hur my'cket det hlir, och det kanske
inte ar det sista hudet, aven om vi far hoppas det.
·Om vi gor en kalkyl finner vi, att utgiftsokningarna narmar sig en
halv miljard. Nu kan det sagas; att en del av detta kommer att tas
igen i form av taxehojningar i de affarsdrivande verken, och det ar
inte mojligt for mig att i denna dag saga hur mycket det kommer att
hli, men den okade inkomsten kommer att bli ganska liten i forhallande till utgiftsokningen. En del kommer att fa bestridas med de overskott som vissa affarsverk Iamnar, men det ar precis detsamma som
om vi hade betalat ut pengarna ur statskassan. Hade ingen Ioneforhojning skett, skulle ju dessa pengar ha gatt in i statens inkomster.
Nu finns det i statsverkspropositionen framraknat ett budgetoverskott pa en miljard. Var och en forstar efter den utlaggning jag' hal'
har gjort, att det ar ett'skenbart overskott,-att kanske bortemot halften
av det redan ar intecknat for Ioneforhojningar och jordhrukssubvent~oner ..Sedan finnes det kvar ett budgetoverskott .pa kanske nagot mer
an en halv miIjard, och jag viII inte saga att det inte kan vaxa med
ytterligare nagot hundratal miljoner kronor. Det ar alltsa ur detta
overskott som vi skail ta pengar for. skattesankningen. Nu viII jag
emellertid fasta uppmarksamheten pa att detta overskott till sina allra
vasentligaste delar kommer att besta av tillfalliga inkomster: ett par
hundra miljoner fran skogsindustriens prisutjamningsavgifter, ett
hundratal miljoner kronor fran investeringsavgiften. och vidare den
famosa .bilaccisenoch elektricitetsskatten. Dartill kan komma DagOn
summa for en konjunkturskatt. D£ hal' jag uppstaJlt fragan, om det ar
'forenligt med sunda .statsfinanser att grunda en skattesankning pa
tillfalliga inkomster som ar avo den naturen att vi viII ha bort dem darfor 'att de hanger samman med overkonjunkturen.
Det framlagda skattef{jrslaget kommer -att medfora ett inkomstbortfall for staten pa 500 miljoner kronor per ar raknat. Man skulle da
kunna saga, att det finns plats for skattesankning, Iat vara att man
tar av tillfalliga. inkomster. J a, men jag 'maste tillagga att det i inkomsterna forbudgetaret 1952/53 Ingar 250 miljoner 'kronor som
icke iiI': statens pengar ·utan komtnunernas. Vart uppbordsvasen ar jtt
sa konstruerat att staten bar upp -bade. sina egna skatteinkomster' och
kommunernas och -sedan betalar ut till kommunerna 'vad de skall ha.
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Men kommunerna far for varje ar utbetalat ett belopp· som ~otsvarar
skatteunderlaget tva ar fore pengarnas utbetalande. Det innebar att
om skatteunderlaget stigit vasentligt under en inflationsperiod, kommer det att bli en del kommunpengar kvar hos staten, namligen den
del som hanfor sig till det stigande skatteunderlaget. De pengarna
far salunda utbetalas till kommunerna, oeh i nasta ars budget har som
sagt inraknats 250 miljoner kronor av sadana pengar. Det ligger ju
inte nagonting markvardigt i att man Iatit pengarna ga in i statens
kas~a oeh att staten har anvant dem under· ett ar nar vi haft ett betryggande budgetoverskott. Det har ju inte inneburit nagonting annat
an att pengarna har gatt till riksgaldskontoret och kanske anvants for
statens investeringar for att sedan utbetalas av' riksgaldskontorets
m"edel, som kan ha kommit ur ett nytt budgetoverskott eller genom
upplaning. Om man nu trots den mycket ovissa ekononiiska situatio- .
nen skulle vilja offra budgetoverskottet for nojet att fa ell skattesankning, maste man vidtaga atgarder for att fora dessa kommunmedel
vid sidan av statens verkliga inkomster, exempelvis i en b·udget for
sig. Annars betyder det ju att staten itever over sina tillgangar oeh
att vi klart underbalanserar budgeten. Jag skall erkanna att jag har
vidtagit atgarder for att fa till stand overvaganden om sadant overforande till sarskild rakning av pengar som tilihor kommunerna. Tar
man hansyn till dessa kommunmedel, blir det under alIa ·omstandigheter mycket svait att genomfor~ den skattesankning som det fram~
lagda forslaget innebar.
.
·Nu ar det visserligen sant att om man beslutar en .skattesarikning
fran den 1 januari 1953 - det kan inte .ske tidigare - kommer bara
tva uppbordsterminer med sankt skatt att falla inom det kommande
hudgetaret, oeh skattebortfallet blir bara en tredjedel av'ett helt ars
skattebortfall, men aret darpa kommer skattesankningen med hela sin
styrka. Det kanhanda finns manniskor som sager, att vi skail lata
varje dag bara Sill plaga, men jag delar inte den installningen. Skall
det vara nagon sundhet i statsfi~anserna, far man val se till; innan
man genomfor en skattesankning, att det finns utrymme for den· inte
bara under det ar nar den knappast verkar utan oeksa under det budget!r da den trader i kraft i full utstraekning. Jag viII faktiskt inte vara
en finansminister som Iikt Ludvig XV sager: Efter oss syndafloden.
Regeringel1 ar for sin del intresserad for denna skattereform oeh
viII forsoka finna mojligheter att fa fram ett forslag till denna riks- '
dag. Hur stor skattesankning vi kan vaga ta pa oss fran borjan viiI
vi oeksa prova. Trots att det naturligtvis skulle vara partipolitiskt formanligt att springa ut oeh fors.o"ka vara lika duktig som andra - ja,
det kan vi forstas aldrig vara nar vi sitter i regeringen - har vi av-
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statt fra'n att foresla en skattesankning, darfor att vi anser att uppriitthallandet av sunda statsfinanser ar sa viktigt. Vi maste trygga ett
budgetoverskott aven for nasta budgetar, oeh vi har diirfor maste noga
i forsvagningen av statens inkomstkallor.
overvaga hur Iangt vi kan

ga

Ordforanden: De forsta budgetdiskussionerna i Nationalekonomiska
foreningen agde rum 1915 oeh 1916. Sedan blev det nagra ars uppehall, men fran 1923 har med nagra fa oeh efter hand alIt fiirre undan- ,
tag arets statsverksproposition oeh med 'den sarrimanhangande fragor
yarit fore~al for diskussion i denna' forening. Inledare av dessa
diskussioner har, ocksa med myeket fa undantag, varit Iapdets finansminister.
, Det var med nagon tvekan som statsradet Skold atog sig detta upp"
drag i 'are DeIina tveksamhet at i oeh for sig inte svar att f~rsta mot
bakgrunden av den stora arbets- oeh ansvarsborda som han bar oeh
har,. bJIrit ~ sitt lands tjanst. Jag. 'viII till honom uttala, att Nationalekonomiska foreningen satter stort varde pa att han velat komma hit
i kviiII oeh inieda kviiIlens overiaggningar, oeh jag viII till honom framfora foreningens tack.
Harefter yttrade: '. "
~a~kdirekto~ Lars-Erik. Thunholm: ,Finansministern uppeholl sig i stor
utstrackning vid de mera allmanna ekonomiska aspekterna pa arets statsverksproposition, och jag skall i anslutning dartill tilHita mig att ko~ma med nagra
'
,,
.
·
reflexioner, betra£fande "den ekonomiska politiken~
Ingen 'kan ju hestrida atl bud.getHiget' i dag rent IStatsfinansiellt sett, ar
utomordentligt starkt. 'Xyen om finansministern forsokte trolla bort en. de~
avo overbalanseringen, finns den ju kvar i stor utstrackning an~a" Flyttar man
sig ~ daremot upp .till 'det' mera allmanna' ekonomiska' p~anet" kan man ju int~
,saga 'att" vAr samhallsekononiiska' bahins "ger samma bild av styrka. Vi har
bakom oss ett ar av alldeles exceptionell penningvard~sforsamr~ng. En femtedel avkronans v'arde har' trollats bort under en myc~et kort tid" och vi star
TIU inforen ny ~ngangsinflati'on. pen skall val inte fa samma valdiga proportioner, men den ar dock allvarlig nog av de tecken att doma som hittills har
komrilit frame '
, ,.
.
.
Man har i orsaksforklaringen till' engangsinflationen i stor -utstrackning
hanvisat till 'de utlandska prisstegringarna och deras effekt pa prisnival) har
i landet. Det finns ett utforligt resonemang pa den punkten i finansplanen, dar
det pa nagot stalle heter att det i huvudsak 'har varit fraga om en nominell
an'passning till den forskjutning uppal' av prislaget utomlands som' har intratt
och 'atf man'.i princip' maste acceptera den anpa'ssningen~ "
,,' ,
Jag kan 'for min" del,inte riktigt halla med' om att man nlaste acceptera den
~ man bor val med alIa tillgangliga 'ekonomiska medel forsoka' dampa detta
inflytande -- men trots defta 'ligger det naturligtvis en hel del berattigande' i
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sj alva orsaksforklaringen. Det ar dock bara ett visst berattigande: vi far inte
glomma att den pris- och lonestegring som har skett har i landet har gatt vida
utover den som samtidigt har skett i de viktigare lander med vilka vi driver
handel. Sanningen ar ju snarast den att vi, samtidigt som vi iute fort en tillrackligt aktiv politik for att dampa det utHindska prisinflytandet, har fatt en
sekundar prisstegring har inom landet. Det ar ju alldeles uppenbart, sarskilt
i ar, att det ar den sekundara, inhemska inflationsvagen som ar den farliga.
Det har ratt stabilitet i den internationella prisnivan' pA ravaror, den har
rentav varit sjunkande under nagot halvar, och vi har for narvarande utsikter
till ytterligare prisnedgang pa vissa marknader. lett sadant lage med uppenbara risker for en rent inhemsk inflation och dar~v folj ande okade ansprak
pa konsumtionsvaror oeh forsamrad samhallsekonomisk balans over huvud
taget ar det alldeles uppenbart att vi behover ha en overbalanserad budget, det
vill jag halla med finansministern om. Man kan visserligen beklaga att overbalanseringen delvis har kommit till pa ett tamligen godtyekligt oeh slumpartat satt, namligen genom den automatiska skarpnin'g av skattetrycket som
har faljt i inflationens spar - det kanske hade varit riktigare om man med
en mera medveten politik hade framtvingat denna overbalansering - men
hur som heIst ar det uppenbart att man bor overbalansera budgeten oeh fortsatta med det sa lange en stark inflationspress star kvar.
Samtidigt vill jag dock saga att man bor akta sig for att hemfalla at .nagon
overtro pa finanspolitikens effektivitet rHir det galler att dampa ·inflatiqnstrycket.
Vi behover en overbalansering av budgeten, men det ar langtifran alIt vad vi
behover, och det ar till och med ringa gladje med denna overbalansering om
inte samtidigt vissa andra krav ar uppfyllda. Vad vi framfor allt behover
komplettera den med ar en sadan penningpolitik som forhindrar den privata
sektorn i samhallsekonomien att sa, att saga underbalansera sin budget. Om
man tillater ett utgiftsoverskott inom den privata sektorn, upphaver man jn latt
effekten av en statlig overbalansering.
Den utveckling vi hade i fjol ar mycket belysande. Da hade vi en viss overbalansering av budgeten men samtidigt ett kraftigt utgiftsoverskott inom Qen
privata sektorn, ett utgiftsoverskott som var mojligt endast tack yare en -kraftig
kreditexpansion. Denna i sin tur byggde helt oeh h~llet pa en utpumpning
av penningmedel fran riksbanken till marknaden. Enligt b.ankofullmaktiges
berattelse till bankoutskottet utgj orde det likviditetstillskott som riksbanken i
fjol gay penningmarknaden ungefar 750 miljoner kronor. Genom det likvidi.
tetstillskottet skapades det monetara utrymmet for den inflation som forekom,
Hade man inte skapat detta monetara utrymme, ar de val fraga om pris- och
lonestegringarna hade kunnat fa de proportioner, somde fick.
Nu skall det ju bli en andring i det avseendet - det har finansministern
varit inne pa - i oeh med de nya kreditrestriktionerna. I princip maste man
givetvis med tillfredsstallelse' se att det blir en atstramning pa kreditfronten,
men man kanske i nagon man kan anmarka pa formerna. For min del har jag
haft svart att inse visdomen i den politik som gar ut pa att man genom en
expansiv riksbankspolitik tillater bankinlaningen att stigakraftigt i hoj den
.men samtidigt forhindrar hankerna att anvanda detta inlaningstillflode -j sin
normala lanerorelse. Det hade val varit battre, oeh man hade .val redan for
lange sedan kunnat naen battre effekt i samma .riktning'- om man bedrivit en
sadan riksbankspolitik, att detta inlaningstillflode inte hade uppstatt. Men hur
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.det nu an ar me.d den saken far man med tillfredsstallelse aeeeptera att det
skall bli en omsvangning pa kreditfronten. Det tror jag ar det allra viktigaste
kpmplementet till en' overbalansering i den ekonomiska politiken.
Man far dock inte gora sig alltfor stora illusioner om Hittheten att gora en
sAdan kreditpolitik effektiv. Om man under en lang tid har haft en expansiv
politik pa kreditmarknaden oeh sedan hastigt drar at tyglarna, kommer det
uppenbarligen att medfora stora svarigheter for manga foretag. Manga foretag
blir klamda mellan a ena sidan starka kostnadsstegringar oeh a andra sidan
okade finarisieringssvarigheter oeh far svart att fullfolja sin normala produktiva aktivitet. Del' finns naturligtvis manga foretag som av det skalet blir'
tvungna att minska sin aktivitet, skar.a ned sina lager, minska sina investeringar
oeh permittera arbetare. Det ligger i sakens natur att sadana anpassningsproeesser bHr nodvandiga om man over huvud taget skall na nagon effekt
med en kreditpolitik. Det skulle vara intressant att hora om finansministern nu
verkligen avser att lata dylika naturliga anpassningsproeesser ha sin gang
oeh om ~an amnar se till att man inte tillhandahaller ett monetart utrymme
for de pris- oeh lonestegringar som kan komma att alstras av den nu aktuella
inflationsvagen.
Jag skall be att fa saga nagra ord oeksa pa en annan punkt som finansministern berorde, namligen' fragan om exportavgifter. Det ar ju myeket svatt
att diskutera den saken, darfor att man inte vet hur de ifragasatta export.Jlvgifterna konkret skulle se ut - vad som kommit fram i den fragan ar endast
ganska vaga antydningar. Det 'ar val inte minst detta forhiHlande som skapat
den oro, som' fina:osministern hanvisade till.
Jag tror nu inte att en anordning med exportavgifter, yare sig generella
·eller differentierade, kan bli nagot sarskilt effektivt hjalpmedel i dagens lage.
Daremot kommer ett· sadant ingripande att vara forenat med mycket stora
risker och nackdelar. Forst oeh framst ar det en allvarlig sak ur betalningsbalansens synpunkt. Finansministern malade sjalv upp de olika risker i· det
hanseendet som vi just nu har att ta hansyn till, med den avmattning i export.konjunkturen som man pa manga omraden kan marka oeh samtidigt de tendenser till importokning, som kan folja av en ny inflationsvag. Jag kan for
min.. del. inte se annat an att det foreligger en stark motsattning mellan dessa
bada konstateranden, som j u oeksa gores i arets finansplan. Exportindustrien
ar for narvarande myeket hart klamd mellan olika kostnadsstegringar, som ju
har i landet gatt mycket langre an pa manga hall utomlands. En politik som
lagger ytterligare bordor pa exporten maste vara myeket vansklig under en
sadan konjunktur som den vi nu pa manga omraden har att motse.
Man far val inte heller alldeles bortse fran det handelspolitiska motstand
. utomlands som en sadan exportbeskattning skulle medfora. Om en exportavgift skall ha nagon effekt, maste den sj alvfallet bli till sin natur klart diskriminerande: tan~en maste vara att fordyra exporten. till vissa lander oeh gora
den billigare till andra. Oeh det olyekliga ar, att man fordyrar exporten just
till sadana lander som kanske har mindre barkraft an de, som skulle fa de
svenska exportvarorna billigare. Den svenska prisutj amningspolitiken for skogsindustriens produkter har j u redan vallat stark irritation pa manga av vara
traditionella markilader utomlands, oeh man maste allvarligt befara att var
goodwill kommer att bli ytterligare lidande pa nya diskriminerande atgarder.
Jag. tror inte heller att en differentierad exportavgift, som gar ut pa att for-
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dyra exporten till de vasteuropeiska landerna men frita exporten ,till dollarmarknaderna fran en sAdan avgift, skulle kunna namnvart forbattra var dollarhalans. Genom. den kraftiga inflationen har hemma har vi i kostnadshanseende
kommit ohjalpligt ur takt med den amerikanska marknaden, oeh jag tror att
det skulle hehovas en exportavgift av myeket stora proportioner for att sa
starkt forsvara exporten pa de andra landerna, att man skulle kunna driva
ner priserna pa var export till den amerikanska marknaden. En pa detta satt
lagd exportavgift kan forsvara exporten till de viisteuropeiska landerna, men
den har ingen betydelse nar det ganer att forhattra vart konkurrenslage pa den
amerikanska marknaden.
Jag har redan tagit for myeket tid i ansprak oeh skall till sist hara saga
nagra ord i fragan om det enskilda sparandet. Det var myeket gUidjande att
finansministern hanvisade till att den verkliga grundforutsattningen for en
stimulans av det enskilda sparandet maste vara en stahil prisniva. Det hade,
tyeker jag, varit annu mera gliidjande om finansministern kunnat ge oss
hestamda garantier for att i framtiden kommer att hedrivas en sadan restriktiv
penningpolitik oeh ekonomisk politik i ovrigt, att man kan riiknamed en
verklig stahilisering av den inhell1ska prisnivan, yare sig prisstegringsimpulserna kommer via importpriserna - vilket nu inte ter sig sarskilt sannolikt eller via den fortgaende lonehojningsproe~ssen pa arhetsmarknaden.
Bankdirektor Jacob Wallenberg: Ja-g har i stort sett samma uppfattning
om laget som den senaste talaren o~h har darfor i myeket blivit forekommen
av honom. En fordel har det naturligtvis, om vad jag sager ,ar likt det ha'n
yttrade, namligen att finansministern kan svara oss hada p~ en gang! '
Inte heller jag kan gora nagon invandning mot finansministerns framstallning om 9ct allmanna laget oeh utsikterna for framtiden. Det ar tillfredsstallande att kunna konstatera, att aven han anser laget vara osakert oeh pa
skilda punkter motsagande samt att man av den .anledningen maste fora en
flexihel politik.
Om jag trots lagets osakerhet ;;.,' benagen att fortfarande mest varna for
inflationen, beror det pa att jag med hansyn till pris- oeh loneutveeklingen
hos oss i jamforelse med utveeklingen i de fIesta andra lander inte kan undga
en kansJa av att vi haft oeh kanske fortfarande har en sjiilvstandig inhemsk
inflation. Det ar naturligtvis onskvart att man kan forhindra, att den inflationen fortsatter. Jag tror visst att det mest sannolika ar"att inflationsimpulserna
fran utlandet kommer att hli nagot svagare an forra aret, men det utgor
ingalunda nagon tillraeklig grundfor att anse alIt gott oeh val.
Vad jag sarskilt faste mig vid under finansministerns tal var att han, savitt
jag minns, aldrig namnde rikshankens penningpolitik. Det later naturligtvis
saga sig, att man inte skall ga in pa riksbankens penningpolitik nar· man
talar om statsbudgeten, men nar det inte hara ar statens utan hela landets
finanser man talar om, kan man enligt min mening inte helt bortse fran den
av riksbanken forda penningpolitiken. Man maste nog soka att nagot klargora
for sig vad som i vissa fall ar orsak oeh verkan. Jag har den kanslan kanske mera pa grund av tidigare yttranden an dagens' - att finansministern
anser att den stora inkomsttillvaxten sarskilt for exportindustriens vidkommande har bidragit'till inflationskonjunkturen. Jag ar for min del inte riktigt
ense med honon1 om att sa ar fallet. Jag tror att det inte blir nagon inflation,
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om en inkomsttillvaxt motsvaras av en produktionsokning eHer om den innebar
att vi far en valutabehallning, 80m kan forvandlas i varor. Om exportorerna
under en vinstkonjunktur saljer sina valutor till importorer eller till sina
banker, behover det alltsa inte bli nagon inflation. Inflation blir det forst nar
riksbanken koper dessa valutor och hetalar for dem hlt OS8 saga med sedlar.
Mot detta. resonemang kan naturligtvis tva invandningar goras. Den ena·
ar att riksbanken drar in motsvarande kredit da den saljer valutor. Den
andra aratt riksbanken saljer obligationer for att ta pengar ur marknaden
samtidigt som den ger marknaden pengar genom att kopa valutor. Nu har ju
dire Thunholm framhallit att det under forra aret hlev en differens darvidlag
pa ungefar .750 miljoner, och jag vill minnas att det star i riksbanksberattelsen,
att banken inte kunnat salja mera obligationer. Detta betyder naturligtvis att
banken icke kunnat salja mera obligationer till den ranta som statsmakterna
beslutat. Jag vill med detta endast saga, att jag faktiskt tror att det ar riksbankspolitiken mer an de stora exportinkomsterna som verkat inflationsdrivande.
Jag drar harav den slutsaisen att det inte ar okade skatter och avgifter utan
andra atgarder som hehovs for att rada hot pa inflationen. Det intresserade
mig mycket att hora att finansministern ganska klart uttalade, att han trodde
att det finns en grans for skatternas valgorande verkningar ur antiinflationssynpunkt - jag tror att detta ungefar var innehorden i hans framstaHning.
Det ar naturligtvis riktigt; vi har i arets avtalsforhandlingar sett, att skatteokningen Aberopas som ett skal for en loneokning. Man far ett ganska starkt
intryck av att skatterna vid en passiv penningpolitik helt enkelt verkar som
en· prisstegrande kostnadsfaktor.
Jag skuHe som exempel vilja ta den s. k. investeringsavgiften. Jag viII minnas
att finansministern nagon gang sagt, att den har samma verkan som en
rantehojning. Jag skulle vilja tilHigga, att det ar vid nuvarande penningpolitik
den har en sadan verkan. Om man hela tiden tillverkar sa mycket pengar
som behovs for att halla rantan vid en viss niva, j a da blir effekten av saval
investeringsavgifter som rantor prisdrivande. Om riksbanken slapper till
pengar for att finansiera det hela, ar det ingenting som haller emot och
hindrar foretagarna att lagga de okade omkostnaderna pa produktpriserna.
Jag kan inte neka till att exempelvis riksbankens yttrande om forslaget till
· rantestopp ganska bestamt gay det intrycket, att riksbanksfuIImaktige resonerade om rantan som om den var en i forhallande till penningknappheten fristaende faktor. Man sade att det behovs mycket stora rantestegringar for
atl stoppa investeringar. Ja, detta ar alldeles riktigt under forutsattning att
det finns gott om pengar. Om priserna stiger med 20 procent under ett ar,
behovs det naturligtvis mer an 20 procents ranta for att man skall kunna stoppa
investeringar. Verkliga forhiillandet torde vara att saval investeringsskatten
80m rantorna gor mera nytta i den riktning man avser under den forutsaltni~gen att det ar ont om pengar. Rantan skall ju vara priset pa pengar och har
alitsA den fordelen att knapphet pa pengar leder till rantehojning. Jag tror
att kombinationen skarpta skatter och en sa loslig penningpolitik som den vi
haft snarare ar inflationsdrivande an motsatsen. For att skatterna skall verka
inflationsbekampande maste de savitt jag forstar kombineras med en fast
penningpolitik.
Detta lAter naturligtvis 80m om jag talar for sankta skatter, och det gor jag.
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Jag tror faktiskt att vi har kOlnmit till ett skattetryek som .ar produktionshammande. Men a andra sidan ar jag helt ense med finansministern. om att
vi ~aste ha sunda statsfinanser. Det ar enbart nyttigt a~t vi under en hogkonJu~ktur har budgetoverskott. J~g ar overtygad. om att alIa kommer att
viIj a ha ett budgetunderskott, nar det blir daliga tider, oeh hur: skall vi' balansera ~et om vi. inte haft budgetoverskott under de:goda tiderna? Jag medger
~tt m~tt resonclnang pa denna punkt ar ekonomiskt oeh inte aIls politiskt, men
1 N atlo~alekonomiska foreningen kan det :rp.ahanda forlatas att mqn ser bort
fran politiska ,synpunkter. Om de ekonomiska synpunkterna ar riktiga, kan d.et
ju handa att de sa smaningom aven skall kunna gora nagot intryck pa .politiker.
Jag tror att det skulle vara till nytta om utgifterna kunde minskas. Vi har
under det sista aret haft ovanligt ont om arbetskraft, oeh under sadana forhallanden maste det forefalla egendomligt att vi 'i manga fall skall b~hova
betala sa litet for den arbetskraft vi koper. Arbetskraften blir for b.illig att
kopa, nar man ger subventioner for livsmedel, for hyror ~ fastiin.. bri~ten pa
bostader ar oerhord - oeh for pensionering - det ar ju manga soril inte
betalarsina pesionsavgifter. Om subventionerna· i olika former avveeklades
sa att kostnaderna 'for arbetskraften framstod oeh 'belastade produktionen med
vad de ~ verkligheten uppga till, skulle utrymme. tippsta for skattesankninga~.
Hur skall man egentligen kunna uppna( jamvikt nar prissattningen inte pa
nagot vis motsvarar produktionskostnaderria? Det nuvarande systemet har dessutom den naekdelen att ingen kanske: riktigt bryr sig om vad <let kostar
exempelvis att bygga hus. Byggna~skostnaderna for bostader har ju stigit med
35 procent .under d~t sista aret. De ·som skulJe drabbas av. de okade kostn:aderna,
namligen hyresgasterna, far ju konlpensation. i form av okade bidrag och
subventioner. Slutligen. finns det ~ngen riktig prisbildning pa detta: omrade.
Finansministern var oeksa inne pa'den nya given i penningpolitiken, orp. 'jag
far kalla det sa. Det viktigaste i den ar kanske en forstarkning. av, Hit :mig
kalla det bankernas likviditet. Jag tror att de,t ar en' alldeles riktig atgard, darfor
att bankerna pa sa satt tvingas rusta sig mot tider som kan komma. Det ar bra
att de ha reserver t. ex. i statsobligationer eHer skattkammarvaxIar, som
jag fullt oeh
det Iatt gar att gora pengar pa om sa skulle behovas. Darfo.r
helt anhangare av dennaatgard.
Det tar -naturligtvis en viss tid innan d;n kan genomforas, oeh ·nar det. galler
verkningarna pa penningmarknaden kan man tanka sig olika fall. Det. kan
handa att bankerna far mera· statsobligationer oeh forsakringbolagen mera
inteekningar eHer att vi far skattkammarvaxlar av riksbanken Qeh att d~n
koper hypoteksobligationer. Da har det endast skett ett. byte, oeh illgenting
har egentligen hant pa penningmarknaden. Det kan oeks~ tankas att riksgroqskontoret lanar upp pengar oeh ger ut dem, varefter folk satter tn penggr i
bankerna oeh vi koper obligationer for demo Da har pengarna gatt tupt oeh
ingenting har hant.
Narintraffar detda nagonting pa penningmarknaden? Jo, det beror pa riksbanken. a.m jag koper skattkammarvaxlar av· den oeh pengarna darnied· dras
in fran marknaden, da blir det en verklig atstramning. Men vi· vet ju att kreditexpansionen under forra arethade sin grund' i att riksbanken tillforde .marknaden cirka 750 miljoner i ilya pengar. Om riksbanken slutade denpolitiken
med en gang, skulle resultatet bli en atstramning, oeh jag anser att en. -sada'll
yo~e l11.ycket nyttig. Jag tror i likhet medJinansministern att konstlade scherilan
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for .att oka sparandet ar mycket litet varda. Blir det ont om pengar, tror jag
daremot att. folk tvingas spara. AlIa de, som vill gora en investering men inte
kan fa lana, maste ju minska sin konsumtion. En kreditatstramning bor darfor
verka ·stimulerande pa sparandet. Om riksbanken hindrar en kreditexpansion,
blir resultatet mindre inkomster, mindre efterfragan och mindre investeringar.
Jag tror att ~e standiga tillskotten av betalningsmedel har astadkommit en
snedvridning elV hela var investeringsverksaluhet, och darfor hetraktar jag
faktiskt forstarkningen av harikernas likviditet som en riktig atgard. Jag tror
att den kan hade oka sparandet och minska investeringarna. A andra sidan
finns det naturligtvis en hel del orsaker som driver fram investeringar - jag
tanker pa forsvaret och olika sociala andamal.
Det ar ju gammal nationalekonomisk grundsats, att om realrantan ligger
hogre an penningrantan sa blir det investeringar. Det laget haver man inte
genom en atstramning i penningtillgangen. Darfor tror jag faktiskt att svarigheten att fa den nya given att ga i las ligger i att rantan inte far vara rorlig.
Jag tror att redan osakerlJ-etskanslan vid ett system med rorlig ranta kan avhalla
folk fran en del investeringar. Men sa lange som riksbankens ranta iiI" for lag
hlir det spanningar, och jag ar mycket radd for att, om uttrycket tillates, den
.politiska karaktaren d~ inte haller utan att det blir ett tryck pa riksbanken,
sa att den aterigen borjar lamna krediter. Da har vi kreditexpansionen igen,
och da far vi inget hall pa inflationen.
Jag tror alItsa att det ar mycket nyttiga atgarder fran bankernas sida vi
nu har kommit overens. om, men jag anser att de fordrar konsekvens och att
aUa kreditinstitutioner, inklusive riksbanken, far loy att vara aterhallsamma.
Finns inte den forutsattningen, kan det hela bli utan resultat.
Direktor Ruben Rau~ing: Jag skuUe bara med nagra ord vilja herora fragan
om investeringarnas storlek och om forhallandet mellan investeringar, arhets.
loner och varupri~er.
Det relativa valstandet i vart land ar val till huvudsaklig del ett industrivalstand. Det ar den privata industrien som varit den d~ivande kraften i utvecklingen har i landet. Den utveckling som folj t pa andra olnraden tror jag
att man i huvudsak, vid en teckning i grova drag, kan betrakta som foljdforeteelser.
Man hor ofta sagas att vi har i landet har for hoga loner. Det kan inte vara
hela sanningen eller enbart sanningen. Vi behover bara se pa den amerikanska
industrien for att finna ett Ionelage som ar vasentligt mycket· hogre, i manga
fall fIera ganger hogre an vart, men som ofta ar atfoljt av relativt liigre
produktpriser an vara. Samtidigt ar det ganska klart att vi pa manga omraden
har hoga tillverkningskostnader. Forhallandet ar val, att det rader ett intimt
samspel mellan investeringarna, lonerna och produktpriserna och i kombination darmed viIjan att gora en arhetsprestation.
Jag skalI ett ogonblick uppehalla mig vid den sistnamnda faktorn, som jag
anser mycket betydelsefulI. Fran manga hall i vart land deklareras jn lor
narvarande vilken vilja till hog produktion man har,· men jag undrar om det
ar sa helt med den vilj an. L.O:s ledning gor visserligen den deklarationen,
men' det ar inte lika val bestallt alIa gangernar man kommer ut i forhunden
och ser vad den gamla andan i realiteten leder till, namligen for mycket folk
och onodigt laga arbetsprestationer pa luanga omraden.
2-
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.Jag har denna host rest omkring i Amerika oeh sett pa sadan industri som
jag studerat forr oeh darfor i nagon man kanner tin. Jag maste saga att
det starkaste intrycket man far galler investeringarnas storlek, aven relativt
sett. Den maste efter vara forhallanden betecknas sonl enorm, inte bara i storre
foretag utan oeksa i medelstora oeh mindre. Vilj an att ta risker ar myeket stor,
rorligheten likasa, oeh framfor alIt forefaller arbetsvilj an hog pa de fiesta
punkterll
I Sverige har vi ju inte langre nagot privat sparande som kan leda till ett
verkligt risktagande. Vi saknar helt enkelt riskkapital for nyforetagande. Detta
'ar ~ enligt min mening den storsta svagheten i vart naringsliv. Har i landet
forekomrner inte Hingre nagot nyforetagande i den gamla bemarkelsen, da nya
man .skapade egna, framatgaende foretag, som genom konkurrensen kunde bli
en pale i kottet for de gamla oeh som darfor alltid varit en kalla till panytt·f9delse i vart lands ekonomi. Sadana nya foretag uppsta inte lang,re, de kunna
ip.te uppsta oeh komma in.te heller att uppsta. Finansministern har forklarat
att en skattepolitik, som kan leda till skapandet av sadant riskbarande kapital,
inte ar praktisk politik, oeh det tror jag han har fullstandigt ratt i.
Under sadana forhallanden maste de gamla foretagen sta for utveeklingen,
i den man de lyekas bevara sin livskraft oeh kan fullgora den uppgiften. Vi
har.,.'inte haft dess'a ..forhallanden under n~gon sarskilt lang period, oeh vi vet
darfor inte vad de i langden kommer att leda till. De gamla foretagen har samtidigt atnjutit en viss grad av frihet,.:som kanske inte har existerat i andra
lander, atminstone inte i samma utstraekning; jag tanker pa de fria avskrivning,arna oeh de relativt fria normerna for vardering av varulagren i bolagens
balansrakningar.
Vad som nu ar viktigt, da vi inte kan driva en sadan skattepolitik att vi
far fram riskbarande kapital, maste. vara att vi ser till att foretagen kan skota
sinB: investeringar sa langt som moj ligt, att de far medel till sitt forfogande
for' 'att gora' investeringar i tillraeklig omfattning. Jag tror att det ai' en f~l
bedomning att saga, att den svenska industrien har overinvesterat. Jag tror
tvartom att det finns utrymme fo~ en myeket hogre, grad av investeringar
an den som hittins varit vanlig, aven med hansyn till utveeklingen under oeh
efter kriget. Man skall inte j amfora var investeringsgrad med vad som presteras i olika av krig oeh planhushallning utfattiga -lander. Jamforelsen skall i
stallet goras med Forenta staterna, oeh da kommer man att finna att var investeringsnorm ar for lag.
Om vi skall kunna halla en hog levnadsstandard oeh hoga loner sammankopplade med laga produktpriser oeh konkurrensmojligheter inom exporten,
da maste vi ocksa se till att vi far tillraekligt utrymme for investeringar i den
privata, sektorn.
Professor Montgomery: Herr ordforande, mina darner oeh herrar! Jag skall
borj a med att berora ett par punkter, dar jag kan ansluta mig till finansministerns resonemang.
Forst vill jag dil saga nagra ord om bedomningen av budgetHiget. Jag tycker
for min del att alldeles for myeket optimism har gjort sig gallande i det fallet.
Jag tror att den analys, som herr Skold har givit, i det vasentliga ar riktig,
'oeh jag skulle kunna ga, efter vad jag tror, pa samma linje som herr Skold
annu en liten hit. En majlighet att {arhattra hudgetlaget, att skapa forutsatt-
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ningar for en overbalansering, ar ju att minska utgifterna. Darvid ar det, savitt
jag ·forstar, vasentligen en faktor som blir aktuell men som fatt" spela en
myeket Hten roll i den politiska debatten, oeh det ar subventionerna. Jag tror
att jag har alldeles samma asikt som herr Skold i fraga om jordbrukssuhventionerna - jag ar ju inte riktigt saker pa det, men den formulering, 80m
herr Skold anvande i sitt anforande, gor att jag lutar at att vi ar av samma
uppfattning. Nar det, blir fraga om bostadssubventionerna oeh tillaggslanen
vagarjag emellertid irite tro att samstammigheten ar lika store Dar ar jag
i hog grad betanksapl, oeh jag delar den uppfattning som bankdirektor Wallenberg pi! clenna punkt gay uttryek at.
.
Men sedan kommer jag till konklusioner, som jag alldeles best.amt tro.r,' 'att
firtansministern inte vill folja mig i. Jag tyeker att den analys, som heir Skold
givit av· budgetlaget, leder till den shitsatsen, att vi i sj alva' verket int~ ~an
rakna med att budgeten for narvarande ar nagot vidare kraftigt vap'en ·"mot
inflationen. Det ar ju natt oeh jamnt en balanserad budget vi har, om jag'nu
pa ett kanske litet mera tillspetsat satt skall uttryeka vad herr Skold sade. Den
kan. i basta fall vara en neutral faktor i kampen mot inflationen men inte Just
nagot mera. Konsekvensen av detta borde val bli, att l11an maste. tillmata
andra atgarder myeket storre betydelse, framfor alIt da de' penningpolitiska;
Oeh det verkar ju som om finansministern i viss man skulle vara inne, pi!
den lin j en. De ~~naste atgarderna i fraga om kreditatstramningen har alldeles
tydligt haft till syfte 'att' ge ett kraftigt stod at kampen mot, inflationen...Det
har' redan' sagts 'sa pass 11~yeket om denna sak av de foreg,aende talar~a 'a~t
Jag skall inskra~ka. 'mig till att gora ett par reflexioner.
FO,r en historiker ligger, det nara till hands att j amfora det steg som nu hat
tagits med liknande atgarder fran aldre tid. Om vi gar tillbaka till tiden
narmastfore 1850, skall vi finna ett regleringssystem for kreditvasendet, som
ratt mycket paminner om det 80m man nu har skisserat. Det var ett system
s.om giek ut pa 'att man med kV,antitativa begransningar skulle forhin:dra en
expansion av kreditgivningen. Det sattes upp myeket strama granser': sa :'och
sa mycket kredit fick .ges, ingenting darutover. Nar de faststallda kontingenterna var fyllda, slogs kreditens portar 'igen.
Men det finns en vasentlig olikhet mellan detta system - som' for ovrigt
den populara diskussionen fiek det inte sarskilt tilltal?nde namnet .st!yp~
systemet oeh det system som. nu skisserats, oeh det ar, att "strypsyste~et'"
gallde for riksbanken'l medan det som nu skall tillampas j u gallerfor a£.farsbankerna. (Munterhet). En konsekvens av att "strypsystemet" avsag riksbanken var, att det blev effektivt' -, om det inte blivit det, hade det inte £<1tt det
dar vaekra namnet. Men hur det blir med det system, som diskussionen i dessa
dagar galler, kan man, av skal som anforts av de foregaende tala.rna,.. yara
tveksam om. Ar man beredd att ga vidare oeh lata atstramningen drabba ocksa
riksbanken med de reaktioner, som detta kan framkalla pa rantemarknaden,.
sa tyeker jag att. vi har all anledning att hysa optimism, oeh da skall jag for
min del fullt oeh helt forena mig med dem, som bitrader programmet. M.e;n s<\
lange det rader oklarhet pa denna punkt maste jag saga, att det· dar syst~met
fran mitten av 1800-talet nog anda var effektivare.
~

M'an kan fraga: Hur var det da ordnat med regleririgen av riksbankens
kreditgivning? J0, riksbankens kreditgivning var fixerad - den och deri
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kontingenten skulle ga till jordbruket, den oeh den till j arnhanteringen osv.
Oeh nar kontingenterna var uttomda, fanns det ingenting vidare att gora.
Men det var oeksa en annan bestammelse som gallde, namligen' att rikshanken var skyldig att inlosa sina sedlar i silver. Ingen hade i tankarna att
j amka pa den bestammelsen. Rantan var visserligen fixerad pa' papperet, ty
man hade en rantelagstiftning da oeksa - jag holl pa att saga att man var
val med sin tid aven for femtio ar sedan. (Statsradet Skold: ForlAt, for hundra
ar sedan.) Ja, det gor ju det hela annu mera imponerande, inte sant? (Munterhet.) Men denna rantereglering hade man inte den avlagsnaste tanke pa att
stodja med riksbanksoperationer i oppna marknaden genom kop av vardepapper eller sa. Det fanns ju sa litet obligationer pa den tiden, men 'nagonting
att kopa hade man val alltid kunnat hitta. Det giek emellertid helt enkelt inte
att gara nagra kop pa grundav bestammelserna om sedelinlosen oeh sedeltaekning. Och dessa andrade man da inte for varje ar, som man nu gore
Jag blir tydligen som historik.er litet lyrisk, nar jag kommer in pa den gamla
goda tiden. Men det har systemet forenade, savitt jag kan se, gammalt oeh
~ytt pa ett om inte fortraffligt sa dock intressant satt. Man hade en ranteregIering men samtidigt en fullstandigt fri rantebildning i den oppna marknaden.
Man hade en reglering av riksbankens kreditgivning oeh som en foljd darav
oeksa av den privata kreditgivningen.
Jag hade tankt saga ett par ord o~~sa om den har stridsfrAgan exportavgift~rna, som finansministern tog upp: Jag skall inte ga in pA den narinare,
men jag anser att det finns andra utvagar an dem som hittills skisserats. Jag
erkanner att det ar ett svart problem som har moter. Det grundlaggande
faktum ar, att kostnaderna har i Sverige har utvecklat sig pa ett sadant ~att
i forhiilIande till dem som aro for handen i Amerika, att vaxelkurserna hlivit
felaktiga. Det ar ganska dystert att fa loy att erkanna detta, eftersom vi for inte
sa farfarligt lange sedan genomforde en devalvering for att hringa kostnaderna
i jamvikt. Men sedan dess har vi tydligen mast hoja vara kostnader. alltfor
starkt i forhAllande till de amerikanska.
I Amerika har det skrivits en hel del om detta underliga forhaJlande, att
amerikanarna standigt visar sig vara mera effektiva, som man sager, i produktion oeh konkurrens, oeh det har spekulerats mycket over det. Jag tror
att forklaringen delvis ar ganska enkel, namHgen att de haft mindre inflation
an vad vi har. Sedan har sakerligen ocksa de omstandigheter, som direktor
Rausing, namnde i sitt anforande, varit av betydelse.
Om man skall forsoka att pa nagot satt stimulera handeln med Amerika,
vilket jag tror ar myeket viktigt, stalls man infor synnerligen invecklade tekniska problem. Vi lever ju faktiskt i en dollarkris igen, som ar allvarligare
an man kanske alltid har klart for sig har i landet. Jag delar harvidlag helt den
uppfattning, som framforts fran regeringshall. Fragan ar bara' hur man skall
ingripa. Jag skulle vilja framhalla att man ju kan paverka exportorernas
intresse for den amerikanska marknaden med andra atgarder an exportavgifter,
ty det finns ju atgarder, som direkt skulle gora det lonande att exportera till
Amerika oeh som skulle gora det mojligt att ta hansyn till denna kostnadsfordyring, som sarskilt herr Thunholm drojde vid. Det ar klart att man da
kommer in pahela fragan om vaxelkurserna, oeh det ar, som sagt~ ett valdigt
invecklat problem. Jag har har bara velat antyda det.
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Statsradet Skold: Herr ordforande! Det var onekligen en myeket roande
parallell som' professor Montgomery drog mellan Sverige av i dag oeh Sverige
for hundra ar sedan. Jag skulle do~k vilja saga, atl professor Montgomery
mera sysslade med det som skenbart forenade an det som verkligen skilde
systemen at.' Men det kanske vi inte skall ga in pa, ty det var ju nojsamt i alla
fall. (Munterhet.)
,
, Bankdirektor Thunholm pastod i sitt anforande, att jag hade trollat bort
budgetoverskottet. Men professor Montgomery hjalpte mig ju att trolla det
tillbaka igen, sadant det nu,ar. Jag kommer till detta senare.
Bankdirektor Thunholm sade oeksa, att man hade trollat bort en femtedel
av det svenska penningvardet. Jag forestaller mig att han menade, att det
var samnl,a troll som hade trollat bada gangerna (munterhet), oeh det gor det
val nodvatidigt for mig att inga i svaromal aven pa denna punkt. Jag kan
forresten horj a med den.
Det gors, jn manga j amforelser mellan utveeklingen i Sverige oeh utveekl~ngeni andra lander,. oeh man viII ge folk den forestallningen, att utveeklingen
har i landet varit pa nagot osedvanligt satt tillspetsat ofordelaktig. Om man,
i den man man nu kan gora internationella jamforelser, gar till vaga sa som
man rattvisligen hor gora vid en jamforelse i detta fall, dvs. later j amforelsen
horj avid devalveringen oeh later den fortga fram till slutet av 1951, dit man
ju kan folja siffrorna, sa viII jag ingalunda pasta att laget for vart land ar
smiekrande. Att man maste ta just den tidsperiod jag namnde beror pa att
man i somliga lander Iat prisuppgangen i samband med devalveringen oeh
upprustningen ske genast, under det att vi vidholl priserna oforandrade till
fjarde kvartalet 1950. Vi befinner oss nagonstans i mitten pa skalan. Det
finns en rad lander som haft hogre prisstegringar an vi. Frankrike, Holland,
Norge oeh Danmark har val haft minst lika stora prisstegringar som vi. J~g
tar nu bara de rander'med vilka vi, som herr' Thu~holm uttryekte sig, har en
mera hetydande handel. De Hinder som ligger nedanfor oss pa skalan ar
~ngland, Belgien, Vasttyskland, Italien oeh framfor alIt Sehweiz.
Det', ar klart att det foreligger 'en avgorande skillnad mellan olika grupper
av Hinder, oeh jag tror inte att det ar alldeles omoiligt att spara orsakerna
dartill. Om jag tar tre sadana lander som Italien, Vasttyskland oeh Belgien,
sa hade de vid mitten av 1951 en arbetsloshet, som lag mellan 25 000 oeh
40 000 arbetslosa per milj on invailare, under det att Hinder med en prisutveekling liknande var' hade en arbetsloshet, som lag mellan 1 000 oeh 10 000
per miljon invanare. England o<?h Sehweiz foreter en avvikande hild, oeh jag
skall inte ga in pa att narmare analysera varfor det' ar sa. Det kan jag egentligen inte, ty jag forstar det inte riktigt, oeh det ar kanske ingen har i Sverige
80m vet hur det hanger samman. Jag viII bara saga, att jag tror att det for
Sehweiz' del heror pa att man har en lanthefolkning, 80m ar till ytterlighet
sparsam, pa mojligheten att vid Himpliga tillfallen utnyttj a det italienska
arbetaroverskottet for att driva upp produktionen oeh kanske framfor allt pa
landets oerhorda valutareserv, som gor det mojIigt att {oreta manovrer for att
halla nere kostnaderna. I manga avseenden finner jag naturligtvis Sehweiz'
stallning avundsvard, men i andra avseenden tror jag att den iute ar sa bra.
Om vi nu ser pa de lander, som jag har namnt, sa ar det uppenbart att prisstegringarna har varit lagre i Hinder med en utpraglad a:rbetsloshet "an i Hinder
som har full ellet, som man sager, overfull sysselsattning. Det ar klatt att 'detta
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kan anvandas som argument pa tva hall. Pa det hall, dar man tyc~er atf det
absolut framsta ar ett stabilt penningvarde, maste man naturligtvis saga sig:
Det fasta pe.nningvardet skall vi vinna pa bekostnad av sysselsattningen. Men
pa det hall, dar man anser att sysselsattningen har ett stort socialt och
kanske ocksa ekonomiskt varde och satter den framst, kommer det lika naturligt att heta, att man inte offrar vad som heIst for ett stabilt penningvarde..
.

.

Att de som har dessa olika askadn'ingar kommer till vitt skilda 'reslll~at forstar
jag utomordentligt val, och att de gor det ar det ingenting a~t saga om, ty
man kan ha delade meningar. Jag respekterar fuller val dem .som sag,er, att
det ar biittre att ta arbetslosheten och halla priserna nere - bara de sager
det. Men de som sager att vi skall ha pa en gang full sysselsattning och lag!
prislage, dem tar jag inte' pa allvar. Det ar emellertid en sak for sig, och dell:
behover vi inte blanda in har i kvaII, ty har har vi ju var och en var mening
och har star vi for den.
Jag skall inte fortsatta med detta. Jag viII bara ha sagt att det kansk.e ar
litet overdrivet att pasta, att vi befinner oss ,i en strykklass och ·att vart lage
ar skapat mot battre vetande sa att saga. Det tror jag inte att det are Jag tror
att det i viss man ar en .frukt av varpolitik. Ty det ·ar uppenbart,. atl i ett
land med full sysselsattning har arbetarna oeh de. ovriga lontagarna,: om de
ar starkt organiserade, ett helt annat inf~yta~de . over sina .loner an i lander;
dar man dras med en stark. arbetslo.shet."Oeh .pa det sattet, kan man. saga, har
salj arens marknad inom arb.etslivet bli.vit mera. utpraglad·. i vart land .och i
vissa andra lander an pa ovriga hall.,
Jag skall saga nagra brd ocksa om budgetoverskottet. Det har a ena sidan
sagts att det ar bra med ett budgetoverskott, a andra sidan att' det ar' 'bra
med ett budgetoverskott bara om det ~r av nagon storle~sordning att tala
Men fragan ar: Har vi nagonsin haft ett' budgetoverskott som gj ort nytta?
J 8, Oln vi tanker ett litet tag pa' vad man har sagt om riksbankspolitiken och
allt som hanger samman med den, vilket jag strax skall komma till~ sa vill
jag saga, att hur skulle det ha varit pa var penningmarknaq under 195:1, om
vi inte hade haft ett effektivt budgetoverskott pa 500 miljoner kronor. Nu hade
vi det, oeh samtidigt hade vi en effektiv sterilisering av 500 miljoner kronor
i prisutj amningsavgifter. Jag anser for min del att vi inte bor underskatta
betydelsen av detta. Och jag tror inte vi skall se bort fran den omstandigheten,
att om priserna pa skogsprodukter kommer att bli nagot sa nar bestaende .vilket man kan betvivla, men om det skulle bli sa - ' kommer det under ar
1952 att steriliseras bortemot 1 000 mil j oner k~onor. For· kalenderaret 1952 ar
ett budgetoverskott pa cirka 1· milj ard i det narmaste tryggat~· Att detta kommer
att fa en avgorande betydelse for stramheten pa var penningmarknad tror jag
inte man kan se bort fran. Det ar alltsa inte for det budgetoverskott, vilket
avser .1952, SOITI jag nu strider, utan det ar for mojligheten att kunna fa ett
budgetoverskott aven darefter.

om.

En inte ringa del av diskussionen har har rort' sig kring riksbankspolitiken.
Det ar klart att jag inte ar formellt ansvarig for denna, me? jag vill iute
pasta, att jag hell' saknar inflytande over den. Det ar darfor alldeles riktigt
.att jag stalls till svars for den, aven om ansvaret i viss man ar ett divisionsansvar.' Jag tycker inte det ar bra att vi under sista halvaret 1951 ficken
forstarkning: av marknadens likviditet fran riksbanken pa 700 miljoner kronor,
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sa Jag vill inte aUs forsoka .att forsvara det~ Men a andra sidan maste jag
saga, att ni vet alla hur det yare Vi hade en myeket stark importrush, oeh
valutorna strommade ut fran riksbanken anda fram till mitten av aret. Sa
vande kurvan, oeh helt plotsligt strommade valutorna over riksbanken. Oeh
sa sta'lIer man da har det kravet, att dessa pengar borde riksbanken genast
Uigga beslag pal Bankdirektor Wallenberg sade, att det skulle ske pa det sattet
att riksbanken forde en rantepolitik som var sadan, att riksgaldskontoret
med en viss rantesats pa obligationer hade kunnat dra till sig pengarna, ty
det enda sattet att fa bort dem ur marknaden var, att staten upplanade dem
oeh sedan inte anvande dem.
Jag skulle da vilja fraga: Ar det nagon som tror att det fanns en rantesats
som var tillraekligt hog for att under sista halvaret 1951 skapa ett sadant
lage? Det kan handa att den fanns, men jag vet inte var den lag oeh jag vet
inte' ·om nagon annan kanner till det heller. Ty det ar sa pass konstigt, att nar jag
sitter har hemma oeh spej ar ut over varlden oeh tittar pa olika landers ekonomiska politik, sa hittar jag aldrig ett enda land dar man forsoker att anvanda
rantan pa ett sadant satt att den skapar en avg,orande vandning. Men det beror
sakert darpa, bankdirektor Wallenberg, att det ar med rantan som med skatterna:det' finns en grans for dess gynnsamma verkan.
Na, nar ·man betanker att dessa pengar, som giek ifran riksbanken, primart
overfordes till exportindustrierna, som hade lysande konjunkturer oeh stora
vinster, vad ar det da for sakerhet for att det over huvud taget fanns mojlighet att suga upp pengarna genom en inlaningsoperation fran statens sida?
Xr vi sa sakra pa att det fanns nagon mojlighet ens att forhindra att en del
av pengarna 'gick till hemmamarknadsindustrien, som levde i sorgloshetens
tecken oeh trodde, att det skulIe kunna ga till tidens ande att bara brassa pa?
Vi kan ju se pa Australien., som under en lika kortvarig period utsattes for
samma foreteelse betraffande ull men med varre resultat, tror jag man kan
vaga saga, an vad fallet blev for Sverige. Jag vill inte pa nagot satt saga
att,man gjorde vad som borde ha kunnat goras, utan jag vill bara saga att
jag inte tror att det lag i mansklig formaga att fa en avgorande andring pa
sa kort tid som det var fraga om. Det ror sig har om, ett problem, som. maste
losas pa litet langre sikt. Om det blivit en fortsattning pa konjunkturen, tror
jag att vi hade lost problemet genom den kreditoverenskommelse som nu
traffats. Det kan handa att laget inte blir sa tillspetsat att vi riktigt far prova
vad den betyder. Men jag tror anda att vi steg for steg kommer in pa ratt
vag. Visst kan vi tala kritik oeh visst kan man saga att vi trevade for Hinge,
innan vi fann formerna for verksamheten, men det berodde pa sa manga samverkande omstandigheter att det kanske finns nagot skal for det.
Bankdirektor Wallenberg oeh avenbankdirektor Thunholm var inne pa att
kreditpolitiken hade skapat mojligheter for en uppdrivning av lonerna. Ja, det
kan handa, jag. ar inte riktigt saker pa den saken. Jag vill saga, att det skulle
val anda vara oerhort svart att skapa ett, som man brukar saga, bistrare klimat,
sa lange vi hade det stora tillflodet av vinster fran exporten. Sa Hinge vi har
full sysselsattning rader ju en salj arens marknad inom arbetslivet. Bankdirektor Thunholm gj orde gallande, att skatterna verkar inflationsdrivande,
darfor att de kan aberopas av lontagarna som skal for .loneforhojningar. Professor Montgomery a sin sida sade, att man skulle ta bort subventionerna. Men
tanker inte. p.rofessor Montgomery pa atl lontagarna da skulle saga, att nu har
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hyrorna stigit sa oeh sa myeket, oeh det skall vi ha kompensation for? Xr
det ena sant sa ar det andra sante
Men nu ligger det val sa till att det inte spelar nagon storre roll vilka motiv
lontagarna anvander for sina lonekrav, ty har de makten, kan de begagna sig
av vilka motiv SOln heIst for att fa hogre loner. (Munterhet.) Darfor forstar
jag inte. riktigt att det skall kunna bli nagra annorlunda resultat av olika
loneforhandlingar sa Hinge foretagarna har den uppfattningen, att det vik·
tigaste ar att korafor fullt oeh sa betala vad det kostar. Den uppfattningen
har de haft, efter vad jag forstar att manga tyeker, aven vid arets loneforhand..
lingar, trots att alla visste, att kreditatstramningen skulle komma. Sa lange
loneforhandlingarna pagiek horde jag inga saga, att nu kommer har en kreditatstramning, sa att vi inte kan betala ·lonerna. Men nu, sedan avtalet slutits,
l~ser j~g den ena jerelniaden efter den andra over den kreditatstramning, som
man sager kan fa sa forodande verkningar. Oeh det roliga for mig ar ju att
de som forut har skrikit for att det inte har blivit nagon kredita~stramning,
de sager nu att det ar ett misstag att over huvud taget str;ama at krediten.
Jag skall inte fordjupa mig ytterligare i detta. Det Hige vart land har
kommit i ar ju egentligen inte nagonting att grata over.. Det ar s~nt att det
har medfort en penningvardesforsamring oeh att det ar ett ont, men a andra
sidan har det oeksa medfort fordelar. Min erfar~nhet har sagt mig, att man i
ett land, dar folket ar genonioJ;ganiserat, med· ett i huvudsak privat narings..
liv oeh en. utpraglad frihet pa arbetsmarknaden .dar parterns. sjalva far finna
sin vag , ofta "tror att man genom statliga ingrepp skall kunna vrida ratt vilka
snedvridniI1.gar som an kastas over landet fran yttervarlden. Jag vill saga att
det ar overdrivet. Man kan onska det, men man klarar det inte. Ingen har
klarat det pa nagot stalle i varldeJ.l 80m har utsatts for liknande pafrestningar.
Man skall darfor inte. overdriva ~ritiken,· fast kritik naturligtvis alltid ar bra.
Man lar alltid nagonting av den, oeh det ligger alltid litet sanning i den.
Bankdirektor Thunholm fragade om vi nn skulle lata kreditatstramningen
verka. Jag kan hara svara vad statsministern redan har deklarerat, namligen
att staten inte kommer att ingripa. for att forhindra att en snedvridning som
skapats under de gangna onormala aren vrides ratt. Vi far ta konsekvenserna.
Man far dock inte darav dra den slutsatsen, att vi hara tanker <se pa, om vi
tillfalligtvis kommer i den situationen att en stor svensk naringsgren far
5varigheter. Det kan tankas att vi forsoker hjalpa en sadan naringsgren rent
tillfalligt, 4arfor att vi inte vill mista den. Vi. vill t. ex. inte mista var 'textil·
industri. Om det uppkommer stora svarigheter for den industrien,· kommer.
.
vi naturligtvis att prova mojligheterna att skapa en overg~ng.
Bankdirektor Thunholm kritiserade oeksa tanken pa atgarder for ett ratt·
vridande av exporten oeh anforde de synpunkter som ar naturliga att·anfora
betraf(ande exportavgifter. Jag lyssnade dock forgaves efter eribelysning
av sjalva problemet oeh nagot forsok att anvisa nagon losning. Jag vet inte
om herr Thunholm menat att prohlemet inte finns eller om herr Thunholm
avstod fran att ge nagot forslag till losning. Detta ger dar£or inte mig anled-.
ning att ga in pa saken ytterligare. Problemet ligger dar, oeh det kan vaxa sig
sa stort att det maste losas. Da maste man finna en losning, men vilken losning
man an fInner har den sina svarigheter. Huvudsaken ar att man trot att man
kan astadkomma en forandring.
.
I detta sammanhang vill jag s·aga nagonting om kostnadslaget i Sverige
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och Forenta staterna. Ar det sa alldeles sakert att vart kostnadsHige har utvecklat sig sarskilt ogynnsamt i forhallande till det amerikanska? Om man
ser pa tiden fran varldskrigets borj an och till nu, ar prisstegringen i Forenta
staterna ungefar likvardig med den svenska. I Amerika kom den stora prisstegringen 1946--1947, under det att var prisstegring har kommit nu. Det kan
handa att en del av de fordelar med hansyn till vart konkurrenslage, som vi
haft darav, relativt hastigt forsvann genom kompensatoriska prisstegringar i
vart land. Men sedan devalverade vi 1949. Jag Hit i hostas gora en undersokning for att fa reda pa huruvida vi hade forbrukat den fordel i konkurrensavseende SOin devalveringen medforde, och jag fann att atminstone halften fanns
kvar.
Sedan ar det en annan sak att det alltid ar svart att konkurrera med amerikanerna pa den amerikanska marknaden pa grund av det valdsamt hoga tullskyddet, som manga ganger ar prohibitivt. Det ar en svarighet, men den svarigheten har alltid foreleg,at. Trots detta har vi haft en annu storre export
pa Amerika an vi nu har, och det kan inte hjalpas att vi maste forsoka
pa ett eHer annat satt komma tillbaka till det laget. Innan vi kommer dithan
har vi ingen mojlighet att na riktig jamnvikt och kan inte fa ett kostnadslage
som gor det mojligt for oss att konkurrera ute i varlden. Det maste bli en
utjamning mellan kostnaderna i Forenta staterna och Sverige, och det kan
vi ju i viss man vinna om vi far mera dollar och darigenom blir i stand att
tacka en del av vart ravarubehov fran Amerika.
Till sist vill jag saga ett par ord till direktor Rausing. Om A~erika har
nagot overtag i konkurrenskraft, ligger det otvivelaktigt i rationalisering, i
investeringar. Jag forstar att det yore nyttigt for oss att investera annu mera
an vi gor, Inen det ar dock ett faktum att vi anda sedan kriget har investerat
mycket och att en betydligt storre del av var nationalinkomst gar till investeringar nu an fore kriget. Man kan dock inte sag,a att det i allmanhet foretagits
onodiga investeringar. Det ar val ocksa uppenbart att vi pa manga omraden
har fatt en mycket val rationaliserad industri.
Detta ar en fordel som vi har haft av vart lage, kanske i viss man en frukt
av inflationen. Det ar ju atskilliga ekonomer som havdar att alIa stora industriella framsteg i varlden har skett med tillhjalp av inflation, och det kan handa
att vi ocksa har fatt ett sadant framsteg nu. Man ser det bast om man jamfor
oss med Belgien, som har langt mindre prisstegringar, langt storre arbetsloshet,
Hingt mindre inv~steringar och i det stora hela en langt alderdomligare industri.
Jag ar alldeles overtygad om att vi i framtiden kommer att sta oss gott i
konkurrensen pa varldsmarknaden med dem som har fort en deflationistisk
politik under dessa ar. Jag vill inte att vi skall fora nagon inflationistisk
politik, men jag onskar inte heller nagon deflation. Vi maste forsoka finna
en vag pa lagom avstand fran dessa bada ytterligheter.

NATION ALE KONOMISKA FORENINGENS
75-arsfest den 14 mars 1952

Ordforande: Bankdirektor Got e Eng for s.

For att fira 75-arsminnet av Nationalekonomiska foreningens
stiftande den 29 januari 1877 hade. foreningens styrelse anordnat en
hogtidssammankomst i Handelshogskolans aula den 14 mars 1952
kl. 20, till vilken inbjudits foreningens h'oge beskyddare, Hans
Majestat Konllngen, dess forste hedersledamot, H. K. H. Hertigen av
Halland, samt representanter for regeringen, riksdagens verk, de
centrala ambetsverken, Stoekholms stad m. fl. Dessutom hade de
nationalekonomiska foreningarna i Danmark, Finland oeh Norge
inbjudits att lata sig representeras vid sammankomsten.
Av de sarskilt inbjudna personerna hade flertalet horsammat
kallelsen. Sasom representanter for de nordiska systerorganisationerna
infunno sig: for National~konomisk Forening, Kopenhamn, f. d.
nationalbanksdirektor C. V. Bramsnres oeh professor Carl Iversen, for
Kansantaloudellinen Yhdistys, Helsingfors, professor Klaus Waris oeh
overaktuarie Aarre Tunkelo, for Ekonomiska Samfundet i Finland,
kansliradet Gunnar Modeen oeh file kand. Goran Stjernsehantz samt
for Stats~konomisk Forening, ,Oslo, professor Wilhelm Keilhau oeh
docent J ohan Vogt.

Ordforanden' omtalade, att Konungen behagat antaga inbjudan till
hogtidssammankomsten, men under dagen latit framfora sitt beklagande av att en hastigt pakommen opasslighet gjorde det omojligt for
honom att narvara, oeh overlamnade hareft.er ordet till
Professor Emeritus Eli F. Heckscher,
som holl aftonens forelasning over amnet

Ekonomisk debatt under 75

are

Jag skall bar~ aJgna ett ord at min personliga forbindelse
med denna forening. Den gar langt tillbaka. Jag blev invald redan
1907 oeh var sedan under manga ar forst ledamot av styrelsen samt
darpa oeksa ordforande. Darutover ligger det i sakens natur, att en
3-
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professor i nationalekonomi i Stockholm maste finna manga kO'ntakter
med Ncr1tionalekonomiska foreningen i Stockholm, och det har i hog
grad va-rit fallet med mig. For egen del kan jag bara onska, att
foreningen nlatte fortsatta i samma spar dar den nu gatt i 75 are
Mitt amne ar Den ekonomiska deba'tten i Sverige under 75 are
Detta far icke uppfattas som liktydigt med debatten i Nationalekonomiska foreningen, men studiet av foreningens forhandlingar hal'
icke desto mindre spelat huvudrollen i forberedelserna till detta foredrag. De tryckta forhandlingarna omspanner alIa argangar utom
den forsta; det forsta arets forhandlingar, salunda de som galla grundlaggningsaret 1877, har aldrig varit tryckta; och om de nagonsin har
nedtecknats, maste de nu vara forsvunna, vilket visserligen medfor en
ovalkommen lucka. Men som helhet utgor icke desto mindre raden av
argangar en ansenlig och upplysande serie.
Det ar denna serie som narmast har givit ryggraden at min franlstallning. Men darutover har jag ansett mig oforhindrad att berora
ocksa annat som synts mig kasta ljus over debattens forlopp under
75-ars-perioden. Inte ens av denna period sjalv har jag alltid kant
mig bunden. Ty man far en tydligare bild av dess utmarkande dra.g
genom att kasta en kort blick ocksa pa vad som gick fore 1877, da
foreningen bildades.
Egna meningar om olika berorda ekonomiska foreteelser har jag
icke som regel ansett mig bora uttala i detta sammanhang. En forenings
jubileum ar ingen lamplig tidpunkt for privata meningsyttringar,
det finns manga andra tillfallen da de passar hattre. Det ar ett allmant
historiskt, narmast idehistoriskt forlopp som speglar sig i de senaste
75 arens svenska ekonomiska debatt, och fastan jag har ej far tid till
mer an nagra antydningar, viII jag garna ange vad som enligt min
mening ar mest karakteristiskt dari. Det viktigaste for opinionsbildningen har icke varit i trangre mening ekonomiska forandringar utan
allmanna kulturimpulser och idestromningar. Nar uppfattningarna
visas ha kunna't ga i sar mellan olika tidpunkter till den grad som
fallet varit, skulle jag darfor med nagon overdrift vilja se huvudanledningen i utifran kommande paverkningar och icke i inre forandringar i vart eget samhalle. Jag har ej darmed velat ga sa langt som
till pastaendet, att de ekonomiska uppfattningarnas forandringar enbart
har varit modevaxlingar; men att de har paverkats av vaxlande allmanna forestallningar mer an av andrad insikt i den faktiska verkligheten ar kanske inte ett orattvist omdome. Andringarna i ogonen
Foredraget holls utan manuskript och aterges har, efter medgivande av foreningens
ord£orande, med atskilliga omredigeringar och kompletteringar.
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som ser hal" med andra ord enligt min mening varit viktigare an and·
ringarna i de~ sedda.
Till sitt femtioarsjubileum ar 1927 utgav foreningen en
vaeker, ganska fyllig minnesskrift, Nationalekonomiska foreningen
1877-1927, vars vardefullaste innehall utgjorde en redogorelse for
foreningens oden under perioden, forfattad av dess davarande sekreterare, dr Karl Amark. Storre delen av denna redogorelse utgjordes av
en systematisk bearbetning av de i forhandlingarna diskuterade
amnena, oeh det ar ieke min avsikt yare sig att upprepa vad som dar
redan hal" sagts eller att fullfolja denna redogorelse fram till nutiden.
Om jag far begagna tillfallet att gora reklam, viII jag i stallet garna
fasta uppmarksamheten pa dr Amarks fortfarande intressanta oeh
vardefulla publikation~ Mina ansprak staller sig myeket lagre.
Det ar ingenting som sa starkt framgar av hela femtioarsskriften SOIB
att den gamla ekonomiska liberalismen till en borjan alldeles domjnerade foreningens verksamhet. I betraktande av den tidpunkt da
foreningen kom till stand kan detta synas ganska givet, men just for
Sveriges del Iigger det i viss man nagot ovantat dari. Sverige horde
namligen till de lander som hade bevarat merkantilismen langre an
fallet var i Vast-Europa, framfor alIt Iangre an i England men oeksa
langre an i Frankrike. Det var egentligen Mellan-Europa som darv~d
stod pa linje med Sverige; i sjalva verket hade vi enligt min mening
haft en betydligt fornamligare merkantilism an Tyskland, fastan dell
ej pa sin tid hade kunnat na llpp till den franska oeh an mindre till
den engelska. I fraga om det foljande' ror jag mig visserligen pa
osaker mark, dador att de ekonomiska ideernas historia i Sverige
under 1800-talet annu ar oskriven; men med denna reservation ter
sig laget for mig pa foljande satt.
I Tyskland liksom, ehuru i nagot mindre grad, i Sverige foretradde
merkantilismen annu omkring mitten av 1800-talet ett pa viktiga
. punkter obrutet inflytande bade i den ekonomiska diskussionen oeh
inom politiken. I sjalva verket hade den under arhundradets forra halft
fatt tva nya krafttillskott, som sarskilt i Tyskland betydde myeket,
.namligen dels romantiken oeh dels den nya protektionism som foretraddes av Friedrich List.. Man skulle ha vantat, att en tankeriktning
som ha.llit sig stark sa langt fram oeksa skulle ha paverkat den
narmast foljande tiden. Det var oeksa fallet i Tyskland. Dar har
merkantilismen strangt taget ieke nagonsin fullt forsvunnit, utan en
sammanhangande linje har forelegat mellan denna a ena sidan oeh
langt nyare riktningar pa omradet a den andra, sadana som ka,tedersoeialismen., den nya protektionismen oeh vart arhundrades
diktaturideer.
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Det egendomliga aI", att man nastan inte kan upptacka nagon 'motsvarighet dartill i Sverige. Ieke langt efter 1860 forefaller inverkan fran
merkantilismen lika svar att upptacka hos oss som om den hade forlorat
sin stallning langt dessforinnan. Pa denna punkt liksom pa manga'
andra i de ekonomiska ideernas historia hos oss tyeks det ha saknats
ett inre sanlband mellan foregaende oeh efterfoljande stadier. Anledningen ligger enligt min mening huvudsakligen i de allmant politiska
oeh idepolitiska tendenser som jag inledningsvis hal" antytt. Mer konkret uttryckt: inverkan fran utlandska idestromningar hal" varit star,kare an det inre sambandet mellan de pa varandra foljande 'inhemska.
Det hal" blivit nagot abrupt i svenska ekonomiska ideforlopp som icke
hal" haft nagon full motsvarighet i storre oeh· andligen sjalvstandigare
landers ekonomiska doktrinhistoria.
Vad det val" som utgjorde forklaringen till 1860-talets forandringar
pa detta omrade ar ej svart att saga. Tiden inleddes med starkta forhindelser mellan Frankrike och Sverige, mellan Napoleon III:s Frankrike och Karl XV:8 Sverige. Sverige hade ingatt novembertraktaten
1855 oeh pa ett hal" nar kommit med i Krimkriget pa Frankrikes och
Englands sida. De kulturella forbindelserna mellan Sverige oell
Frankrike hade i allmanhet varit starka allra minst sedan 1700-talets
borjan men gjorde sig alIt mer gallande pa olika omraden just under
denna tid. Detta satte i alldeles pafallande grad sin pragel just pa de
ekonomiska askadningarnas omrade och skapade dar ett lage som ma.n
knappast skulle ha vantat.
Den fraga det narmast galler aI", varfor impulsen kom just frarl
Frankrike och ieke fran England, dar den just pa de ekonomiska ideernas omrade efter vara begrepp avgjort skulle ha legat narmast till
hands. Ekonomiskt liberal, eller om man sa viII gammal-liberal, hade
uppfattningen blivit i det ena fallet liksom i det andra, men saften,
bredden och hallbarheten i denna gammal-liberalism skulle ha tett
sig vasentligt olika i de tva fallen. England val" utan jamforelse det
land dar den ekonomiska forskningen och den ekonomiska debatten
hade kommit langst. Adam Smith var som vi alIa vet grundlaggare
av den ekonomiska vetenskapen, om man nu kan tala om individuella
grundlaggare av en vetenskap, medan Ricardo, Malthus oeh John
Stuart Mill, for att namna bara de allra mest framtradande namneIl,
hade kommit att alldeles dominera den ekonomiska vetenskapen
efterat, liksom de dominerade inom tidens askadning. Den ekonomisk.a
debatten hade i England falt ett djup och en intensitet 80m saknade
motsv~righeter i andra lander. Om gammal-liberalismen ocksa dar
praglades' av en viss doktrinarism - det hal" nog gallt alIa harskande
askadllingar i alIa tider - sa innebar det ieke, att man i England slog
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sig till ro med en gang vunna resultat, tvartom tyekte man sig alltid
se olosta problem inom bade vetenskap oeh politik pa det ekonomiska
omradet, oeh det var ej minst naringslivets man som lamnade bidrag
till deras losning.
Fa foreteelser i svensk id6historia ar mer slaende for ett nutida
betraktelsesatt an den negativa, att detta giek Sverige nastan sparlost
forbi, sa att Sverige forblev nastan opaverkat av engelskt ekonomiskt
tankande under en tid da dess overlagsenhet -var som mest pataglig.
Sa langt jag kanner den svenska ekonomiska diskussionen oeh populara
ekonomiska litteraturen pa 1860- oeh 1870-talen, finner man nastan
inga spar av inverkan fran engelska ekonomiska. forfattare.
Till stor del berodde detta formodligen helt enkelt pa okunnighet i
spraket, ty historiskt har engelska varit Sveriges yngsta sprak. Men
alIt forklaras ej darigenom. Oeksa sadana som med entusiasm foljde
engelsk historia oeh politik stod mer eller mindre fullstandigt frammande for engelsk ekonomisk Iitteratur. Det gallde t. ex. en man som
Hans Forssell. Forklaringen kan knappast ha varit :nagon annan an
att den engelska ekonomiska litteraturen kravde en vana vid teoretiskt
tankande pa omradet som man i England motte ej blott hos akademiker
utan val sa myeket bland affarsman men som saknades hos de allra
fIesta oeksa bland hogt bildade svenskar.
Om' bristen hade inskrankt sig till att galla den rent sprakliga insikten, kunde for ovrigt ett forefintligt behov i nagon man ha tillgodosetts genom direkta eller indirekta oversattningar fran engelska. Men
sadana saknades, om an ej lika fullstandigt som direkta impulser, sa
likval i langt hogre grad nar det gallde den hogtstaende engelska
littera:turen an i fraga om mangden av osjalvstandiga oeh ytliga
arbeten fran franska eller tyska. Annu i dag ar det ont om oversattningar till svenska fran de engelska ekonomiska klassikerna. I fraga
om Adam Smith foreligger annu i dag endast en forkortad oversattning av hans ryktbara arbete, verkstaIId forst inom nu innevarande
arhundrade; av Rieardos oeh Malthus' skrifter finns mig veterligen
intet pa svenska oeh av J. S. Mills intet av hans ekonomiska huvudarbeten.
Detta tomrum var det som fylldes av franska skrifter i storre uta
straekning an yare sig forr eller senare. Det skedde under en tid del
denna franska litteratur hade alldeles sarskilt litet att erbjuda i fraga
om yare sig originalitet eller fordjupning oeh da dess underlagsenhet
i forhallande till den engelska var ovanligt utpraglad. Fransk Iitterar
skieklighet oeh formeII klarhet saknades visserligen ingalunda, mel)
daremot saknades aiideles fordjupad provning oeh forestalining om
de' mer inveeklade ekonomiska sammanhangen; alIt sadant ersattes
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av en enkel, standigt aterkommande forklaring om den ekonomiska
friheten som en alIa svarigheter avhjalpande slagruta. For egen del
kanner jag ingen namnvart sjalvstandig begavni:vg i denna stora skara
av forfattare, som dominerade oversattningslitteratur och inhemsk
diskussion i Sverige pa det ekonomiska omradet mellan lat oss saga
1850 och 1880.
Som ojamforligt bast i allmanna forestallningssattet bland tiderls
ekonomiska skrihenter uppfattades Frederic Bastiat, detta annu en
mansalder efter sin dod 1851. Stilistiskt horde han utan tvivel till de
framsta i skaran och var en mastare i att avtacka enkla elementara
felslut, liksom han" ocksa stod hogt som propagandist. Doktrinarismel1
var emellertid fullstandig,' nagon fordjupning behovdes over huvud
taget icke, nar man hade friheten som standigt anvandbar nyckel. De
disharmonier i det ekonomiska forloppet som redan Ricardo oell
Malthus hade pavis~t kunde Bastiat darfor omojligt inse eller medge;
for honom - liksom for den har ocksa i nagon man kande amerikanaren Carey - var den ekonomiska harJ1?onien allmangiltig.
Onl tidens ekonomiska diskussion nojt sig med att draga
fordel av Bastiats obestridliga skicklighet i dehatten, hade det kanske
ej legat nagot sa allvarligt i hans begransning, men nu sag man i
hononl en stor vetenskapsman oeh ett ekonomiskt snille, vilket ej kan
forklaras annat an genom obekants;kap med verklig ekonomisk vetenskap. "En snillrik forfa'ttare" 'eller "en snillrik fransk ttorfattare" var standigt aterkommande uttryck, som nastan alltid
visar sig ha asyftat Bastia~, yare sig han uttryckligen namn·
gays eller icke. De manga ovriga oversaf~a och lasta franska
forfattarna, sadana som Michel Chevalier - en av de basta Ambroise Clement, Courcelle-Seneuil, Blanqui aine m. £1., rorde sig
enligt tidens uppfattning i ett slags andra plan, lagre an Bastiats men
utan avvikelser fran honom i uppfattning eller resultat.

Bastiat kom i Sverige, liksom formodligen ocksa i manga andra lander, att betraktas som en andlig storhet, formodligen rent av som dell
storste av alIa pa det ekonomiska omradet, och detta t. o. m. av perso- .
ner SOln i andlig utrustning betydligt lyfte sig over honom. Detta gallde
ocksa den storste bland gammal-liberalerna i Sverige pa 1860- och
1870-talen, kanske Sveriges starkaste och mest inflytelserika politiker
under den tiden, namligen Johan August Gripenstedt, som utan att
vika for motstand fran yare sig riksdagen eller andrahall gen0!lldrev
frihandeln sa langt det over huvud taget skedde i Sverige. Gripenstedt
talade om Bastiat med den vanliga terminologien och grundade sina
kanske ryktbaraste riksdag~tal, de s. k. "skonmalningarna" 1857,

pa
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Ianga, ordagranna utdrag ur Bastiats skrifter, som han naturIigtvis
oeksa sjaIv studerade.
Ett par andra exempel ar oeksa upplysande. En medlem av Nationalekonorniska foreningens eentrala krets fran borjan, Johan Wolter Arnberg, Riksbankens egentlige styresman under 1800-talets sista kvartsekel oeh sjalv ekonomisk forfattare, beteeknade Bastiat (1863) sasom
"en av de forfattare som kanske bast av alIa ha framstallt samhallets
naturliga organisation". Ej ens den mest tyskt oeh engelskt orienterade
i kretsen, Hans Forssell, en av Tysklands ganska fa forsvarare i
Sverige under 1870/71 ars krig, underlat att 4amta ekonomisk inspiration fran Bastiat. G. K. Hamilton i Lund, till vilkens professur hI. a.
nationalekonomien horde, var sa uppfylld av Bastiats storhet, att halt
gay sin 1865 fodde son Bastiat till ett av sonens fornamn, sa att denne
- slutligen artillerigeneral - in i vara egna dagar har varit ett
levande vittnesbord om hur tiderna eller moderna har vaxlat pa detta
omrade.
Oeks& i ovrigt var det franska inflytandet myeket starkt oeh sakert
alltid langt starkare an nagot annat. Alldeles sarskilt gallde detta
Gripenstedt; det forefaller mig som om han ville hli betraktad sasonl
ett slags svensk Napoleon III. Nar den sistnamnde ej hade Iyekats fa
sin deputeradekamrnare med pa den frihandelsvanliga politik han ville
bedriva, slog han in pa traktatvagen, dar han kunde handla utan
representationens medverkan. P& det sattet kom den ar 1860 ingangna
s. k. Cobden-Chevalier-traktaten mellan England oeh Frankrike till
stand, oeh darmed lades grunden for ett internationellt traktatsystem,
som forde frihandelns forverkligande i Europa som helhet narmare
an yare sig forr eller senare. Sveriges anslutning till systemet 1865
utgjorde oek:sa kronet pa Gripenstedts frihandelspolitik oeh brot likaledes ned riksdagens motstand; Gripenstedt begagnade darvid 80m ett
av sina hjalpmedel Kungl. Maj :ts ratt att siinka tullar utan riksdagens
medverkan, salunda ocksa en parallell till Napoleon III:s linje.
Vid sidan av Gripenstedt kan man exempelvis namna en man av helt
annan typ, Stoekholms enskilda banks skapare oeh ledare A. O.
Wallenberg, om vilken det sades av en beundrare, att han borde ha
varit fodd i Frankrike. Det forefaller oeksa uppenbart, att detta var
det land dar Wallenberg vid sidan av Sverige rorde sig mest henlvant; kanske ronte han dar t. o. m. storre uppskattning an i sitt eget
land. Stoekholms enskilda bank forblev sedan lange den av vara stora
banker som hade sin starkaste forankring pa den franska marknaden
oeh stod lange som ett minnesmarke over den franska perioden i
Sveriges ekonomiska historia.
Vid sin tillkomst ar 1877 praglades Nationalekonomiska foreningerl
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helt och hallet av denna orientering och denna anda. Gripenstedt var
da dod sedan tre ar tillbaka, men den personliga traditionen fraIl
honom foretraddes av generaltulldirektoren Axel Gustafsson Bennich,
som hade varit Gripenstedts hogra hand i reformarbetet, sarskilt for
traktatforslagets godkannande pa Riddarhuset, och som till en hog
alderdom bevarade de unga dagarnas glada stridshumor i kampen for
de .liberala ekonomiska idealen. Frihandelstendensen i foreningens
ursprungliga krets var sa enhallig, att man pa ett stadium t. o. m.
overvagde att grunda en frihandelsforening. efter den engelska Cobdenklubbens monster, fastan tanken pa goda grunder overgavs, utan att
dari lag nagon meningsskiljaktighet pa omradet medlemmarna emellan.
Fransk gammal-liberal lara var foretradd av hela den ursprungliga
kretsen i foreningen.
.
Det ar givet, att fle:.;a risker hotade foreningen darigenom, namligell
dels att en pa forhand given enhallighet skulle gora overlaggningarna
mer till uppbyggelsestunder an till meningsbyten, dels att en avsevard
ytlighet i handlaggning av problemen skulle bli en foljd av att de alIa
ansags losta pa forhand. Det var ej atl, vanta, att foreningen under sin
forsta tid helt och hallet skulle ha undgatt sadana risker. Men det fanlls
viktiga motverkande krafter. Viktigast var darvid den sallsynt hoga
nivan hos foreningens lange ledande krets. Fram till borjan av 1890talet var det ej blott platserna i styrelsen utan ocksa och viktigare
foreningens debatter som beharskades av nagra bland Sveriges insiktsfullaste, skickligaste och mest ansedda ambetsman, politiker och affarsman. Overlagg-ningar dem emellan kunde ej undga att bli givande. Va<l
som hindrade debatterna fran att sjunka ned till omtuggning av doktrinara fraser var ocksa den stora mangd konkreta amnen som behandlades. En genomgang av ytterligare nagra ledande namn ar agnad
att fortydliga prageln.
Foreningens forste och sedan ofta aterkommande ordforande var
Carl Fredrik Wrern d. y. Ursprungligen grosshandlare i Goteborg,
som chef for en firma vars anseende hans lika benamnde fader pa sin
tid hade grundat, kom den yngre Wrern snart in i politiken, var i
fyra ar finansminister i Louis· De Geers andra ministar och satt sedan
i manga ar som chef for Kommerskollegium. C. F. Wrerns allmanna
uppfattning belyses bl. a. av anledningen till hans avgang ur regeringen. Den bestod i att han ej ansag sig kunna satta sitt namn under
Sveriges forsta dimensionslag, om skydd for ungskogen i Norrbotten.
Trots att det ju har gallde en tillgang som ej kunde vantas ge avkastning under agarens livstid, ansag han efter ingaende studium ett ingripande oforenligt med det ekonomi$ka livets grundlaggande priI1:ciper, darfor att det skulle ha riktat sig mot den enskilda aganderatten.

EKONOMISK DEBATT UNDER 75 AR

35

Betecknande ar ej mindre, att Wrern ej blott ville skydda den sedan
gammalt existerande pr~vata aganderattens granser utan rent av ville
utvidga dem. Han ansag namligen, att inmutningsratten till fyndigheter under jorden ej sasom hittills skulle sta vern som heIst fri utan
ville gora jordagarens dispositionsratt oeksa over vad som befann sig
under hans mark obegransad. Det ar alltsa tydligt, att en mycket langt
driven gammal-liberal uppfattning var vad som bestamde Wrerns hela
orientering, oeh han kan nog uppfattas som foreningens starkaste man.
En annan av foreningens ledande krets, J. W. Arnberg, framtradde i de tidiga forhandlingarna som sarskilt upptagen av de faror .
som hotade fran socialismen. Denna fara tyckte han sig u.pptaeka
oeksa i myeket ovantade sammanhang. En sadan, for oss alldaglig
foreteelse som bondernas ansprak pa stora statsanslag for jordforbattringar - onekligen atskilligt mindre an vad de for narvarande
gora ansprak pa - ansag han som socialism oeh som ett bevis pa
det samband. mellan protektionism och socialism som ofta framholls
fran gammal-liberalt hall: onekligen visade den vikt som tillmattes
en sadan synpunkt, att klassintressena ieke kan ha spelat nagon stor
roll for de gammal-liberala, eftersom de tva ingredienserna tydligen
var agnade att gynna helt olika klassintressen.
Livligare an nagot annat debatterades tullfragorna sjalva. Protek·
tionismens verksammaste bekampare inom kretsen var under den
forsta tiden foreningens egentlige initiativtagare oeh sekreterare under
de fern forsta aren, J ohan Henrik Palme, Inteckningsbankens grundlaggare oeh dess ledare under femtio are Mot slutet av foreningens
andra verksamhetsar, 1878, holl han ett foredrag i amnet, holl darefter
ett annat nagra manader senare, pa forsta sammantradet 1879, oeh
slutligen ett tredje pa hosten detta senare are Men medan hans ung·
domliga energi gjorde honom sarskilt verksam i denna riktning, skilde
han sig varken i uppfattning eller i overtygelsens styrka fran nagon
av de ovriga, sadana som Wrern, Arnberg, Forssell m. fI., som alIa
likaledes standigt gick i elden i tullfragorna. Den sistnamnde av dessa,
Hans Forssell, kretsens mest lysande oeh yngste medlem, fortsatte
pa samma satt med omkring 150 artiklar i Stoekholms Dagblad nastan
anda till sin tidiga dod 1901; ocll dartill kom fran hans sida en mangd
riksdagsanforanden och storre uppsatser i amnet. Bennich gjorde sig
pa samma sida mest gallande som ordforande i Bevillningsutskottet;
han deltog ej mycket i foreningens forhandlingar men forblev lange
en av frihandelns starkaste stodjepelare i riksdagen. Nationalekonomiska foreningen blev frihandelns fornamsta ieke politiska forum
och betydde darigenom avsevart under den langa oeh forbittrade tull- .
striden.
'
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Nar Gripenstedt hade 1yekats overvinna det starka motstandet mot
frihandelsreformen i Sverige i sa hog grad som fallet blev, ar det
sannolikt att hans anhangare ej ansag sig kunna rakna med annu nya
landvinningar efter hans dod; oeh detta var formodligen anledningen
till att just inga yrkanden darpa kom till tals i foreningen utan anstrangningarna begransades till att forsvara vad som hade vunnits.
Men det skedde med bravur.
Jag asyftar aIls ieke nagon vidstraekt inventering av foreningells
diskussionsamnen oeh maste bI. a. forbiga de under nastan hela 75ars-perioden aterkommande statsfinansiella fragorna, sarskilt skattefragorna. Daremot galler det om en annan amnesgrupp, att foreningell
kom att i sarskild grad bli forum for dess behandling oeh att den
behandlingen i nagon man avvek fran den eljest vanliga. Det gallde
namligen ett av de fa omraden dar verkliga meningsbrytningar, ja,
t. o. ID. personliga motsatser, tidigt kom till uttryek inom foreningen.
Sa var fallet med bank- oeh kreditvasendet. Foreningens ledande man,
sadana som Arnberg, Forssell m. fI., horde till Riksbankens lager oeh
ville inskranka samt slutligen alldel~s avskaffa de s. k. enskilda ballkernas sedelutgivning. Naringsliv i "enskilda hander ansags foljaktligen ej krava - kanske ej ens tillcita - sedelutgivning i sadana hanOI
der. Sveriges enskilda banker hade strangt taget aldrig latit nagot
komnla sig till last, oeksa om systemet med en lang rad av varandra
oberoende, sedeltillverkande institutioner otvivelaktigt rojde poten..
tiella faror for en enhetlig diskonto- oeh valut3:politik oeh darmed
indirekt for guldmyntfotens bestand. Aft detta skulle ha varit avgorande for foreningens ledande man har jag mig visserligen ej bekant;
det ar mojligt, att de beharskades av den uppfattning som drastiskt
kommer fram i det ellgelska uttryeket: "free-trade in banking is
free-trade in swindling".
Emellertid rymde foreningen, fastan ej dess styrelse, oeksa A. O.
Wallenberg, en djarv oeh stridbar, alltid vaken forfaktare av de en·
skilda bankernas standpunkt samt oblidkelig kritiker av Riksbanken,
vars organisation han pa goda grunder standigt begarde andrad; dessutom var han en utmarkt "talare oeh over huvud taget en farlig motstandare. Striden skarptes av en personlig motsats, man kanske rent
av far saga ett personligt agg, som han hyste mot Riksbankens ledning
oeh landets tidigare finansminister Forssell, pa grund av att de enligt
Wallenbergs mening skulle ha fort en mot hans bank direkt fientlig
politik vid 1878/79 ars kris, i samband med den pa sin tid vida
omtalade Hofors-Hammarby-affaren. Slutet blev vad som narmast far
kallas ett upptrade mellan Wallenberg oeh Forssell kort fore den forres
dod oeh utan tvivel en myeket pinsam episod i, en sa korrekt oeh hog-
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tidlig forsamling som Nationalekonomiska foreningen. For eftervarlden hal' det onekligen blivit mer farg vid behandlingen av dessa fragor
an som vanligen val' utmarkande for forhandlingarna. I nagot
svagare grad gallde detsamma om en i viss man likartad, fastan langt
mindre brannand,e fraga, namligen om stats- oeh privatbanor. Oeksa
pa den punkten vagrade den eentrala kretsen att utan vidare acceptera
det privata initiativets foretraden.
Kretsen kring Nationalekonomiska foreningen oeh dess stravanden
foretraddes i politiskt hanseende ganska fullstandigt av en grupp som
man hal' brukat kalla hogerfrihandlarna, oreserverade frihandlare men
avgjort konservativt orienterade kretsar i motsatsforhallande till saval
bonderna som godsagarna oeh de annu myeket svaga radikala elementen. Savitt jag forstar, hal' denna grupp ej ront den uppnlarksamhet i
svenska politisk-historiska framstiillningar som den hade fortjanat. Dar
rymdes namligen ovanligt stora matt av allmananda, oberoende av starkare grupp- oeh klassintressen samt ovanligt mangsidig erfarenhet och
insikt. Kansl(e val' just denna stallning i nagon man ovanfol' vimlet agnad att forsvaga gruppens inflytande. Darutovel' kan man ej se bOlt
ifran en viss brist pa positiva grepp och initiative Hogerfrihandlarnas
organ i dagspressen val' Stoekholms Dagblad, som under Wilhelm Walldens skickliga ledning utovade ett viktigt politiskt inflytande. Tidningens forbindelser med Nationalekonomiska fol'eningen belyses av ett sadant faktunl som att Wallden pa egen bekostnad under fyra ar lat stenogl'afera och spl'ida fol'eningens fol'handlingar, mot ensamratt till publiceringen. En forening som hade onskat fol'bindelse med mer vidstraekta kretsal' skulle val knappast ha funnit det lampligt med en
sadan begransning i spridningen; men ingenting ar mig kant onl
ol'saken till att uppgorelsen ieke val'ade langre.
Den pragel som foreningen salunda hade fatt beholl den i det
vasentliga under tio aI', ungefal' till 1880-talets slut, fastan spar av
den ul'sprungliga orientel'ingen ingalunda helt forsvann darefter helleI'.
Mot 1880-talets slut intradde emellel'tid en pataglig forandring. Tull-·
fragan hade da definitivt kommit in i nya spar. Striden om spannmalstullal'na hade delat det svenska samhallet i tva lager pa ett mer slaende
satt an landet pa ett arhundrade hade varit van' vid, det val' fraga Oln
en lika djupgaende motsats som under Frihetstiden mellan hattar oell
mossoI', kanske om en annu starkal'e. Utanfor foreningen vaxte den nya
pl'otektionistiska rol'elsens styrka oeh skulle snart andra situationen.
Avgorandet skedde genom det forfattningsmassigt mer an underliga
beslutet om spannm.aJstullarna 1888, oeh fastan dessgrundval politiskt
val' svag, befanns det, att beslutet ieke hade nagon atervando.
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Det drojde emellertid, innan den nya uppfattningen hann gara sig
hord inom Nationalekonomiska foreningen. Foreningens anseende var!
sa stort, att den raknade ocksa protektionister bland sina medlemmar.
I·ledningen forekom de emellertid icke. Det var forst 1893, efter sexton
ar, da tullfragan redan hade mist sin starka politiska aktualitet, som
man forsta gangen tog en protektionist till ordforande; dessforinnan
hade en sadan plats alltid varit forbehallen mycket overtygade frihandlare, sadana som Wrern, Forssell, Bennich, Arnberg och Palme.
Omkring 1880-talets mitt fick emellertid protektionismen for forsta
gangen sprakror i foreningens debatter. Det tidigaste kanda protektionistiska anforandet i foreningen holls av Erik Josias Sparre, landshavding i Alvsborgs lan, en inflytelserik fastan onekligen en mer an vanligt omstridd politiker, en man med betydelse i manga hanseenden. I'
sitt anforande gay Sparre uttryck at ett tullprogram som i verkligheten
var identiskt med Bismarcks s. k. solidaritetssystem, dvs. ett tullskydd runt hela naringslivet, vilken han i likhet med Bismarck motiverade med att inga naringsgrenar da skulle behova bli tillbakasatta.
Vad varken den ene eller andre av systemets sprakror synes ha insett
var, att e'tt skydd for varje sarskild naring som fullt motsv;arade den
borda naringen hade att bara pa g~nd av skyddet far andra naringar
- om det aver huvud taget kunde genomforas, vilket maste anses
hogst osannolikt - endas't pa en lang och besvarlig omvag skulle ha
aterfart naringarnas inbordes villkor till samma proportioner som
de hade haft utan nagot tullskydd aIls. Redan Sparre vande sig
emellertid ocksa emot enhalligheten eller entonigheten i foreningens
Qverlaggningar, genom att alIa talare forfaktade samma standpunkt,
och han satte tydligen yarde .pa att bryta med enigheten.
Aret efter Sparre kom en protektionist ur Andra·kammaren fran nya
lantmannapartiet, den kande Dalabonden Liss Olof Larsson. Mycket
mer an den aristokratiske Sparre stack han av emot foreningens allmanna type Han sade sig nastan tycka det vara synd aU stora den enighet som praglade forsamlingen men var efter att ha hort overlaggningen glad att fa rakna sig som protektionist, nar han fann hur daraktigt frihalldlarna resonerade. Liss Olof Larsson gick t. o. m. sa langt
som till pastaendet att nivan i hans tycke over huvud taget aldrig hade
varit sa lag som i den debatt han just hade hart.
Den oreserverade frihandelsstandpunkten kom efter 1888 hastigt
att forlora sin politiska aktualitet, sarskilt sedan Erik Gustaf Bostroms
medvetna stravan att fylla klyftan mellan protektionister och frihandlare snart hade kronts med framgang. Ocksa i Nationalekonomiska
foreningen upphorde frihandeln att vara etl gemensamt falttecken
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for medlemmarna. Darmed var onekligen ett viktigt skede i foreningens
historia avslutat.
Man kan mojligen ocksa tala om ett annat omrade dar den ursprungliga gammal-liberala installningen fick vika for en ny uppfattning; men brytningen med det forflutna var i detta fall betydligt
mindre utpraglad. Vad jag narmast tanker pa ar det socialpolitiska
omradet. Bekymren for det soeiala forloppet giek langt tillbaka i
tiden, de hade sysselsatt Erik Gustaf Geijer oeh aven ett antal andra,
mindre markliga forfattare omkring arhundradets mitt. Man befarade,
att den engelska industrialismens skadliga verkningar - som betydligt overdrevs - skulle spridas till Sverige oeh hade manga fornumstiga fastan ibland myeket opraktiska forslag for att undga motsvarande foljder hos oss.
Sa till vida ·var marken redan tidigt forberedd for soeialpolitiska
sympatier, oeh -detta gallde aven Nationalekonomiska foreningen, som
formodligen aldrig var lika enhallig i sin front emot sadant som den
var elliot protektionismen. I sjalva verket framtradde J. H. Palme
·redan vid foreningens allra forsta sammantrade, i mars 1877, med en
"redogorelse for de nya nationalekonomiska laror vilka blivit beteeknade med benamningen 'katedersoeialismen'." Eftersom den tyska katedersoeialismen vanligen ej brukar anses ha framtratt organiserad forr
an 1873, vittnar detta om vaken blick for vad som avvek fran den
gammal-liberala uppfattningen. I brist pa protokoll kan man ej avgora
vad Palmes foredrag inneholl, oeh det ar fullt mojligt att han stallde
sig avvisande. Atminstone vardetta i hog grad fallet, nar Forssell sa
pass sent som 1884 tog den tyska socialpolitiken under behandling i en
lang uppsats i Nordisk tidskrift, dar han oeksa riktade nagra ganska
hanfulla ord mot katedersoeialismen.
A andra sidan hade Nationalekonomiska foreningen redan 1882
fatt en styrelseledamot ur motsatt lager, namligen J. A. Leffler, en
foga originell men entusiastisk larjunge till katedersoeialisterna; att
han togs in i den utvalda kretsen kan knappast tolkas pa annat satt
an att hans uppfattning dar ronte vissa sympatier. Tva ar efterat,
samtidigt med Forssells nyss omtalade uppsats, fick ocksa S. A. Hedin
tillfalle att redogora for den tyska socialforsakringen, sa langt denna
da hade hunnit, detta samma ar som han framtradde med en ryktbar
motion, vilken blev utgangspunkten till den aldre svenska ArbetaI'forsak:ringskommitten oeh darmed till soeialforsakringens grundlaggning i Sverige. Leffler hade 1883 i foreningen hallit ett mycket avvisande foredrag om Karl Marx - detta var i full overensstammelse
med katedersocialisternas standpunkt - men val' desto mer oreserverat sympatisk mot denna senare riktning sjalv, sasom framgiek av
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ett senare foredrag 1885. Pa olika vagar kom den ursprungligen helt
och hallet fransk-orienterade riktningen sa.lunda att genombrytas under
1880-talets lopp, kanske lattast och tidigast pa socialpolitikens omrade.
Pa nytt var det utlandska inflytelser som darvid starkast gjorde sig
gallande, i det att den franska riktningen alltmer fullstandigt utbyttes
mot en minst lika ensidig och allmangiltig tysk. Detta var utmarkande
for alIa sidor av svenskt liv pa den tiden. Pa det politiska planet kan
inneborden i forkortning uttryckas sa, att Karl XV:s Sverige avlostes
av Oskar II :s. Den nye monarken ansag det nodvandigt att bryta med
den oppet bedrivna franskvanliga politik som foretradaren hade hyllat
och som forefoll alltmer riskabel efter Tysklands stora segrar. Men
tillsammans darmed gick en strom av tyska impulser pa samhallets
och tankelivets alIa omraden, inom naringsliv, vetenskap och politik.
Under arhundradets aterstaende del fanns det knappast nagotannat
land an Tyskland som ansags anvandbart sasom kalla till nya ideer
och impulser; svenskarna blev i utpraglad grad "germanernas
larlingar".
.
Med varaktiga verkningar sattes inseglet pa denna nYi1- orientering
genom Gunnar Wennerbergs skolre£orm 1878. Den gjorde tyskan till
grundsprak vid allmanna laroverken, och flertalet s. k. bildade svenskars kannedom om frammande sprak strackte sig sallan i praktiken
langre. Franskan sjonk alldeles tillbaka och drog - fransett konst
och skonlitteratur - med sig motsvarande kulturorientering; DagOn
motsvarande engelsk orientering kom lika litet i fraga sonl forut.
Man far ej uppfatta detta som utmarkande for nagon sarskild sanlhallsklass eller nagot parti; det var mer eller mindre allmangiltigt~
Langst ut till vanster gallde det tva av tidens storsta nya rorelser, nan:lligen socialisnlen och fackforeningsrorelsen. Visserligen var Hjalmar
Branting personligell fransk-orienterad, men den socialism som overtogs var helt och hallet tysk. Detsamma gallde fackforeningarna, som
tog efter den tyska typen, sa vitt man kan se nastan utan medvetande
om att den engelska gick tillbaka atminstone till halvsekelskiftet och
agde en betydligt storre stabilitet. I industrikretsar tog man - darnast - givetvis mycket starka intryck av den tyska industriens valdiga
expansion och fick sina viktigaste tekniska nyheter darifran. I forening
med de allmant tyska kulturimpulserna vande detta Sverige over till
forenad agrar- oeh industriprotektionism; och protektionismen ansags
snart i affarskretsar lika ·sjalvklar som fallet tidigare hade varit med
frihandeln. I detta sammanhang ingick det nya intresset for socialpolitiken som ett naturligt led. Framfor alIt var det fallet med den nya
arbetar- eller socialforsakringen, till en borjan sa gott som helt och
hallet en tysk skapelse, medan arbetsskyddslagstiftningen var langt
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aldre och kom fran England men da ej hade gjort starkare framsteg
hos oss.
Det lag nastan i sakens natur, att forandringarna pa det ekonomiska
omradet maste ha inneburit okat utrymme for statens inflytande pa
naringsidkarnas och over huvud taget individernas verksamhet. Annat
skulle svarligen ha varit mojligt, sa pass fullstandigt som gamma.lliberalismen hade velat stalla stafen utanfor det allmanna ekonomiska
och sociala forloppet. Samma forandring foljde ocksa naturligt av
Tysklands nya inflytande, ty staten hade dar alltid i bade teori och
praxis velat spela en storre roll pa alIa omraden an fallet var i VastEuropa. Emellertid ar det mer skal att betona den motsatta sidan,
namligen att ingreppen trots alIt var obetydliga i jamforelse med ett
bevarat naringsliv i enskilda hander. Hur irriterande den nya protektionismens atgarder an ofta kunde kannas, hade det mesta av den
liberala utrensningen fatt forbli orort. Den s. k. mest-gynnad-nationsklausulen tillat i allmanhet fritt val av marknader landerna emellan,
och ordningen innebar fortfarande att tullskyddssystemet, icke ett forbudssystem, som det hade varit fore det liberala genombrottet. Viktigast
ar dock, att statsingreppen nojde sig med avgransning oeh inriktning
av enskilda foretags aktivitet och endast undantagsvis utbytte deras
initiativ em.ot statens.
Har ar kanske lampligaste platsen for fragan, om ej vetenskaps..
mannen pa det ekonomiska omradet spelade nagon vasentlig roll i det
forlopp som nu har antytts. Svaret later ganska otroligt men ar icke
desto mindre detta: att en inhemsk ekonomisk vetenskap knappast
fanns hos oss fore Nationalekonomiska foreningens tillkomst och atf
dess representanter ocksa langt 'darefter lamnade obetydliga bidrag till
den offentliga debatten. Hur denna senhet i utvecklingen hos oss
skall forklaras ar en fraga som jag ej nu skall inlata mig pa; att den
ar ett faktum tror jag maste erkannas. ViII man valja en bestamd utgangspunkt, ligger kanske ingen narmare till hands an David Davidsons i slutet av 1878 - salunda hundra ar efter att Adam Smiths
stora verk hade utkommit - ventilerade avhandling om laran for
kapitalbildningen. Det var mig veterligen det forsta svenska arbete
som beharskade och tog standpunkt till den internationella vetenskapliga diskussionen och som helt och hallet inskrankte sig till att soka
na teoretiskt hallbara resultat, utan hansyn till deras omedelbara
praktiska anvandbarhet. Darefter drojde det ytterligare hela femton
ar, innan Knut Wicksell borjade sin nationalekonomiska produktion,
trots att han rent av var nagot aldre an Davidson till levnadsaren.
Den betydligt yngre Gustav Cassels teoretiska arbeten kom forst in
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emot sekelskiftet. Bade Wicksells oeh Cassels aldre arbeten skrevs
dessutom - karakteristiskt nog - pa tyska oeh drogs ieke mig veterligen in i den offentliga ekonomiska debatten har hemma pa den tiden,
fastan den forre in emot sekelskiftet (1898) ovantat gay foreningen
del av sin kanske storsta teoretiska landvinning, sambandet mellall
rantefot oeh penningvarde.
Under sin aldre tid deltog Davidson oeh Wieksell sallan i offentlig
diskussion utanfor vetenskapliga kretsar - och ganska litet oeksa
inom dem. Det enda viktiga undantaget utgjorde mig veterligen den
haftiga strid om nymalthusianismen som Wieksell vaekte genom ett
foredrag i Uppsala 1880 oeh som framkallade gensagor bl. a. ifran
Davidson. Eljest lag offentlig debatt ieke myeket for denne; han hade
svart att uttryeka sig populart oeh intresserade sig ej alltid for att
gora sig begriplig. Att han redan jamforelsevis tidigt hade blivit
medlem av Nationalekonomiska foreningen berodde formodligen narmast pa att han over huvud taget hade borjat t"idigare an kollegerna.
Foreningens styrelse kom han ej att tillhora forr an under innevarande
arhundrade, oeh det forsta yttrande i foreningen av honom som jag
har funnit ar ett foredrag av 1898 i anledning av Riksbankens aret
forut beslutade sedelmonopol, ett amne som lag honom sarskilt nara.
Vad Wicksell betraffar, stod han myeket langre ifran de kretsar
dar den populara ekonomiska diskussionen bedrevs oeh aeeepterades
ej pa lange har hemma som den store vetenskapsman - i verkligheten
Sveriges storste pa det ekonomiska omradet - han var, liksom hans
sallsynt vardefulla moraliska egenskaper oeh stora personliga alsk·
vardhet forst langt senare blev kanda i storre kretsar. De ytterst impopulara oeh ibland ganska svarsmalta asikter utanfor det ekonomiska
omradet som Wieksell med forkarlek gay uttryck at skapade oeksa
en klyfta mellan honom oeh flertalet personer med soeialt inflytande
pa den tiden.
Den ekonomiska debatten fortgiek darfor lange nara nog utan hidrag fran vetenskapsmannens sida. Naturligtvis var det en svaghet
att salunda vara avskuren fran deras medverkan, oeh naturligtvis
skulle manga misstag ha kunnat undvikas i motsatt fall. Ieke desto
mindre medforde vetenskapsmannens franvaro icke enbart olagenheter i en sadan forening som yare Denna var ju alltid avsedd att
sammansluta sarskilt praktiker, sadana som ambetsman, affarsman,
politiker oeh andra ieke vetenskapsman, till gemensam diskussion;
oeh i brist pa ledning fran vetenskapsmannen grep de sig an med att
sjalva soka finna problemens losning, vilket sakerligen var till nytta
bade for dem sjalva oeh for andra; dessutom var det agnat att tillfora
meningsutbytet en praktisk erfarenhet som vetenskapsmannen ofta
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saknade. 'Ser man· pa overlaggningarna under den aldre tiden, sa visar
. det sig att praktikerna sallan hyste nagon tvekan om sin mojlighet
att inleda, utreda och debattera fragorna; ingen kritik fran vetenskapsmannens sida forekom och val" agnad att avskracka dem darifran. Det
basta hade naturligtvis varit att blanda praktiker och teoretiker, och
det har lyckligtvis ofta skett. Men i senare tid, da vetenskapsmannen
icke blott alIt oftare har kommit att inleda debatterna utan i manga
fall ocksa att dominera dem, har det ibland forefallit som om praktikerna velat inskranka sig till rollen av ahorare, vilket enligt min
mening icke har varit odelat nyttigt. Mojligen foreligger det emellertid
for narvarande en tendens tillbaka till likformig medverkan fran
skilda element med 'olika slags forutsattningar for givande diskussion,
och det tror jag ar den ratta vagen. AlIa ser vi endels och profeterar
endels; alIa borde ha bidrag att komma med men ingen anse sig sitta
inne m.ed hela sanningen.
I langt hogre grad an de tva iildre, Wicksell och Davidson, gjorde
'Cassel med stort eftertryck alIt ifran borjan sina bidrag till diskussionen, om ocksa kanske mer skriftligen an muntligen. Ej ens han lyckades visserligen halla sig fri fran misstanken att vara socialist - nagra
nitiska personer vid Stockholms hogskola sokte av denna anledning
.hindra tillsattningen av professuren i nationalekonomi vid hogskolall,
vars sjalvskrivne innehavare han eljest skulle ha varit. Forsoket misslyckades emellertid, och redan tidigt under det nya arhundradet borjade Cassel skriva nagot sadant som en artikel i veckan i Svenska Dagbladet och fortsatte darmed i fyrtio are Det var alltsa fraga om en
.sammanlagt enorm journalistisk verksamhet pa det ekonomiska om·
radet, och dess storsta fortjanst var att vanja opinionen vid ekonomisk
diskussion, vartill Cassels ovanliga framsta1lningsformaga lampade
honom sarskilt val. Det resultat som uppstod, att opinionen vandes
ovid behandling av ekonomiska problem, kanske mer an i nagot annat
land, var utan jamforelse framst Cassels fortjanst.
Ett nytt genombrott kan man mojligen rakna fran det forsta
varldskriget, som i mangt och mycket vackte den .svenska allmanheten, kanske framst den svenska affarsvarlden, till medvetande om
den standigt aktuella' och praktiska betydelsen av de nationalekon'o.miska problemen. Denna tid och den forsta efterkrigstiden betecknade
kanske hojdpunkten av ekonomisk debatt i Sverige. Ocksa Wicksell och
Davidson deltog nu dari med liv och lust, och vid deras sida hade det
framtratt en rad yngre vetenskapsman, om vilka detsamma gallde.
-Vetenskapsmannen stod pa den tiden i alIt vasentligt obundna av
bade regeringar, partier, offentliga och enskilda korporationer samt
andra specifika intressen, vilket gjorde det latt for dem att saga sina
4 - Nationalek. Foren. Forh. 1952.
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meningar utan hansyn till nagra uppdragsgivare, och de begagnade
"den stallningen i fullt matt. Sedermera har detta oberoende ej i samma
grad kunnat bevaras.
Den fas vars innebord jag nu har sokt antyda borjade omkring 1890
och strackte sig fram till en tidpunkt som jag for egen del heIst skulle
vilja forlagga till omkring 1930, mellankrigstidens andra, sarskilt
svara kris. I ganska slaende grad medforde krisen 1929/33 i forening
med en mangd andra omstandigheter att uppfattningen grundligt forandrades bland flertalet av bade teoretiker och praktiker. Som redan
har sagts, innebar tiden efter 1890 visserligen manga andringar i
den gammal-liberala grundval varifran man hade utgatt. Men man
hade da likval ej frangatt uppfattningen, att det ekonomiska livet i
allmanhet kunde na sitt avsedda mal genom individuella krafter under
individernas egen kontroll. De ansags ofta behova Iedas genom regIering utifran, men behovet darav maste motiveras i varje sarskilt fall,
ett darav oberort naringsliv uppfattades som det normala. Den nya
uppfattningen efter 1930 har i· vis~ man kastat om denna relation.
Bevisbordan forefaller nu anses bora'ligga pa den som anser reglering
utifran overflodig, icke pa den som viII reglera; tillvaron av sjalvverksamma ekonomiska krafter med andamalsenlig inriktning har
alltmer bestritts, alltmer kommit att uppfattas som undantag i st. f.
forut som regel. Hand i hand darmed har man alltmer velat satta
prisbildningen ur funktion som ekonomisk regulator och sokt ersatta
den genom reglering fran fall till fall. Individernas eget konsumtionsval har i samband darmed alIt mer frankants sin uppgift som hogsta
regel for det ekonomiska livets inriktning. Foljden har pa grund av
sakens natur blivit forvaltningens starka expansion, eftersom den till
stor del har overtagit funktioner som forut hade legat i individernas
hander. Det ar t~oligt, att olika iakttagare skulle ha velat konstruera
forandringens innebord pa annat satt an jag har gjort i dessa fa ord;
men oavsett hur forandringen uttryckes tror jag att den i det stora hela
uppfattas pa samma satt av de allra fIesta, fastan den accepteras av
somliga och avvisas av andra.
Efter det andra varldskrigets slut har den nya uppfattningen och
politiken till stor del inneburit, att krigets regleringar har bevarats
ocksa under fredliga forhallanden. Detta innebar en upplysande motsats till tendensen efter det forsta varldskrigets slut, ty nara nog
det forsta man da gjorde var att avskaffa krigstidens "kommissionsvasende". Motsatsen mellan politiken vid de tva tidpunkterna kastar
darfor ljus over den forandring som nu har overgatt den ekonomiska
upp£attningen.
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: Naturligtvis rader det manga och stora meningsskiljaktigheter on1
denna nya riktnings lamplighet. Men icke desto mindre tror jag man
maste erkanna, att den nya uppfattningen till stor del har knasatts
oberoende av partitillhorighet och klassintresse. Pa samma satt som
tidigare var fallet bade med den rena gammal-liberalismen och sedan
med denna i dess modifierade form ror det sig, om jag icke ser
alldeles fel, om en ny, mer eller mindre allmant vedertagen uppfatt~
ning. Exempelvis ett studium av Nationalekonomiska foreningens forhandlingar under senaste artionde ar enligt min mening agnat att
stodja en sadan syn pa ide-forloppet. Hari ligger dess mest intressanta
innebord.
I detta sammanhang galler det emellertid narmast den svara fragan
om orsakerna till en sa grundlaggande forandring i uppfattningen av
det ekonomiska livets karaktar. Till en borjan maste det framhallas, att
det tyska inflytande som hade utmarkt 1800-talets sista artionden
alIt mer kom att avlosas av ett engelskt. I fraga om de ekonomiska
teoretikerna lag detta i nagon man i sakens natur, sa snart man hade
fatt en verklig ekonomisk vetenskap i Sverige; ty att gora sig urarva
efter de engelska klassiska teoretikerna var nara nog en omojlighet~
Ocksa den yngre ekonomiska forskningen i England var for ovrigt
viktig, och annu mer blev det smaningom fallet med den amerikanska,
vars inflytande ocksa i Sverige nu kanske' betyder allra mest. Framfor alIt behover det framhallas, att man nu ej langre har nojt sig
med att anamma den utlandska vetenskapens resultat. Tvartom 11tmarkte de svenska bidragen sig for stor sjalvstandighet, visserligen i
allmanhet jamnlopande med de utlandska men tidtals ocksa foregripan,de dem; det senare var fallet bade under det forsta varldskriget och pa
1930-talet. Den allmanna, av vetenskapsmannen i viss man oberoe'nde
opinionens overgang fran tysk till engelsk paverkan lat langre vanta
pa sig men blev ocksa verklighet. Senast kan den anses ha varit avslutad
,med Tysklands nederlag i det forsta varldskriget.
Fortfarande aterstar emellertid fragan om sa'mbandet mellan, denna
andrade orientering utat och den nya synen pa ekonomiens innebard
och sammanhang. Forandringen lopte i huyudsak parallellt i England
och i Sverige och paverkades till en borjan starkt aV,specifikt engelska
forhallanden, sarskilt den svara engelska arbetslosheten under 1920talet. Men sjalvagenombrottet far den nya uppfattningen vid 1929/33
ars kris forklaras ej darigenom. En atminstone hypote~isk forklar'ing
'kan emellertid lamnas. I motsats till den, narmast foregaende svara
'efterkrigs-krisen 1920/23 ansags den nya, krisen icke kunna sattas' i
.samband med krigets ,egna, till stor del overvunna skador, och man
sokte da dessa orsaker djupare, i ,grundlaggande br~ster hos del
4*-
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sjalvverksamma ekonomiska systemet som sadant. Arbetslosheten
antog da over~IIt de mest skrammande proportioner och fick okad
betydelse for politik och opinionsbildrting genom arbetarpartiernas
eller over huvud taget arbetarnas stora politiska makt. Kanske var
det sarskilt viktigt, att·1929/33 ars kris utloste stark pessimism ocksa
i Forenta staterna, dar man i hogre grad an i flertalet europeiska
lander hade statt kvar pa en i huvudsak individualistisk ekonomisk
standpunkt; i sjalva verket skulle det ej droja lange innan denna
senare orientering delvis skulle aterkomma i Amerika.
Bakom de mer tillfalliga inflytelserna lag givetvis djupgaende fo1'andringar i de vasterlandska samhallenas ekonomiska struktur, sadana
som de stora enheternas och de privata monopolbildningarnas utbredning, alIa olika ekonomiska intressens sammanslutning i fasta, enhetligt ledda, slagkraftiga organisationer. En ekonomisk uppfattning SOlTI
utgick fran sma, sins emellan fritt konkurrerande ekonomiska enheter
- med det vanliga uttrycket: en "atomistisk" teori - kunde darfor
omojligt langre tolka verkligheten pa ett tillfredsstallande satt; det
kravdes ganska oundgangligen nya tolkningar. Den aldre teorien
byggde dessutom otvivelaktigt pa godtyckligt val av premisser, ibland
ocksa pa godtyckligt urval bland· de slutsatser som drogs ur premidserna; bade teori och praktik har visat sig tillata andra och flera
losningar an man tidigare raknad y med.
1,

I nagon man som en utlosning av bade tillfalliga och varaktiga
forandringar kom den bok som John Maynard Keynes utgav 1936,
General Theory of Employment Interest and Money. Hos flertalet
teoretiker varlden runt vackte den en hanforelse utan motsvarighet
sedan generationer, kanske sedan Adam Smith 160 ar forut hade utgivit sitt omvalvande arbete. Vare sig man viII satta sanningsvardet hos
"den nya ekonomien" hogre eller lagre - att "den keynes'ska revolu-'
tionen" i nla:tlga fall har avtackt forut forbisedda sammanhang bestrider ingen - framlades den i ett ogonblick som maste ge den helt
annan politisk rackvidd an fallet tidigare skulle varit; ty dess politiska
konsekvenser utgjorde det starkaste mojliga stod for den praktiska
politik som arbetarpartierna maste komma att efterstrava. Sa till vida
forutsattningar pa det rent ekonomiska planet aIls icke mot det forvar "den nya ekonomien'·' i hog grad tidsenlig. Daremot svarade dess
lopp som faktiskt har varit utmarkande for det senaste artiondet. Den
forutsatte namligen tillvaron av en standig, endast med sarskilda medel
overvinnelig tendens till svar arbetsloshet och en standig tendens till
prisfall, medan ju verkligheten bar praglats av raka motsatsen: overfull sysselsattning och inflation.
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Kommer den nya askadningen och politiken lange att halla sig kvar
vid makten? Jag skaIl ej forsoka mig pa nagon profetia utan enbart
saga, att de enIigt min tro ej "lika latt kommer att falIa pa sina eventuella felaktigheter som de narmaste foregangarna har gjort. Detta
beror pa, att den nya riktningen utrustar staternas ledning med
politiska maktmedel som gor det lattare for dem att hindra ova1komna
forandringar an det var for deras foregallgare. Nar den ekonomiska
verkligheten och de ekonomiska askadningarna tidigare syntes ga emot
den poIitik som bedrevs och de laror som predikades, sa fanns det
icke starka barriarer emot forandringar. Men sadana har skapats nu.
Niir man medvetet bygger upp en central maktorganisation till skydd
for en ekonomi som man onskar genomfora, sa kan den tjana till skydd
ocksa emot andringar i den yttre verkligheten som man ej viII slappa
fram; man kommer att kunna ge ekonomien det ansikte som man
onskar, yare sig det ar andamalsenligt eller icke. Pa det sattet har
man kommit att gripa in med regleriIlg pa omraden dar de yttre forhallandena eljest skulle ha gatt i riktning av ett mindre bundet
naringsliv.
Ett exempel kan belysa tankegangen. I strid mot den gammalliberala uppfattningen tvangs man pa sin tid till att enhetligt reglera
bade jarnvagar och elektrisk trad-telegra£i, ty bada bars llpp avenhetliga ledningssystem, dar konkurrens mellan olika foretag helt eller
delvis var utesluten. Men sedan dess har vi fatt buss-trafik och tradlos
telegrafi. Bada ar i verkligheten alldeles oberoende av ledningssystem,
i sig sjalva kunde de vara fria som faglarna under himmelen, nagot i
deras karaktar som hade kravt enhetlig reglering har icke forelegat
i de~as fall. I verkligheten har man emellertid ej velat boja" sig for
denna tendens till rorligt naringsliv. Bade radio och busstrafik har
lagts under monopol och koncessionssystem, och man har darigenom
framgangsrikt overvunnit deras inneboende tendens att bli delar av
ett mindre bundet naringsliv. Sannolikheten talar for att man kommer
att ga langt pa denna vag, i den man teknik och naringsliv visar tendenser att kunna hjalpa sig sjalva.
Detta ger mig anledning att tilltro det nya en ganska betydlig livslangd. Narmast har jag darvid tankt pa merkantilismen som forebild,
utan att darmed aIls vilja forutsaga nagon exakt likhet i livslangd for
de tva. Dessutom maste vi alltid, sa att saga for att radda vart fornuft,
halla fast vidmojligheten att paverka forloppet genom provning och
tankeutbyte; det kan ej vara riktigt att betrakta vad som sker sasom
ofrankomligt, nar det enbart ar en produkt av manskliga viljor. Sakert
erbjuder debatter i dessa fragor obegransade mojligheter till fortsatt
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'verksamhet for Nationalekonomiska foreningen hoppas, aM den ej skall lata ga ifran sig.

tillfalleri som jag

Harefter yttrade

Ordforanden: Da profe'ssor Heekscher fran denna plats ledde den
hogtidssammankomst med vilken Nationalekonomiska foreningens
50-ariga tillvaro firades, kallade han foreningen en ram oeh agnade
huvuddelen av sin framstallning at vad den ramen hade innehallit.
Da han uppfyllde var onskan att halla oeksa denna kvalls huvud,.
'anforande beredde det oss gladje av flera skal.
Som var framste foretradare av ekonomisk historia, dar han gjort
·banbrytand~ insatser, har han alIa forutsattningar for en overblick
av idestroIIlningar oeh diskussioner pa det ekonomiska omradet under
den tid foreningen funnits.
Som larare alIt ifran starten vid denna hogskola - dar foreningen
sedan byggnaden tillkom harhaft· husrum - oeh i en omfattande
garning i svenskt utredningsvasen h~r han sjalv inverkat pa ideutveck..lingen under flera ,decennier oeh har utovat en pedagogisk garning
som har varit myeket uppskattad av alIa dem som rakna sig som hans
elever -' antingen de ha varit inskrivna som sadana eller ej.
Den ram han for 25 ar sedan talade. om ar ju en levnade ram: Den
bestar av manniskor oeh har praglats oeh praglas standigt av manniskor. Sjalv har han i det hanseendet som ledamot ,av foreningens
'styrelse, som ordforande oeh som animator gjort insatser i framsta
'planet.'
,
Slutligen har han varit en av dem som livligast bidragit till att ge
'tavlan iIinanfor ramen dess innehall som inledare vid foreningens
diskussioner.oeh som deltagare i dess debatter, manga ganger vid
sammankomster som framtrader med storre skarpa oeh tydlighet oeh
har haft storre betydelse an vanligt, nar man bliekar tillbaka.
Jag viII a Nationalekonomisk'a foreningens vagnar taeka honom for
de insatser han gjort bade i fraga om ramen oeh tavlan oeh for den
ly~~n~e forelasning vi nu har lyssnat till.
F. d. nationalbanksdirektor C. V. Bramsnres: Pa den danska nationalekonomiska foreningens vagnar viII jag framfora en hjartlig halsning till Nationalekonomiska foreningen i Stockholm.
Den' danska foreningen ar nastan fern ar aldre an denna, men jag
tror att de forhallanden som professor Heekseher har 'har 'skildrat
fran tiden for denna forenings stiftande var nagorlunda desamma som
i Danmark. Det var icke nationalekonomer som stiftade de national-
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ekonomiska foreningarna, men efter hand har det utvecklats, ett sam·arbete mellan nationalekonomer och det praktiska livets manniskor
som ar och enligt min mening bor vara grundlaggande for de national~
ekonomiska foreningarnas verksamhet. Nationalekono,merna kan fora
fra~ sina.te~retiska synpunkter till diskussion, och det praktiska liyets
folk kan fora fram sina synpunkter som de har tillagnat sig i sin prak~
tiska garning. Kan de lara nagonting av nationalekonomerna, sa kan
nationalekonomerna ocksa lara mycket av dem. Nationalekonomernq.
kan kanske sarskilt lara sig en sak, aft tala pa ,v~nligt sprak om
ekonomiska problem nar, de kommer tillsammans med andra manniskor. I sina studiekammare rna de garna anvanda sina speciella teklliska formler och termer, men nar man talar om ,ekonomiska problenl
,med det praktiska livets manniskor skall man tala ett sprak som forstas av alIa, och det kan Nationalekonomiska foreningen bidra till att
astadkomma.
Jag viII garna begagna detta tillfalle atl saga, att Danmark ar
-skyldigt Sverige mycket tack pa det nationalekonomiska omradet.
Sverige har fostrat nationalekonomer som vi i Danmark ser upp till~
Nagra h'ar namnts i afton, sasom Knut Wicksell och Gustav Cassel, .
men jag viII ocksa namna'professor Heckscher, som har spelat en stor
roll for dansk nationalekonomi. Professor Heckscher har ju under
senare ar kastat sig -over den ekonomiska ,historie~ och varit banbry.tande pa det omradet. Han har dragit upp linjer som var och en foljer
som skall sysselsatta sig med ekonomisk historia.
Jag viII framfora detta tack till fo~eningen fran den danska nationalekonomiska foreningen, och jag viII ocksa framfora ett tack till den
,svenska nationalekonomiska vetenskapen fran dansk nationalekonomi.
Detta tack stracker sig langre an till de namn jag har namnt, det
stracker sig ocksa fram till Stockholmsskolan och vad som hor till den.
Professor Klaus Waris: I den ekonomiska teorien star laran om
"imperfect competition" hogrt i kurs emedan man anser att det end-ast i
sallsynta fall i vara dagar rader en Jullstandig konkurrens. Nar det
gallde att i Kansantaloudellinen Yhdistys utse en representant till
Nattion.alekonomiska foreningens 7S-arsjubileum, paminde dock konkurrensen bland kandidaterna om den gamla goda liberalismens tid,
'och jag skattar mig lycklig att det foIl pa min lott att -fr'amfora den
finsksprakiga foreningens hyllning i dag.
Det ar sakert ingen tillfalligheta11b sa gott som alIa 'nordiska
systerforeningar till den nu jubilerande foreningen grundades 'under
senare halften av l800-talet. Ju langre industrialiseringen fortgick och
'jn mer det ekonomiska livet komplicerades, desto starkare kandes be-
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hovet av att dryfta de ekonomiska problemen och finna deras ratta
losningar. l\1:an vagar havda att de nordiska nationalekonomiska foreningarna blev den ratta platsen for detta tankeutbyte samt for
opinionsbildningen i dessa fragor.
Jag ar overtygad om att Nationalekonomiska foreningen kan gottskrivas en stor fortjanst da det gallt att utveckla svenska nationalekonomiska skolor och att skapa framstaende nationalekonomer, av vilka
flera har blivit varldsberomda. Lika viktigt ar sakert att foreningeIl
i enlighet med sin uppgift formatt hoja den svenska ekonomiska
debatten till dess nuvarande fornamliga niva.
Det behover knappast har sarskilt betonas hur hogt vi i Finland
uppskattar de forbindelser som vi i decennier har haft med Nationalekonomiska foreningen och dess medlemmar. D~ band som har knutits
mellan Finland och de ovriga nordiska landerna, framfor alIt Sverige,
ar talrika och fasta. De formedlar till oss inte endast kunskaper och
ideer och skanker pa detta satt impulser for utvecklingen i vart land;
for oss utgor de nagonting mera an sa. De utgor nagra av det fria Finlands viktigaste livsnerver. Kansantaloudellinen Yhdistys ar darfor
glad over att hora till dem som i dag framfor sin hyllning till Nationalekonomiska foreningen i Sverige. Vi tackar for ett gott samarbete, OCll
vi tillonskar Nationalekonomiska ·foreningen fortsatt framgangsrik
verksamhet. Vi hoppas att det angenama samarbete mellan de bada
systerforeningarna som vi har haft sa mycket gladje och nytta av skall
fortsatta aven i framtiden.
Kansliradet Gunnar Modeen, Ekonomiska samfundet i Finland, den
yngsta av de nordiska ekonomiska foreningarna, ber att fa forena sig
med de ovriga om den hyllning som i dag riktats till Nationalekonomiska foreningen i anledning av dess jubileum. Till var hjartliga
lyckonskan viII vi foga ett tack for det goda samarbete som ratt under
manga ar, man ka'n saga under ett par generationer.
Har har redan omvittnats betydelsen av de nordiska motena ocl!
den stimulans som de har givit at den ekonomiska debatten i de olika
landerna. Jag viII sarskilt erinra om de moten, som har hallits i
Nationalekonomiska foreningens regi och dar vi fatt dra nytta av
Nationalekonomiska foreningens storartade gastfrihet.
Jag ville emellertid sarskilt understryka den andra formen av samarbete: utbytet av foredragshallare. Jag viII havda att Ekonomiska
samfundet i Finland har dragit den storsta fordelen av denna form,
80m i manga avseenden har varit fruktbringande och skapat goda
kontakter. Redan for inemot 40 ar sedan hade vi nojet att se som
gast den· gamle Thuledirektoren Sven Palme. Efter det forsta varlds-
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kriget forbattrades dessa kontakter, och vi har fatt halsa som gaster
en lysande rad av foretradare for nationalekonomisk vetenskap och
ekonomisk praxis, som har delat med sig av sina erfarenheter och
kunskaper till tacksamma auditorier i Ekonomiska samfundet. Det har
under dessa at utvecklclt sig en verklig tradition i den forening- jag
\represenJterar, "att vi skall ha minst en foredragshallare fran
Sverige varje ar, och denna tradition har vi hallit fast vid i ungefar
20 are Vi har pa detta mycket angenama satt kunnat dra fordel av den
blomstring och det uppsving som, sasom de foregaende talarna redaIl
har papekat, har karakteriserat svensk nationalekonomisk vetenskap
och forskning anda sedan borjan av 1920-talet.
.
Herr Ordforande! Nationalekonomiska foreningen har utfort ett
betydelsefullt och foredomligt arbete i det ekonomiska fornuftets
tjanst. Ekonomiska samfundet hoppas att den jubilerande foreningen
skall uppratthalla dessa fornamliga traditioner ocksa i framtiden till
gagn inte bara for sitt eget land, utan ocksa for oss andra nordiska
lander.
Professor Wilhelm Keilhau: Till de halsningar som har har bringats
fram fran Nationalekonomiska foreningen i Kopenhamn, Kansantaloudellinen Yhdistys och Ekonomiska samfundet viII jag foga en halsning
fran Statsokonomisk Forening i Oslo.
Statsokonomisk forening i Oslo ar litet yngre an den svenska foreningen, och vara traditioner ar av litet annan nature Om jag far gora
en anmarkning till professor Heckscher viII jag saga, att vi i Norge
egendomligt nog aldrig har haft nagot inflytande av fransk ekonomi,
och Schweigaard, som var den forste norske nationalekonomen pa
180a-talet, tog i sin forsta forelasning avstand fran laissez-faireprincipen med orden: principen om noninvention har aldrig antagits av
nagon civiliserad nation och kan icke antagas av nagon nation som viII
kalla sig civiliserad.
Nar var forening stiftades pa 1880-talet, fick den kanske sina rikaste
impulser fran Verein fiir Sozialpoli~ik. Det var det socialpolitiska
intresset som stod i centrum, och vara forsta ledare i Statsokonomisk
Forening sokte alltid forena liberalismen med socialpolitik.
Sjalvfallet har olika stromningar gjort sig gallande i de olika foreningarna, och nar jag horde professor Heckscher fick jag en ide:
kunde det icke vara en uppgift for nagon av professor Heckschers
manga elever att skriva en jamforande historik over· dessa nordiska
foreningar, fa fram vad som varit gemensamt och vad som skilt denl
at? Jag tror det kunde bli en mycket intressant avhandling.
Dessa olika meningar har ocksa kunnat brytas mot varandra pa
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de nordiska nationalekonomiska motena, oeh jag viII erinra' om att
dessa moten faktiskt ar aldre an foreningarna. Det forsta motet holls
1863 oeh hade tillkommit pa svenskt initiative 1866 holls ett sadant
mote i Stockholm, oeh fran 1888 har, de nordiska foreningarna anord·
nat dessa moten. Under en lang tid hoIls det emellertid inga moten,
men nar de aterupptogs 1920 var det ater pa svenskt initiative Vi ar i
Statsokonomisk Forening sarskilt taeksamma for dessa initiativ till
nordiska moten som kommit fran svenskt hall.
Sa kan vi tacka denna forening for en annan sake Det har varit en
viss konkurrens mellan var forening oeh Ekonomiska samfundet om
svenska foredragshallare. Sa sent som i onsdags hade vi professor
Erik Lundberg som foredragshallare i var forening, da han holl ett
humorspaekat foredrag om de allvarligaste fragor. Vi har haft manga
svenska foredragshallare som vi satt stort varde pa, oeh jag viII sarskilt namna, utan att glomma de anclra, att ingen av de svenska foredragshallare vi har haft hos oss har vunnit en sadan position oeh en
sadan tillgivenhet fran medlemmarna som professor Heekseher. Han
hal" varit en sarskilt valsedd gast hos oss.
Jag namnde nyss de nordiska nationalekonomiska motena, oeh jag
viII sluta med att erinra om att nasta mote skall hallas i Oslo 19-21
juni i are Medlemmar med darner av denna forening liksom av de
andra nordiska foreningarna ar hjartligt valkomna till Oslo, oeh vi
hoppas fa goda bidrag till diskusslonerna oeh manga trevliga personliga kontakter. Hjartligt valkomna till Oslo!

Ordforanden: Den nara forbindelse oeh den nara samverkan som
hal" ratt oeh fortfarande rader mellan Nationalekonomiska foreningen
oeh dess motsvarigheter i de andra nordiska landerna hal" det fran
svensk sida alltid satts det storsta yarde pa. Att representanter for
dessa foreningar velat komma hit i dag oeh delta i dennasammankomst, oeh pa det sattet ge ett uttryek at nordisk samhorighet pa
,deita omrade, 'ar vi glada over. Jag ber att fa uttala Nationalekonoinis'ka for~ningen tack .yare 'den alskvardhet som vara fYl"a syster~
foreningar'idag visat oss.,
De fyra nordiska'landerna hal" ekonomiskt det gemensamt att de ar
starkt beroend:e av sin utrikeshandel. Forutsattningen for deras valstand
:ar en klok inriktning av anstrangningarna eft~r naturresurser oeh
folken~ l~ggnii1g oeh ett 'byte av del"as prestationer, till en del,inbordes,
men framst med varlden j ovrigt. Detta kraver en standig, anpassning
efter de stora marknadernas skiftningar oeh krav oeh eftel" konjunkturens skiftningar. Vaxlingarna i konjunktur'och marknader har tid,tals getfoss' Qvantade' fordelar ,men 'stundom oeksa stallt gamla
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naringar i hard motvind for langre eller kortare tid. Det galler for
sma lander att klokt oeh omtanksamt utnyttja de fordelar som pa det
sattet mer eller mindre snalt tillmatas clem oeh att mota motvind oeh
avsiittningssvarigheter med klok anpassning oeh nodviindiga omdisponeringar.
Se vi tillbaka pa de fyra landernas utveckling under de 75 aren
lar val en iakttagelse vara oemotsaglig: att ekonomi ar svart bade
teoretiskt oeh praktiskt, aitt det ar nodvandigt att diskutera for att
komma fram till hur tingen hanger samman oeh hur de praktiska fragorna klokast skall losas. Det har funnits perioder da behovet oeh
vardet av diskussion i ordets riktiga mening har underskattats. Lat mig
uttala forhoppningen att det i Norden skall finnas en villighet att
diskutera i avsikt att soka den riktiga anpassningen av varje lands
ekonomi efter skiftande forhallanden i varlden oeh att de fern foreningar som idag stamt mote i fortsattningen som hittills darvidlag
skall st.rava att vara nyttiga oeh att de skall lyekas darmed.
Oeh harmed forklarar jag denna hogtidssarnmankomst avslutad.

For den supe oeh det samkvam som foljde pa hogtidssammankomsten hade Stoekholms stad stallt Gyllene Salen oeh Prinsens
Galleri till foreningens forfogande.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 9 maj 1952

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

.Gelleraldirektor 010£ Soderstrom inledde aftonens diskussion om

Problem i var jordbrukspolitik
Herr Ordforande, mina darner oeh herrar: Var nuvarande jordbrukspolitik behover val knappast nagon narmare presentation for
det sakkunniga auditorium, som jag har den aran att tala till har
i kvall - sakerligell ar de fIesta har narvarande val insatta i denna
politik. Trots detta skall jag tillata mig att som. inledning till vad jag
i fortsattllingen har att saga allge nagra av huvudpunkterna i jordbrukspolitiken, sadan den utformats av.1947 ars riksdag.
Jag skall da borja med det vasentligaste. Genom 1947 ars riksdagsbeslut har en praktiskt taget enhallig foIkrepresentatioll gjort utfastelse om att staten positivt skall medverka till att jordbruksbefolkningen skall fa ungefar samma reella levnadsstandard som andra
befolkningsgrupper. Denna utfastelse avser i forsta hand arbetskraften
vid jordbruk men en viss lagsta rationaliseringsgrad, s. k. basjordbruk.
Nar det galler dessa jordbruk skall utfastelsen i huvuQ.sak realiseras
genom att producenterna bereds mojlighet att av konsumenterna ta
ut de priser som for andamalet erfordras. Det har forutsatts, att dessa
priser normalt kommer att ligga over prisnivan i utlandet. Denna forutsattning ar ganska sjalvkIar. Hade man kunnat utga fran ett annat
antagande, hade ju riksdagsbeslutet varit ganska meningslost.
Nar det galler jordbruk med lagre rationaliseringsgrad an basjordbruket har inte arbetskraften fatt nagon motsvarande utfastelse. I
fraga om dessa jordbruk har staten forbundit sig att hjalpa deras
innehavare, dels genom att pa olika satt medverka till rationaliserillg
av jordbruken, dels genom att som en overgangsanordning lamna ett
socialt betonat bidrag till innehavarna.
Vad betraffar det rationella jordbruket innebar riksdagsbeslutet i
praktiken att den inkomstkIyfta, som da fanns mellan jordbruket och
de s. k. stadsnaringarna oeh som uppskattades till 15 it 20 %, .skulle
5 -
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sueeessivt utfyllas. Nagon bestiimd tidpunkt nar utfyllnaden skulle
ha agt rum, angavs inte. Till en del torde klyftan nu vara utfylld.
Hur mycket som aterstar ar svart att ange, men beriikningar enligt
samma metod 80m anvandes 1946 tyder pa aft denna aterstod utgor
drygt 10 %.
,
De skiil, som lag bakom 1947 ars beslut, var av varierande art.
Framst kom kanske beredskapssynpunkterna. Ungefar likvardiga var
val vissa synpunkter av befolkningspolitisk oeh kommunalpolitisk
nature Flykten fran landsbygden oeh dess verkningar i olika hanseenden kom har in i bilden. Vidare aberopades, vid sidan av rena rattviseskal, det soeialpolitiska onskemaJ.et om en utjamning av inkomstfordelningen mellan jordbruket oeh stadsnaringarna.
Jag skall inte har narmare ga in pa alIa dessa skiil. Jag tillater mig
bara konstatera, att de har samma berattigande i dag som 1947. Samtidigt viII jag sla fast, attdet alltjiimt tyeks foreligga enighet om
malet for jordbrukspolitiken, sadant det utformats 1947.
Man var emellertid inte beredd att ta vilka konsekvenser som
heIst nar det gallde att genomfora inkomstlikstalligheten mellan jordbruket oeh ovriga naringar. Riksdagen faststallde darfor en viss gralls
for statens stod; gjorde bl. a. det uttalandet, aILt stod endast .skulle
utga for en jordbruksproduktion av sadan storlek, att den ungefar
svarade mot vart behov av jordbr~ksprodukter. Att man. drog upp en
sadan grans berodde givetvis pa att man ville undvika att inom jordbruket binda mer arbetskraft an ·som behovdes for en produktion,
som taekte var forsorjning.. J ag skall alerkomma till detta villkor
langre fram i mitt foredrag.
De problem, som jag i dag har for avsikt att taga upp till diskussion,
beror inte sa myeket de huvudgrunder for jordbrukspolitiken som jag
har talat om. Dessa huvudgrunder ar av rent politisk art oeh det
rader, spm jag antytt, ingen oenighet om dem. Ja·g utgar diirfor fran
att de ar sa att saga spikade, i varje fall for den narmaste tiden. I mitt
foredrag kommer jag i huvudsak att behandla vissa aktuella problem,
namligen 1:0 metodiken for prisavvagningen, 2:0 det av riksdagen
uppstallda villkoret att produktionen inte skall fa overstiga en viss
grans, oeh 3:0 kontakterna med utlandsmarknaderna vid en dirigerad
hushallning med jordbruksprodukter.
Under det gangna aret har ju jordbruksregleringen varit foremal
for ganska livlig uppmarksamhet bade i pressen oeh i den politiska
debatten. I oeh for sig finns ingenting att erinra mot detta. J ordbruket
intar en myeket viktig plats i var samhallsekonomi oeh vad som inom
jordbruket frambringas tillhor den oumbarliga sektorn i var budget~
Blir. livsmedlen dyrare, maste vi inskranka pa' andra ting, som for-

PROBLEM I VAR JORDBRUKSPOLITIK

57

hojer oeh kanske t. o. m. forgyller Vaf tillvaro. Denna allmarihetens
naturliga syn pa jordbruksregleringen har oeksa avspeglat sig i debatten. Denna hal" i myeket hog grad rort sig om de konkreta prishojningar som hal" foretagits i samband med de senaste overenskommelserna om jordbrukets priser. I detta foredrag skall jag lamna' dessa
tvistefron helt a sido - de kommer sakerligen att bli tillrackligt
uppmarksammade i riksdagshuset oeh i valpropagaJ1dan. 'Emellertid
kan jag inte underlata den reflexionen, att den kritik som hal" forekommit vittnar om hur latt aven omdomesgillt folk hal" att aceeptera
eller lova saker oeh ting, som forst vid en senare tidpunkt blir aktuella,
oeh hur forargade de sedan blir, nar de- i sinom tid blir paminta om
sina utfastelser. Nar 1947 ars riksdagsbeslut kom till, visste 'man att
jordbruksregleringen under nagon tid framat inte skull~ kosta konsumenterna sa myeket. Det hal" oeksa visat sig att jordbruksregleringen
anda fram till de senaste prisuppgorelserna hal", i stallet 'for att lyfta
priserna over utlandsnivan, medverkat till att halla dem nere pa en
lagre niva an den dar de 'skulle ha befunnit sig om fullt fria marknadsforhallanden'hade varit radande. Det ar forst nu som man kommit
in i det lage, som 1947 ars riksdag utgick fran sasom det normala,
nar det galler Val" framtida jordbrukspolitik, d. v. s. att vara egna
priser skulle ligga i varje fall ett styeke over varldsmarknadsnivan.
For min del hal" detta omslag i forhallandet mellan in- oeh utlandspris"erna inte kommit overraskande. Att det inte skett tidigare beror helt
sakert pa' aterverkningarna av varldskriget oeh den s. k. Korea-krisen.
Oeh hade man inte vantat detta omslag, skulle det inte ha Iunnits
nagon anledning for mig att i dag halla detta foredrag. 'DR hade
det sakerligen for alIa parter varit bast att slopa hela jordbruksregleringen, pa samma satt som man haIler pa att gora rent hus med
krisregleringarna.
Forutom de konkreta prisfragorna har diskussionen under senare
tid mest rort sig om metoderna for att faststalla vilka inkomstforbattringar som vid varje sarskild tidpunkt ar erforderliga och skaliga.
Det ar uppenbart att myndigheterna har maste ha riagon linje att
folja. Det kan i varje fall inte vara lampligt att forfara som pa 1930talet, da man giek fram mera pa kann. Under 1940-talet och tills nu
hal" man principiellt foljt den'linjen, att jordbruket foretagsmassigt
skall, sedan en skaJig arbetslon tillerkants arbetskraften, ge ungefar
samma avkastning som-1938-39. Fragan om vilken arbetslon, som vid
de olika tillfallena skaligen hal" bort anvandas vid prissattningen,
har varit en politisk fraga, som myndigheterna inte -har haft sa- stort
inflytande over. Under senare ar hal" regelmassigt anvants kollektivavtalslonen for lejd arbetskraft. Det har gjorts invandningar mot
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detta. 'Man har sagt att en sadan ordning kan komma att innebara
att lantarbetsgivareforeningen och lantarbetarforbundet, med forbigaende av statsmakterna, far ett mycket starkt inflytande pa jordbrukspolitiken. Denna invandning har givetvis fatt en sarskild styrka,
nar avgorandet vid jordbrukets loneforhandlingar sammankopplats
med eller skett omedelbart efter avtalsuppgorelserna for industriells
vidkommande.
Rent principiellt ar naturligtvis denna invandning riktig. Det som
finns att saga till forsvar for den till~impade ordningen ar, att mall
hittills inte har kunnat na overenskommelse med jordbrukarna
andra villkor. Vidare har, savitt jag forstar, jordbruket trots denna
litet underliga ordning, inte blivit tillgodosett over hovan. Den loneklyfta, 80m alltjamt bestar, vittnar ju harom. Jag viII emellertid framhalla att redan 1942 ars jordbrukskommitte var fullt pa det klara med
att ett sadant system inte borde fa forekomma, och det finns anledning
att tro att det inte heller fortsattningsvis kommer att tillampas.
For att aterga till de mera tekniska ~etod£ragorna, har man, sasom
vi alIa vet, begagnat sig av den s. k. totalkalkylen for att fa konstaterat,
huruvida jordbrukets lonsamhet yore battre' eller samre 'an under
jamforelsearet, alltsa 1938/39. I rent tekniskt hanseende har denn'a
kalkyl pa sistone mott en ratt hard kritik. For min del kan' jag instamma i en hel del av vad som 4arvid sagts; jag haIler med om att
kalkylen innehaller stora felmarginaler, att primarmaterialet i vissa
delar ar mycket brackligt o. s. v. Detta ar emellertid inte nagot nytt.
Vi har inom kalkylsakkunnigas sida framhallit det varje gang en
kalkyl framlagts. Men nar en hogt arad riksdagsman gor gallande,
att hela totalkalkylen nu skall vara en ruin sarskilt efter det fel som
i hostas gjorts vid beraknandet av arbetslonerna, sa kan jag inte ge
kritikerna ratt. Jag skulle snarare vilja saga, att totalkalkylen har med hansynstagande givetvis till de uppenbara svarigheter, som alltid
ar forenade ined en kalkyl som avser en hel naring - ' under arens
lopp blivit en ganska solid byggnad, ehuru den kommit att forses med
vissa utbyggnader som kanske arkitektoniskt inverkat ratt storande.
Vi, som har sysslat med kalkylen, har nog garna velat ha den litet
enklare och mera overskadlig, och utbyggnaderna har narmast tillkommit for att tillgodose olika onskemal, som framstallts av riksdagen och intresseorganisationerna.
Nar det galler kalkylens tekniska sida har kritiken alltsa i stort sett
slagit in oppna dorrar. Daremot kan onekligen invandningar goras
mot det satt pa vilket kalkylen anvants vid prissattningen. Ursprungligen har det aIdrig varit tankt, att kalkylen skulle fylla nagon annan
funktion an att utgora ell viss kontroll pa att jordbrukets genomsnitt-
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liga lonsamhet, varvid aven arbetsersattningen till jordbrukarna betraktas som en kostnad, halles pa ungefar samma niva som under
jamforelsearet, dvs. 1938/39./ Men det har aldrig varit avsett att
sjalva prissattningen skulle bindas vid kalkylresultaten. Da man hestammer priserna for olika produkter, maste helt naturligt hansyn
tas till forhallandena i olika delar av landet och for olika storleksklasser av jordbruk. Detta beaktades till fullo vid 1947 ars riksdagsbeslut, som forutsatte att till grund for 'prisavvagningen skulle ligga
typjordbrukskalkyler for olika geografiska omraden och for olika
storleksklasser av jordbruk. Dessa typjordbrukskalkyler skulle bygga
pa bokforingsresultat fran ett antal jordbruk och skuJle visa den faktiska inkomstutvecklingen eller lonsamheten, vad man nu viII kalla
det, bade geografiskt och strukturellt. Tyvarr har sadana kalkyler anlIU
inte kunnat upprattas, vilket delvis beror pa att man inte har. haft tillgang till ett tillrackligt primarmaterial. Vissa forarbeten har emellertid gjorts. Salririda har en sarskild kommitte i dagarna foreslagit,
att den s. k. jordbruksekonomiska undersokningen, som handhaves av
Iantbruksstyrelsen skall laggas om, sa att man genom denna far fram
det erforderliga materialet. Detta ar dock en stor och aven ganska
dyrhar sake
Att totalkalkylen i sin nuvarande form ar ett i manga hanseenden
olampIigt instrument for prisavvagningen ar i och for sig inte svart
att pavisa. Jag viII som exempel namna, att det under arens lopp har
utbildat sig den praxis att kalkylens overskott eller underskott pa nagot
satt skall utjamnas. My·ndigheterna har mer eller mindre pressats
att lagga fram prisforslag, som har varit sa avvagda, att nar de nya
priserna satts in i totalkaIkyIen, har det uppstatt balans mellan inkomster oell kostnader. Nar det har varit ett overskott i kalkylen, har
denna press kommit fran konsumenternas sida; nar det har varit ett
underskott, har jordbrukarna kravt s. k. tackning. Att totalkalkylen
utjamnas pa satt som jag nyss antytt innebar emellertid ingen sakerhet
for att jordbruksbefolkningen i olika delar av landet far den inkomst
som avsetts. Huruvida detta blir fallet beror helt och hallet pa i vilken
utstrackning jordbrukarna kan tillgodogora sig de pris£orbattringar,
som genomforts. Ibland kan regeln om kalkylens balansering ge helt
otillfredsstallande resultat. Sa ar t. ex. fallet nar ett underskott heror
pa att man helt enkelt inte vagar hoja priset pa en viss vara - t. ex.
mjolk som betyder relativt mycket for NorrIand och MeIIansverige darfor att det finns overskott pa varan, som inte utan svarighet kall
saIjas. Att kompensera ett sadant underskottmed exempelvis hojda
priser pa brodsad, som endast i mindre omfattning odlas ide· namnda
omradena, kan ju inte vara fullt riktigt. Lika otillfredsstallande verkar
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balanseringsregeln, nar det finns ett overskott i kalkylen, som helt
enkelt beror pel att man av forsorjningsskal eller med tanke pa lonande
export viII stimulera en viss odling, exempelvis brodsadsodlingen. Det
ter sig onekligen nagot verklighetsframmande att krava, att exempelvis priset pa mjolk skall sankas i anledning av det overskott som
uppstatt genom denna stimulans.
I stort sett likartade verkningar far den, nuvarande regeln att all
jordbrukets arbetskraft, lejd som egen oeh var den an verkar, i totalkalkylen skall tillgodogoras den allmanna koilektivavtaisionen for
lejda arbetare. Sasom vi alIa vet ar det huvudsakligen de storre jordbruken, som har lejd arbetskraft. Pa de mindre oeh medelstora brllkningsenheterna skots jordbruket oftast av agaren med hjalp av familjemedlemmarna. Den lejda arbetskraften motsvarar ungefar 1/5 av
jordbrukets hela arbetarstam. Stiger kollektivavtalslonen exempelvis
med 20 ore per timm,e, belastas kalkylen med en kostnad av cirka
40 miljoner kronor for den lejda arhetskraften oeh 160 miljoner kronor
for brukare oeh familjemedlemmar. Hoj~r man nu priserna med 200
iniljoner kronor som kompensation for 'den intradda Ionestegringen,
oeh darmed uppnar halans i kalkylen;: medfor detta dock ingen sakerhet for att detta belopp pa 200 miljoner i riktiga proportioner kommer
att fordelas mellan den lejda oeh d'en egna arbetskraften. Om priset
pel de produkter, som frambringas pel brukningsdelar som i huvudsak
hal" egen arbetskraft, endast i ringa grad kan hojas pa grund av avsattningssvarigheter, Iedel" Iikalonsprincipen bara till att de storre jordbruken hlir overkompenserade oeh far en extra foretagarvinst.
Med, all ratt kan man naturligtvis fraga, varfor myndigheterna Btl
under flera ar tillampat det har litet underliga systemet. Jag viII da
forst oeh framst papeka, att systemet hittills narmast anvants for en
priskontroll i stil med den som utovats av priskontrollnamnden. Det
har gallt att bestamma i vilken utstraekning jordbruket skulle ha ratt
att tiIIgodogora sig de marknadspriser som vid fria forhallanden hade
kunnat uttagas av konsumenterna.
Vidare har den tillampade ordningen ju varit att betrakta som provisorium i avvaktan pa typjordbrukskalkylerna, oeh pa grund harav
hal" man inte ansett sig behova vara sa nograknad. Jag tror for ovrigt
inte~ att konsumenterna har forlorat pa den hittillsvarande ordningen.
Oeh vad· produeenternas olika intressen betraffar, har man utgatt
ifran att dessa sa langt det overhuvudtaget varit mojligt har blivit
beaktade'vid de prisforhandlingar som agt rum mellan mjrndigheterna
oeh jordbrukets organisationer.
,
Jag har ratt utforligt berort dessa invandningar mot totalkalkylen
oeh dess anvandning, da jag anser att de ger en antydan om vilka
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.problem, som man har 'att brottas med, nar staten skall bestamma
priserna inom en stor naring som jordbruket. Det ar naturligt att alIa
da for fram krav pa rattvisa och hansyn - det galler i lika hog grad
producenter som konsumenter. Myndigheternas mojligheter att tillgodose sadana synpunkter ar emellertid begransade. Sa till exempel
kan myndigheterna aldrig undga att vid prissattningen ta hansyn till
hur priset inverkar pa produktionen och hur produktionens storlek
inverkar pa priset. Har vi for mycket av en vara, maste priset ner; har
vi for litet, maste det upp, alldeles oberoende av om varan frambringas
inom det battre eller samre lottade jordbruket. Under fria forhallan·
··den anses detta alldeles naturligt, men.nar staten dirigerar, vallar det
en del missnoje - ur rattvisesynpunkt for ovrigt fullt forklarligt.
Vad som fran statens sida kan goras for att i Dagon man skingra
detta missDoje bor naturligtvis ocksa goras. Det ar emellertid en
chimar att tro, att de s. k. typjordbrukskalkylerna i och for sig kommer
att utgora en garanti for att rattvisesynpunkterna hlir helt eller ens
battre tillgodosedda. Jag skulle tIro att om vi under den gangna tiden haft
typjordbrukskalkyler, hade prisavvagningen likval sett ungefar likadan
ut som den nu har gjort. Typjordbrukskalkylerna kan inte andra
yare sig de ekonomiska lagarna eller de bestaende forhallandena. Enda
sattet att astadkomma den onskade rattvisan och likstalligheten olika
lanclsclelar och brukningsgrupper emellan ar, savitt jag forstar att de
mindre val lottade jordbruken bereds storre mojligheter till rationali·
sering och till att differentiera sin produktion, sa att den battre kan
anpassas efter prissattningarna. Staten har utfast sig. att medverka
hartill pa olika satt, men initiativet maste naturligvis komma fran de
enskilda jordbrukarna.
I detta sammanhang skulle jag ocksa vilja nagot berora den stora
olikhet j produktionskostnader som fareligger mellan jordbruk av
olika struktur. Denna olikhet, som till stor del beror pa topografiska
och klimatiska forhallanden, har savitt jag kan farsta bliv~t skarpt
genom den utomordentligt starka mekanisering som de valarronderade
jordbruken och sarskilt slattbygdens jordbruk undergatt under de
senaste aren, och den kommer troligen att ytterligare skarpas i samma
man som nya lonehojningar gor en an langre gaende rationalisering
lonande. At denna sak ar tyvarr inte sa mycket att gora fran de prigreglerande myndigheternas sida. Har maste helt enkelt en struktur·.
rationalisering ske, om inte de jordbruk, som nu inte uppfyller kraven
pa rationell drift, skall ohjaIpIigt bli efter.
Tyvarr har man annu inte sett nagra resuitat av betydeise av den
statliga verksamhet som i overensstammelse med 1947 ars jordbruksbesiut hedrivs pa detta omrade. Delvis heror det val pa att jord-
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brukarna sjalva annu inte har fatt upp ogonen for vad det -hal; i verkligheten galler. Sa som jag ser saken, ar strukturrationaliseringen nodvandig for att den yngre generationen i onskvard utstraekning skall
stanna kvar inom jordbruket. Det forefaller mig ganska blaogt att
tro att denna generation i langden kommer att trivas med det ~arda
arbetet pa de brukningsdelar, som nu maste betraktas som otidsenliga,
eller med den ersattning som arbetsinsatsen dar lamnar. Den invandning, som man da oeh da hor, att dessa jordbruk doek nu foder sin
man, yager ju ganska latt, mot bakgrunden, att det just pa jordbruk av
detta slag forsiggar en inte obetydlig kapitalfortaring. Nagra fornyelsefonder bildas sakerligen inte dar oeh det tillampas inte heller
nagon ateranskaffningsvardesprineip. Problemet kommer att framsta i
. blixtbelysning, nar det blir nodvandigt att foretaga nybyggnader pa
dessa jordbruk eller att dar genomfora en mera omfattande ombyggnad eller modernisering.
Inledningsvis namnde jag, att statens utfastelse att tillforsakra jordbruksbefolkningen en med andra grupper likvardig inkomst var forenad med det villkoret att produktionen1.inte blev storre an som rilnligen kravdes ur olika synpunkter. SQm ovre grans for produktionen
angav 1947 ars riksdagsbeslut det inhemska konsumtionsutrymmet
oeh som ett normalfall betraktades ,en produktion som lag 8-10 %
darunder. Da man uppstallde detta villkor hade man for ogonen att
den foreslagna jordbrukspolitikens forverkligande maste forutsatta en
hogre prisniva pa livsmedel har heinma an i utlandet. Detta innebar,
menade man, en viss uppoffring fran andra befolkningsgrupp~rs sida,
en' uppoffring som doek ansags fullt motiverad med hansyn till vikten
av de intressen som lag bakom beslutet. Men man ansag inte att dessa
intressen var sa starka eller av den arten, att man skulle behova vara
med om att lamna stod at en overskottsproduktion som maste
exporteras.
Man sade sig vidare, nar fragan diskuterades 1947, att stodjandet
av en overskottsproduktion skulle kunna tankas medfora en pa langre
sikt olamplig investering av arbetskraft oeh kapital inom jordbruket.
Det forhallandet att jordbruksproduktionen inte kan bara samma
arbetsloner som utgar inom andra naringar, tyder ju pa, menade
man, att det ur ekonomisk synpunkt skulle vara riktigt att overfora
en del arbetskraft fran jordbruket till de andra naringarna. Man
ansag med andra ord, att man genom att stodja en overskottsproduktion kunde forhindra en ur landets synpunkter riktig oeh naturlig
ekonomisk anpassning de olika naringsgrenarna emellan.
De skal for en· begransning av jordbruksvolymen, som jag nu har
redogjort for, tyeks ju vara ganska bindande. Emellertid finns det
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oeksa argument, som motiverar en viss forsiktighet nar det galler att
tillampa de regIer, som riksdagen uppstallt i detta hanseende. Det
hade for ovrigt varit ganska ledsamt, om sa inte hade varit fallet,
eftersom produktionsvolymen under senare aI', i varje fall genomsnittligt, har motsvarat vart kOllsumtionsutrymme oeh det darjamte har
funnits ganska betydande exportoverskott inom vissa sektorer. Att man
inte alltfor kraftigt hal" reagerat haremot sammanhanger val till en
del med den politiska oro som ratt ute i varlden. Vidare hal" som ett
forsvar darfor kunnat aberopas, att statsmakterna ar 1947 forklarade
sig inte ha nagonting att erinra mot att man under en overgangstid
oeh som en erkansla for jordbrukarnas betydande insatser under kriget
lamnade ett stod for hela den produktion som faktiskt kom frame
Snart kan emellertid dessa omstandigheter, som jag 'nu sist namnt,
inte langre aberopas som skal for en avvikelse fran de faststallda riktlinjerna. Fraga uppkommer da hur man i fortsattningen skall stalla .
sig till overskottsproblemen. Skall man halla fast vid prineipbeslutet
eller ar en revision av detta pakallad? Man kan oeksa stalla fragan sa:
har de skal, so~ lag till grund for riksdagens beslut om att produktionen inte far overstiga en viss grans, alltjamt samma barkraft eller
hal" de.med arens lopp tunnats ut? Det ar inte min mening att forsoka
ge ett uttommande svar pa denna fraga, men jag skall ange nagra
synpu.nkter, som, savitt jag forstar, bar beaktas i diskussionen.
Forst viII jag da saga, att vi val alIa ar overens om att jordbruksstodet bar kosta samhallet oeh konsumenterna sa litet som mojligt.
Jag ar for min del inte alldeles overtygad om att sa kommer att bli
fallet, om man strangt tillampar de riktlinjer som riksdagen hal" faststallt for jordbruksvolymens storlek. For att narmare klargora vad
jag menar, skall jag tillata mig stalla emot varandra tva alternativ, det
ena innebarande att vi har en viss overskottsproduktion av mejeriprodukter, som pa varldsmarknaden maste oeh aven kan saljas under
vara genomsnittliga produktionskostnader, det andra innebarande att
vi gor oss av med denna exportproduktion genom att i stallet ga in for
en mera extensiv drift, exempelvis uppfodning av ungdjur. Exporten av
denna overskottsproduktion skulle kanske ge oss en inkomst av, lat
mig saga 100 miljoner kronor. Minskar vi ner mjolkproduktionen, sa
att detta overskott forsvinner, oeh i stallet sIal" oss pa ungdjursuppfodning for att fa anvandning for de fristallda betesmarkerna, far vi
kanske inte igen mer an 50 miljoner kronor. Givetvis ar dessa siffror
tagna helt pa mafa, men vad jag velat visa ar att en sadan produktions. o~laggning, om dell skall vara lonande, kraver att jordbrukets rorliga
kostnader kan pressas ned med det belopp som utgor skillnaden mellan
de bada siffrorna, i detta fall 100 oeh 50 milj. kronor. Jag ar inte
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overtygad om att sa kan ske. J ordbrukets fasta kostnader utgor en
myeket betydande del av de totala; till de fasta kostnaderna bor hanforas inte bara jorden och byggnaderna, utan ocksa till vasentlig del
brukarnas egna familjer. Erfarenheten tycks mig ha visat, att en medveten stravan fran statsmakternas sida att begransa produktionen inom
en viss sektor tamligen snart ger utslag inom det storre jordbruket,
som har battre mojligheter till anpassning, men daremot far mycket
daligt resultat inom det mindre och medelstora jordbruket. Och om
exportpriset for mejeriprodukter, som mitt exempel avsag, kan antas
taeka de rorliga kostnaderna pa de jordbruk, som bringat ner sin
produktion, har man ju ur samhallets synpunkt sett just inte vunnit
nagot med omlaggningen, utan i stallet gjort en forlust. 1 exemplet
antog jag emellertid, att overskottsproduktionen skulle ersattas med
en annan produktion. Men skulle forhallandet vara 'det, att forsorjningsbehovet ar tackt praktiskt taget over hela linjen - vilket snart
torde vara fallet - blir produktionsbegransningen av annu mer tvivelaktig effekt. Da blir resultatet av dens~;mma bara att en viss inkomst
- i mitt exempellOO miljoner kronor - faller bort och sedan maste
ersattas pa det ena eller andra sattet, 'eftersom man ju inte kunnat spara
sa mycket i fraga om kostnaderna; man har kanske bara gjort helt
obetydliga besparingar darvidlag.
.Jag ar mycket angelagen om att framhalla, att det har inte ror sig
om nagra smA belopp. For att ge ett begrepp om storleksordningen
viII jag namna, att jordbrukets produktionsvolym, delvis till foljd av en
uppifran onskad och i viss man uppifran dirigerad produktionsomstallning, nastkommande regleringsar beraknas bli 200 miljoner kronor mindre an den skulle ha blivit, om man i stallet under de tva
senaste aren hade haft en normal produktionsstegring av omkring
1 % per are Det bor ocksa papekas, att de 200 miljonerna till allra
storsta delen ar att anse som ett nettoinkomstbortfall, da kostnaderna
'endast i mindre utstrackning torde ha paverkats i samband med
nedgangen.
Mot vad jag nu har anfort invandes kanske, att resonemanget ar
kortsiktigt oeh att man kan komma till ett annat resultat, om man
blickar over en langre tidsperiod. Jag ar villig att medge detta, men
jag tror dock inte att bilden forandras sa mycket. Det forefaller mig
namligen inte sa sannolikt, att pr~duktionsutvecklingen i nagon storre
utstrackning kommer att paverka eller ens behover paverka den onskvarda strukturrationaliseringen. I varje fall borde detta inte vara
fallet, om lantbruksnamnderna foljer de direktiv som lamnats i fraga
om statens medverkan till denna rationalisering. ,I dessa direktiv ingaf
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hI. a. att namnderna skall forhindra olampliga investeringar pa de
s. k. overgangsjordbruken.
Svaret pa den fraga, som jag skulle forsoka besvara, skulIe ocksa
mojligen bli ett annat, om risk forelag, att overskottsproduktionen
skulle hindra rationaliseringen pa de storre jordbruken, eller om avsikten eventuellt vore att medvetet halla nere jordbrukets inkomster pa en
oskaligt lag niva for att pa det sattet forma folk att flytta fran jordbroket. Emellertid har val rationaliseringen pa det storre jordbruket
nu gatt sa langt, att det dar inte finns mycket ytterligare att hamta
i fraga om arbetskraftsbesparing. Och jag tror inte att utsvaltningslinjen, om jag far kalla den sa, har nagon resonans yare sig politiskt
eller pa annat satt. I varje fall for narvarande forfar nlan pa det sattet,
att om inkomsterna inom en sektor pa grund av produktionsomstallning eller produktionsnedgang minskas, kompenserar man minskningen genom att oka inkomsterna fqr en annan sektor eller, sasom i ar
skett, genom att staten utdelar ratt betydande subventioner.
. ~
Helt naturligt forutsatter det av mig forda resonemanget att lltlandet
ar villigt att kopa de overskott, som vi far fram, till priser, som tacker
vara rorliga kostnader, och att utlandet inte heller gor nagra sura
miner for att vi saljer under vara genomsnittliga kostnader. Hur det
i fortsattningen kan komma att bli harmed, vagar jag inte med nagon
bestamdhet uttala mig om. Nar det galler avsattningsmojligheterlla
for vissa overskottsvaror, sarskilt mejeriprodukter, ar himlen. ingalunda molnfri; for andra varor ser det betydligt battre ute Over huvud
taget kan vi nog utga ifran att nagra handelspolitiska forvecklingar
inte kommer att uppsta, om vi bara underlater att subventionera exporten med statsmedel. Savitt jag kan se, ar detta inte heller nodvandigt.
Jordbrukets organisationer ar sa utbyggda, att det mycket val gar
for sig att sla ut en eventuell exportforlust pa producenterna. Det
.allmanna har for ovrigt medverkat till en tillfredsstallande teknisk
losning av denna fraga.
For min personliga del tror jag for ovrigt, att om man nu finner
sig i vissa exportoverskott, ar det nog lampligast att producenterna
sjalv~ far bara den forlust som uppkommer. Nagot aterhallande
moment maste finnas. Om staten av allmanna medel skulle betala
eventuella exportforluster, minskas givetvis ocksa producenternas intresse for den. inhemska marknaden.
Jag namnde, att en inkomstminskning till foljd a.v nedgang i produktionen numera kompenseras, visserligen endast delvis, nar proQuktionsnedgangen sker under lopande avtalsar, men helt om man raknar
fran det ena aret till det andra. Det ar naturligtvis inte sjalvklart atl
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sa skall ske. Med huvudgrunderna for var nuvarande jordbrukspolitik
skulle det mycket val kunna lata sig forena, att man under en viss
period, lat, oss saga en S-arsperiod, kalkylmassigt laborerar med fasta
kvantiteter nar det galler produktionen. I sa fall maste man naturligtvis ocksa rakna med fasta volymer nar det galler jordbrukets kostnadssida. 1942 ars jordbrukskommitte var inte frammande for en
sadan ordning; snarare lamnade kommitten e~ rekommendation i
denna riktning. Det ar ocksa klart, ~tt ett system av denna C:\rt skull~
innebara ganska stora fordelar ur regleringsteknisk synpunkt; bland
annat skulle man slippa ifran att varje ar gora upp de alltid osakra
och darfor ocksa ganska irriterande inkomst- och kostnadsprognosernll,.
Man maste emellertid gora klart for sig att rationaliseringar av olika
slag, som sker under en sadan S-arsperiod, kommer helt bort ur
bilden. Okar produktionen, gor producenterna en extra vinst; minskar
den, far producenterna ta forlusten.
Att man hittills foredragit kalkyler med rorliga kvantiteter sammanhanger med att vi alIt sedan krigs~lutet befunnit oss i en aterhamtningsperiod nar det galler produkt.ionsutvecklingen och att det dessutom har skett en ganska enastaende rationalisering inom jordbruket,
framst inom de storre och medelstora brukningsenheterna. Det rader
intet tvivel om att det nuvarande systemet med rorliga kvantiteter under
de gangna aren har varit till ford~l for konsumenterna. Rationalisering
och andra faktorer ha medfort att jordbrukspriserna inte behovt stiga
i den takt som svarar mot stegringen av arbetslonens andel i produktpriset. Av jordbrukets kostnader utgor arbetslonen omkring 60 o/a
eller nagot mindre an 1/3. Sedan 1946 har lonerna stigit med 103 %
och priserna med 64 %. Valjer man 1938/39 till basar, har timlonen
i kalkyl~n stigit med 303 % och priserna med 170 %.

Xyen i fortsattningen bor man ju kunna rakna med en successiv rationalisering inom jordbruket. - Detta har ju for ovrigt varit en av forutsattningarna for 1947 ars riksdagsbeslut. Det ar naturligtvis inte otanI\:bart att man, om man gar in for ett kalkylsystem med fasta kvantiteter, varje ar tar hansyn till den rationalisering som rimligtvis bor
komma till stand. Detta foruts~tter, att enighet kan vinnas om hur
stor den normala rationaliseringen bor antas vara. Jag formodar, att
hela detta problemkomplex kommer upp vid den forestaende oversynen av riktlinjerna. Jag viII har inte dolja, att jag sjalv har en ganska
stor sympati for ett system med fasta kvantiteter. Skulle det eventuellt
kunna leda till en viss avpolitisering av jordbruksfragorna, vilket inte
ar onlojligt, skulle jag ocksa betrakta detta som en vinst. Man far
dock inte glomma, att just det faktum, att en produktionsokning kalkyl-
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massigt raknas jordbruket till godo sasom inkomst, kan inverka :aterhallande pa overskottsprodu.ktionen.
Ett annat problem, som ar beslaktat med foregaende, ar fragan om
i vad man det kan vara lampligt eller riktigt att, oberoende av produktionens omfattning, sasom ett led i jordbrukspolitiken uppehalla ett
handelsutbyte av jordbruksprodukter med utlandet. Detta problem
blir, savitt jag forstar, sarskilt brannande nar priserna har hemma
mera allmant kommer att ligga over utlandsnivan. Det forefaller mig
bara vara en tidsfraga nar sa blir fallet. Det enda praktiskt viktiga
undantaget for narvarande utgor spannmalen.
Den politiska installningen till den fraga som jag nu sist berort ar val,
om jag pejlat opinionen ratt, att vart svenska jordbruk praktiskt taget
Dar det galler alIa produkter bor inriktas pa att i forsta hand fylla
ut vart eget konsumtionsutrymme. Jag har stallt mig nagot skeptisk
till denna installning' och jag har narmare motiverat min asikt i ett
foredrag, som jag holl forra aret~ Det har forefallit mig ganska sjalvklart, att om vi betraffande en jordbruksprodukt, som jag kan kalla
for A, har en ganska liten skillnad i produktionskostnader i forhallande till utlandet, medan motsvarande marginal for en annan produkt B
.ar betydande, sa bor vi medge export av A och import av B. Olikheten i produktionskostnader for A och B har hemma kan bero pa att
varan B ar mycket arbetskravande, medan varan A kraver relativt
litet arbete. Naturligtvis kan ocksa andra omstandigheter har spela
in. Det kan exempelvis vara sa, att varan A ar en internationell bristvara och darfor betalas bra, ehuru inte sa hogt att vara egna produktionskostnader tackas. For att uttrycka mig mera konkret, ar jag t. ex.
inte overtygad om att vi till varje pris skall forsoka bli sjalvforsorjande
med socker, som, med de hoga arbetskostnader vi for ~arvarande har
och framdeles val kommer att fa,- sannolikt blir dyrt att producera
i vart land. Daremot tror jag att brodsads- och spannmalsodling efter
den mekanisering, som har skett under senare ar, ligger ganska val
till for oss. Om nu det inhemska priset pa bada dessa varor till foljd
av den allmanna inkomstlyftningen inom jordbruket framdeles skulle
komma att ligga over varldsmarknadsnivan, ·sa bor vi vinna pa att importera en del socker och exportera en del brodsad. Detta ar naturligtvis bara ett tankt fall. Just nu ligger vart brodsadspris under varldsmarknadsnivan medan vart sockerpris sannolikt ligger nagot over densamma.
Jag ar naturligtvis ocksa fullt medveten om att det kan uppsta svarigheter att fa till stand ett sadan:t enligt min asikt onskvart handelsutbyte. Jag skall inte har uppehalla mig narmare vid dessa svarigheter och fragan om pa vad satt de kan overvinnas. Jag har redan
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tidigare antytt en del darom. Varfor jag nu tagit upp problemet ar
att jag ar bestamd anhangare av att vi trots att vi har en jordhruksreglering inte slapper kontakten med utlandsmarknaden mer an som
ar alldeles nodvandigt. Detta ar inte minst angelaget ur effektivitets-'
synpunkt. Vid en heIt sluten hushallning ar det latt att hemfalla at
slentrian oeh konservatism i olika hanseenden. Det ar sakerligen bara
nyttigt att vara svenska produeenter far veta hur billigt eller dyrt
man kan framstalla jordbruksprodukter i utlandet. Det utovar alltid
en halsosanl stimulans oeh kan kanske ibland aven ge anledning till en
lika halsosam sjalvrannsakan. Det bor oeksa ligga i samhallets intresse
att konsumenterna far reda pa hur langt man pa livsmedelsomradet
hal' kommit i utlandet, vilka nyheter som kommit fram, vilka kvaliteter som utbjudas o. s. v. En sadan konkret information Iltgor i sjalva
verket en fotutsattning for at! vara egna onskemal betraffande kon.,
sumtionsvalet, vilka ju til syvende og sidst bor vara bestammande
for produktionsinriktningen, skall komma till sin fulla ratt.
Jag viII i forbigaende namna att denna enligt min mening hogst
onskvarda kontakt med utlandsmarknaden underlattas om man begransar importskyddet for jordbruksprodukterna till rorliga importavgifter
oeh i mojligaste man undviker kva~titetsreglering av importen som vi
nu har till 100 procent. Samtidigt, ar det givetvis ur denna synpunkt
onskvart, att importavgifterna inte andras alltfor ofta. Savitt jag kan
finna, bor det inte vara nagon stotre olagenhet, utan kanske snarare
en fordel att vagrorelserna pa utlandsmarknaden atminstone till en
viss grad far avspeglas h'ar hemma. Om sa skall ske, bor man naturligtvis inte omedelbart hoja en avgift, sa snart det blir en Iiten import.
Jag, kanske bor tillagga, att vad jag nu sagt' om sattet for genomforandet av en importbegransning helt overensstammer med 1947 ars
riksdagsbeslut.
.
Till sist skulle jag vilja uttala den forhoppningen, att alIa de skiekliga nationalekonomer, som finns hal' i landet, i fortsattningen ville
visa ett mera positivt intresse for 'den del av Val' samhallsekonomi, som'
jordbrukspolitiken utgor. Jordbrukspolitiken beror ju direkt inte
mindre an 1/4 av Val' befolkning oeh indirekt 'hela Val' nation. Det ar
helt sakert inte likgiltigt hur den skots, oeh vi, som nu sysslar med den,
ar val medvetna om vara brister, sarskilt nar det galler nationalekonomiska tinge Vi ar darfor taeksamma for kritik oeh for positiva uppslag
till forenklingar oeh forbattringar. Naturligtvis staller vi ga~na till
forfogande alIt det material, som behovs for att problemen skall bli
ordentligt belysta. Det hal' aldrig legat for jordbruksnamnden a'll'
morklagga nagra fakta. Manga kanske tyeker att vi kunde vara litet
mer aterhallsamma i fraga om informationer oeh uttalanden av olika
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slag. Att vi inte har funnit anledning till detta beror helt enkelt darpa,
att vi tror att 1947 ars byggnad vilar pa sa stark grund, att den val tal
att synas i fogarna.

Ordforanden: Jag ber att pa foreningens vagnar fa taeka generaldirektor Soderstrom for detta foredrag, som givit en myeket klar oeh
belysande bild av jordbrukets oeh jordbrukspolitikens aktuella
problem.
Jag tror att det marktes pa generaldirektor Soderstroms foredrag,
att han ar mycket van att tala infor manniskor som har svart att forsta
mysterierna omkring jordbrukspolitiken! Men han har nu inte bara
talat som en forsvarare av arkitektoniskt skona utbyggnader pa total~
kalkyl oeh regleringsapparat, utan han har oeksa i hog grad· talat som
nationalekonom. Vi har till oeh med fatt hora det gamla fina men nu
for tiden nastan glomda uttryeket "ekonomisk~ lagar" namnas av en
person som star i spetsen for en stor regleringsapparat, nagot som
visar besinning infor det problem vi har behandlar! Jag tror att
generaldirektor Soderstroms upplaggning just ur ekonomiska synpunkter ar sarskilt valkommen i denna forening oeh att det finlls
oerhort myeket att fraga honom om under debattens lopp.
Jag forklarar ordet fritt for diskussion.
Harefter yttrade:
Agronom Clas-Erfik Odhner: Generaldirektor Soderstrom sade att den kritik
mot jordbrukspolitiken, som framkommit i pressen, narmast var ett uttryek
for att folk blev irriterade nar man presenterade dem rakningen for vad de
en ·gang rundhant hade loval. Jag tror att forklaringen i manga fall ar riktig,
men jag kan inte anse att den ar helt oeh hallet traffande. 1947 ars j ordbruksprogram ar ju hallet i sa svavande ordalag och rymmer motsagelser i sadan
utstrackning, att man naturligtvis kan lagga in en hel del i det oeh i manga
stycken uttolka det efter sin egen uppfattning, men om man forsoker ga till
de grundlaggande synpunkter, som allmant aeeepterades nar programmet
genomfordes, kan nog anda fastsla att en central tanke var just att jordbruksstodet - sasom inledaren ocksa framholl - bar kosta sa litet som mojligl.
Fran den utgangspunkten ansag generaldirektor Soderstrom att man var
tvungeri· att acceptera ungefar vilket produktionsoverskott som heIst. Saval pa
kort 80m pa lang sikt skulle namligen - om jag uppfattade ratt - ett forsok
att begransa produktionen nationalekonomiskt sett leda till en inkomstminskning; nota bene om man inte ville lansera den s. k. svaltlinjen, dvs. att bringa
ned priserna sa langt att jordbruksbefolkningen av svalt och umbaranden
skulle drivas hort fran sina gardar.
Har man den uppfattningen, blir naturligtvis mojligheterna att hedriva jordhrukspolitik over huvud taget ganska begransade. Men den ar kanske anda
inte riktig; jag kan i varj e fall inte saga att jag delar den.
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I 1947 ars jordbruksprogram var grundvalen for prispolitiken den· rent valfardspolitiska mfLlsattningen, att man skulIe tillforsakra j ordbruksbefolkningen
en viss inkomst. Prispolitiken blir under sadana forhallanden inte langre verksam som padrivare i rationaliseringen, och man maste darfor komplettera
den prispolitiken med en rationaliseringspolitik efter andra linjer. Det ar val
narmast pa den punkten programmet hittills har brustit,· och jag skall be att fa
namna nagra siffror for att belysa det.
Under de ar driftrationaliseringen i den nya regimen varit i verksamhet har
man i statliga bidrag for yttre rationalisering givit ut cirka en haIv milj on
kronor om a'ret. Samtidigt har man som bidrag till nyodlingar exempelvis ar
1950 utgivit drygt 2 miljoner kronor. Det forefaller mig som om dessa siffror
ger den forda yttre rationaliseringspolitiken i ett notskal.
Nar det nu ar tydligt att jordbruksproduktionen har en stark och, savitt man
kan bedoma, ihallande tendens att oka snabbare an konsumtionen, forefaller
det alldeles klart att man maste komma in pa en annan linje och forsoka i
storre utstrackning minska produktionen genom att successivt fora over de
arealer, dar produktionskostnaderna ar hogst, till annan produktion, da narmast
skogsproduktion. Och rationaliseringspolitiken maste i nagon man laggas om
med hansyn till utvecklingen och erfarenheterna under de senare aren.
Inledaren sade att kritiken mot totalkalkylen var missriktad, och jag kan pa
den punkten helt dela hans mening. Felet ar inte att soka hos det ena eUer
andra kalkylinstrumentet utan finns i de grundlaggande principer som ligger
hakom den prispolitik dessa kalkylinstrument anvandes for att effektuera. Jag
skall nagot ytterligare utveckla dessa tankegangar.
Om man utgar fran att viaven i fortsattningen kommer att ha en statligt
reglerad prispolitik pa detta omrade - och det far vi val tanka oss - kan
man valja mellan tva typer av malsattningar for de~. Dels kan man genom
prispolitiken soka inverka pa j ordbrukarnas produktionsplanering och pa produktionens omfattning, sa att man fa en ur samhallsekonomisk synpunkt sa
lamplig inriktning och storlek pa livsmedelsproduktionen som mojligt och darmed en riktig fordelning av produktionsfaktorer mellan jordbruk och andra
naringsgrenar liksom mellan jordbruk inom olika geografiska omraden. Dels
kan man soka anvanda prispolitiken for att reglera inkomstbildningen inom
jordbruket, och da kan man staHa upp samma malsattning som i exellldJelvis
1947 ars jordbruksprogram, namligen likstallighet i inkomsthanseende mellan
jordbrukarna och andra grupper.
Villkoret for att man skall kunna paverka produktionsplaneringen ar givetvis,
att man nagorlunda kan bevara stabilitet i prissattningen. En produktionsomlaggning inom jordbruket - med dessa manga sma foretagare och med en
produktion som maste ,planeras pa mycket Hing sikt - tar jamforelsevis lang
tid, och det ar darfor en nodvandig forutsattning att man kan faststalla priserna
avsevard tid i forvag. En sadan langsiktsplanering ar givetvis mycket svar, om
man vill ta hansyn till forhaUandet mellan de inhemska priserna och priserna
pa varldsmarknaden, eftersom priserna pa varldsmarknaden ar mycket oberakneliga och fluktuerar synnerligen hastigt. A andra sidan torde man kunna dra
vissa generella slutsatser betraffande de produktionsgrenar dar forutsattningarna pa lang sikt ar. goda respektive daliga; jag vill hanvisa till det exempel
inledaren gay om skillnaden i det hanseendet mellan socker och brodsad.
Ocksa ett annat problem uppstar, nar man soker inverka pa produktionens
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storlek och inriktning. Det ar inte alltid sakert att man kan ratt bedoma de
berakningar, som ligger tillgrund for jordbrukarnas produktionsplanering,
och det ar inte heller sakert att dessa berakningar ar riktiga och rationella
ur rent ekonomisk synpun~t. Jag kan som exempel namna, att man pa goda
grunder anser att en okad anvandning av konstgodsel och kraftfoder i det stora
flertalet fall skulle innebara en ekonomiskt battre produktion men att de
nuvarande priserna pa dessa varor hindrar en sadan okad anvandning. Darvidlag kan man givetvis paverka produktionsplaneringen genom att· subventionera
produktionsmedlen - konstgodsel, kraftfoder och aven byggnader etc. - i
stallet for att subventionera produktpriserna.
Jag har redan namnt, att om man i stallet anvander prispolitiken for att
paverka inkomstbildningen, maste man som komplement ha en rationaliseringspolitik som bedrives med andra nledel an priserna. En dylik rationaliseringspolitik moter sj alvfallet mycket. stora svarigheter, da den for j ordbrukarna
kanske manga ganger skulle framsta sasom ekonomiskt omotiverad och i alla
handelser sakna det stod, som en efter ekonomiska grunder bedriven prispolitik
ger rationaliseringsverksamheten.
De bagge malsattningarna for prispolitiken star, sasom torde ha framgatt,
i mycket stark motsattning till varandra. Om man soker anvanda prispolitiken
for att uppna produktionsomstallningar och darmed vinna en ekonomiskt
battre inriktad produktion eller astadkomma ett risktagande i en viss riktning,
kan man inte samtidigt anvanda prispolitiken som ett medel for att ge inkomster
till denl, som inte viII gora dessa omstaIlningar eller inte kan ta dessa risker.
De senaste tjugo arens prispolitik har, kan man saga, grundat sig pa en
sammanblandning av dessa bagge malsattningar. Den vaI£ardspolitiska malsattningen har dock varit mest £ramtradande, och det har fram£or allt lett till
att man genom prispolitiken sokt ge inkomster at de samst stallda jordbrukarna, at innehavarna av de minsta brukningsdelarna och at jordbrukarna i
skogsbygderna. Detta har i sin tur lett till en extensifiering av· jordbruksdri£ten
pa de basta brukningsdelarna - alltsa slattbygdernas - oeh intensi£iering av
jordbruksdriften i skogsbygderna och pa de minsta brukningsdelarna, dar
produktionen varit dyrbarast och dragit de hogsta kostnaderna. Och framfor
alIt har foljden blivit ett extensivare oeh darmed mindre ef£ektivt utnyttjande
av de skickligaste jordbrukarnas kunnighet - ty det ar dock sa att de skickligaste jordbrukarna i aUmanhet ater£innes pa de storre brukningsdelarna och
i de bordigaste jordbruksomradena. I en sa skiftande och komplicerad process
som jordbruksproduktionen hor den personliga faktorn till de aUra viktigaste,
och den saken har man inte tillrackligt beaktat, da jordbrukets tyngdpunkt
genom prissattningen drivits over till det mindre j ordbruket och till skogsbygderna.
Slutsatsen av detta resonemang skulle enligt min mening bli, att man maste
skilja pa pris- och socialpolitiken. Alldeles givet rader, sasom inledaren yttrade,
enighet om den socialpolitiska malsattningen i 1947 ars jordbruksprogram,
men den Inaste effektueras med andra merlel an prispolitiken, om inte produk. tionen skall drivas in pa alltfor dyrbara linjer.
Fil. lie. H. Astrand: Jag skulle vilja anknyta nagra reflexioner till generaldirektor Soderstroms utmarkta expose.
Generaldirektor Soderstrom namnde att en produktionsminskning tyeks fore6 -
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ligga trots den stora insats av produktionsmedel som sker. Pa Hingre sikt ar
det val har en del rent manskliga faktorer oeh forhallanden som spelar in.
Malet ar, brukar man saga, en hojd levnadsstandard. Med hogre levnadsstandard menar man emellertid flera olika ting. Det kan vara fraga om en materiell
standard, som kan matas i inkomst, det kan galla en kulturell standard, oeh det
kan slutligen rora sig om en standard som jag skulle vilja kalla ledighetseller frihetsstandard. Under nu radande forhal1anden pa arbetsmarknaden, da
folk har mojlighet att valja mellan olika arbeten, tror jag att frihetsstandarden
spelar myeket stor roll. Man vill garna fa bort eHer komma ifran sadant
arbete SOln ar tungt, smutsigt eHer bundet oeh som kraver en lang arbetstid.
Oeh i det hanseendet far man nog saga, att j ordbrukets standard ar lag. Man
maste med andra ord darvidlag rakna med ett myeket starkt tryek, som driver
folk bort fran j ordbruket.
Rationaliseringen inom jordbruket har nog framfor allt gallt vaxtodlingen;
rationaliseringen satter alltid in dar det gar lattast att genomfora den. Det ar
denna rationalisering som tar sig uttryek i att antalet traktorer stiger med
10.000 om aret oeh annat i den stilen. Nar det galler animalieprodutkionen
ar mojligheterna att genomfora en rationalisering daremot mindre. Men det
ar just vid den produktionen som man framfor allt stoter pa det obehagliga,
smutsiga oeh bundna arbetet. Man kan med hjalp av rakenskapsundersokningarna konstatera att den lej da arbetskraften i jordbruket minskat med narmare 40 proeent sedan ar 1945. Forandringen har alltsa varit enormt snabb.
Samtidigt har j ordbrukarnas egen arbetstid okat. Det ar alldeles givet ·att detta
inte gar i langden, nar man overallt a:Q:TIars talar om ytterligare arbetstidsforkortning, langre semester oeh liknande.
Nu kan man fraga sig om relativt stora marginaler mellan kostnader oeh
priser, alltsa en ur produeentsynpunkt: nagorlunda gynnsam prissattning, har
mojligheter att trots den besvarliga arbetskraftssituationen verka produktionsstimulerande. Nar det galler de yngsta foretagarna tror jag att man kan svara
j a pa den fragan. De har skulder att betala, deras familjer blir storre, barnen
skall uppfostras oeh sattas i skola osv. Men tanker vi pa sadana foretagare
som haft sina gardar under nagot langre tid oeh natt en viss stabilisering av
sina ekonomiska forhallanden, tror jag att en battre prissattning maste skapa
en stark tendens oeh viIj a att ta det litet lugnare. Oeh jag undrar om inte
nedgangen i animalieproduktionen delvis bor ses mot bakgrunden av dessa
forhallanden. Jag tror for min del att vi under den narmaste tiden far rakna
med en krympande produktion oeh att riskerna for stora produktionsoverskott,
80m maste exporteras, inte ar sa overhangande.
Jag sade att investeringarna inom jordbruket av alIt att doma kommit
framfor alIt vaxtodlingen till godo. Man kan da forsoka rent ekonomiskt
konstruera fram hur man borde investera i jordbruket for att halla aven animalieproduktioIl:en uppe oeh samtidigt fylla kraven pa att arbetet inte far
vara for tungt, for smutsigt eller for bundet. Gor man det forsoket, konlmer
man fram till sadana utveeklingslin j er som vi redan kan se tendenser till
exempelvis i de stora honserianlaggningarna, dar det hela skotes av fast anstalld
arbetskraft med regelbunden, kort arbetstid. Det finns oeksa svingardar av
samma typo Man har fran 8adana utgangspunkter anledning tanka sig att vi
kan komnla att fa bade mjolkfarmer oeh kottfarmer av amerikansk typ, forlagda till konsumtionsorterna oeh av sadan storleksordning att man kan hcllla
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fast anstalld arbetskraft med regeibunden oeh kort arbetstid. En sadan utveekJi~g .skulle ytterligare skarpa svarigheterna for smabruket, som j u i aIlra hogsta

gra:d ar beroende av animalieproduktionen.
Historiskt har de manga sma brukningsdelarna inom vart jordbruk tillkommit av den aniedningen, att jordbruket under langa tider var den enda
naring som gay arbetstillfiillen. Det fanns ingen industri som kunde suga
upp befolkningsoverskottet, men genom att dela gardarna kunde man bereda
arbete at fIer; det raekte anda inte till utan vi fiek emigration osv. Det egna
lilla foretaget ar for manga manniskor nagot av en livsform. Det gar inte utan
vidare att fIytta over fran ett eget foretag oeh bli anstiilld i ettannat foretag.
Darformaste det ta ganska lang tid, sakerligen flera deeennier, innan omstall.ningen hunnit bli genomford sa langt att man kan tala om en battre balans
pa detta omrade.
Far jag till sist saga nagra ord om sjalva kalkylen, skulle jag garna vilja
komplettera vad generaldirektor Soderstrom sade, att vi faktiskt inte har fullt
balanserat kalkylen vid de sista uppgorelserna. Kalkylen har i sin gamla
kon~truktion den fortjansten, att den ger en god ehans at en dugande jordhrukare att fa inkomster som han kan anvanda for en kraftig rationalisering
av sitt jordbruk. Den storsta olagenheten med det nuvarande systemet ar nog
att man, sasom agroll0m Odhner papekade, inte klart skiljer mellan vad som
ar ekonomi oeh vad som ar soeialpolitik i kalkylen. Det ar val framfor alIt
den punkten uppmarksamheten behover riktas pa.
Direktor Kuno Moller: Herr ordforande, mina herrar! Generaldirektor
Soderstroin fann vissa naekdelar hos det nuvarande regleringssystemet men
framholl a andra sidan att det har fungerat ganska val. Konsumenterna kan
i varj e fall trosta sig med att det anda till pa senaste tiden inte kostat nagot
utan tvartom medfort laga priser. For narvarande ar dock priserna oeh subventionerna en belastning for konsumenterna oeh skattedragarna; summan
angavs i jordbruksnamndens senaste regleringsskrivelse till 200 a 300 miljoner
kronor:
Jag tror for min del att merkostnaden for konsumenter oeh skattedragare
- om man raknar med alIa subventioner, aven de som kalIas soeialbetonade,
oeh jamfor dagens priser pa varldsmarknaden oeh har hemma - Dog snarare
visar sig ligga omkring 500 miljoner kronor. Under Koreakrisen skot varlds"marknadspriserna upp, oeh det ar tamligen sakert att vara konsumenter den
gangen gjorde en besparing; hur det var for tiden innan kan jag inte saga
nagot om.
Det ar emellertid inte i denna kostnadsfordyring for konsumenter oeh skattedragare som jag ser den storsta naekdelen med det nuvarande regleringssystemet. Den fordyringen har man ju mojIigheter att mata. Men det finns en
mangd andra faktorer som ar myeket svarare att overblieka, faktorer som
.paverkar var levnadsstandard oeh standardforbattringen inom landet i sin
helhet. Darvidlag skulle jag egentligen vii j a saga, att j ordbruksregleringen
lider av alla de fel som under det senaste aret tillvitats naringslivets karteller.
Jordbruksregleringen ar en kartell i detta begrepps allra vidaste bemarkelse,
myeket mera langtgaende an nagon naringssammanslutning skulIe vaga tanka
sig. Regleringen sker under statens skydd, men det ar inte darfor sakert
"att alIt ar bra.
6* -
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I det nuvarande Higet tillforsakrar man producenterna inte bara avsattning
i allra storsta utstrackning till reglerade priser for sina produkter, utan sorj er
ocksa for att de, som har de samsta produktionsforutsattningarna, far mer
betalt an andra. Basta exemplet i det fallet ar kanske vad man val anda far
kalla jordbruksregieringens sorgebarn, namligen hela mjoikregieringen. Hogsta
betalningen lamnas till dem, som har den SalTIsta lonsamheten, och darigenom
kan de uppratthalla och oka sin produktion. Brukarna av de minsta enheterna
far ju ett producentbidrag av 12 ore per liter, och dessutom utbetalas i ogynnsamma produktionsomraden - och dit hor val de fIesta sma enheter - ett
extra mjolkpristillagg av 6, i nagra fall till och med 7 ore {per liter. Bidragen
utgor a1115a sammanlagt 18 ore per liter, och da mjolkpriset for producenterna
just nu ar 29 ore, maste man saga att det har ror sig om en ganska hog procentuell merbetalning. Man har ju ocksa kunnat konstatera den utvecklingen,
att mjolkproduktionen har ,okats hos de minsta jordbrukarna, alltsa dar produktionskostnaderna ar storst och betingelserna i olika hanseenden minst gynnsamma. For en vanlig naringsidkare ter det sig onekligen ganska markvardigt,
,att man gor alIt man kan for att uppratthalla produktionen hos de mjolk,producenter, som har de minst gynnsamma forutsattningarna.
Det kan inte h j alpas att sadant motverkar en rationalisering, och jag tror
att det verkar mycket starkare an generaldirektor Soderstrom ville medge.
Och jag tycker att det narmast ar ett bri~bevis nar man hanvisar till att lantbruksnamnderna bor ansvara for rationaliseringen; det innebar for ovrigt
ytterligare en hanvisning till staten.
Nar det gaIler att begransa produktionen delar jag agronom Odhners uppfattning. Man kan inte rakna med att vi har fasta kostnader till en sa overvagande grad, att man skall uppratthalla produktionen sa snart de genomsnittliga' rorliga kostnaderna blir tackta av en eventuell exportinkomst. PA
~ang sikt ar val alIa kostnader rorliga. Generaldirektor Soderstrom medgav
att hans resonemang pa lang sikt kanske inte var alldeles hallbart, men ville
bagatellisera denna uppfattning. Jag tror att man fran borj an bor rikta in
sig pa lang sikt och foljaktligen soka paverka rationaliseringen och produktionsinriktningen genom' ekonomiska synpunkter.
Dr .Astrand hade tydligen den uppfattningen, att man inte behover frukta
for att fa ett stort smoroverskott. Ja, det beror pa hur man vill se s'aken och
om man alIt fortfarande vill begransa det med smoret konkurrerande mat·
fettets mojligheter genom att med statens hjalp asatta m,argarinet ett mycket
'hogt pris.' Om margarinet i dag kunde saljas efter varldsmarknadspriserna
pa ravaror, skulle priset ligga ungefar 1 :50 under de 4 kronor som for narvarande tas ut av konsumenterna. Da tror jag att det skulle bli ganska svart
att (finna avsattni~g for smoret. Och i langden bor vi val inrikta oss pa att
lata varldsmarknadspriserna sla igenom for sa manga produkter som mojligt.
Man har har framhallit hur svart det ar att fa en kalkyl som visar jordbrukets verkliga lonsamhet. Jag vill da staHa den fragan: Varfor har man inte
sokt fa en uppfattning om jordbrukets lonsamhet med utgangspunkt fran forsaljningsvardena pa jordbruksfastigheter av olika stbrlek och inom olika
omraden vid skilda tidpunkter? De i fria marknaden utbildade forsal j ningspriserna bor val kunna ge belagg for hur jordbrukets barighet och lonsamhet
forandrats under tiderna.
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FiI. dr Harald Nordenson: Herr ordforande! Inledaren menade att principuttalandena i 1947 ars jordbruksprogl'am i huvudsak fortfarande utgjorde en
god grund att bygga pa. Han menade ocksa att den kritik, som riktats mot
j ordbruksregleringen, i stort sett slagit in oppna dorrar.
Men samtidigt medgav generaldirektor Soderstrom, att pa detta regleringskomplex fanns utbyggnader som verkade arkitektoniskt storande, och jag
skall be att fa fasta uppmarksamheten pa en sadan utbyggnad av jordbruksregleringen. Det ar ett ganska begransat problem jag vill belysa, men eftersom titeln anger att diskussionen skall galla problem inom j ordbrukspolitiken
rna. det kanske vara tillatet att ocksa ta upp en specialfraga.
Det forefaller mig vara ganska allvarligt, att j ordbruksregleringen over lag
synes mycket starkt tendera att ga i detalj och aven leda till en utomordentligt
hard centralisering. Jag tror att det vore mycket lyckligare, om vi sa smaningom
kunde slippa all denna vittgaende detaljreglering och i stallet kunde fa ett
stod efter mera allmanna linjer och med generellt verkande metoder. Jag
tanker har narmast pa det forhallandet, att man genom jordbruksregleringens
nuvarande upplaggning kommit att lata den ga over granserna for det direkta
jordbruket och berora aven angransande omraden, som egentligen inte direkt
hor dit.
Jag skall inte nu ta upp nagon langre diskussion om margarinet, 80m ju
ar jordbrukets strylqpojke nr loch val kommer att forbli det lange an. Jag
tillater mig endast gora den reflexionen, herr ordforande, att det forefaller som
om man har fatt· en illustration till hur pass svart det dock ar att gora berakningar i detaIj. Nar det gallde margarinet var riktpuilkten i 1947 ars beslut
att arsproduktionen inte borde overskrida 40.000 ton och att den skulIe kunna
anvandas som ett slags regleringsbalg, dvs. skaras ned om smorproduktionen
okade. Konsumtionen av matfett i Sverige visade emellertid under aren 1949,
1950 och 1951 en alldeles enorm okning. Utvecklingen gick i en helt annan
riktning an man hade vantat sig, och smorproduktionen jamte 40.000 ton
margarin skulle inte alls ha rackt, utan svenska folket hade mast finna sig i
en .ganska hard matfettsransonering om inga andra mojligheter statt till forfogande. For att kunna tillfredsstalla behoven har man fatt oka margarinproduktionen hogst vasentligt utover maximigransen; sedan har det funnits
en del overskott pa smor som gatt till export. Kalkylen visade sig alltsa felaktig,
och jag har velat namna detta som ett exempel pa hur svart det ar att pa
forhand saga vart utvecklingen kommer att gao
Vad jag har narmast vill fasta uppmarksamheten pa ar det lorhallandet,
att j ordbruksregleringen genom sin benagenhet att ga i detal j har kommit att
inverka hammande pa industrier, som framstaller tekniska produkter pa basis
av fetter som ravara, alltsa produkter som tval, tvattmedel, ljus och fettalkoholer. Ocksa garveri- och textilindustrierna ar i viss man berorda, eftersom
de forbrukar en del produkter av fett.
For att skydda avsattningen av slakterifett och halla priset for detta fett
pa en for jordbruket onskvard hog niva har man belagt importerade fetter
for den tekniska industrien med mycket hoga clearingavgifter. Det ar emellertid uppenbart att detta maste medfora synnerligen allvarliga olagenheter for
de industrier, som arbetar tekniskt med fett som ravara. Forst och framst
paverkar de naturligtvis konsumtionen av dessa svenska varor och innebar
darmed en belastning for de svenska tillverkarna. Konsumenterna har ju
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anledning att gora den reflexionen, att det ar markvardigt att inte de' svenska
fabrikanterna kan driva ned sina kostnader langre. De utlandska fabrikanterna
-- som inte har samma belastning som sina svenska konkurrenter - kan ju
salj a sina produkter till lagre pri~er.
. Fordyringen innebar oeksa en diskriminering av den fattforbrukande indu~trien gentemot andra, som kan framstiilla liknande produkter pa basis av rava~
ror som inte ar belagda med elearingavgift. Numera finns i marknaden exempelvis tvattmedel som ar baserade pa petroleum som ravara. Dessa tvattmedel kan
tiIIverka~ i utlandet utan nagon extra belastning i form av clearingavgifter
oeh sedan inforas hit utan nagon tulle De' far darigenom ett myeket viktig~
forsteg framfor andra tvattmedel som tillverkas har i landet pa basis av de
lJled hoga avgifter belastade tekniska fetterna.
Jag skall med nagra siffror belysa hur denna fordyring verkar. Enbart
inom tval- Deh tvattmedelsindustrien raknar vi med en arlig konsumtion av
16.000 ton ravaror. Sasom. slakteriavfall produeeras ungefar 8.500 ton, som i
huvudsak gar till denna industri oeh .som alltsa fordyras genom de hoga priser
som asattes med stod av clearingavgifterna. Denna industri konsumerar vidare
exempelvis ungefar 2.500 ton kokosolja arligen. Jamfor man nu vart pris
med varldsmarknadspriserna, finner man att konsumenterna genom dessa
clearingavgifter belastas meden prisforhoj ning pa i runt tal 9 miljoner kr..onor;
da har anda inte hansyn tagits till den okade handelsm.arginal, som de hogre
priserna betingar oeh som ju driver .konsumenternas kostnader annu mer
i hojden.
Men det finns fall, dar verkningarna ar annu mer vittgaende oeh bekymmersamma, oeh det ar ett sadant fall jag har viII peka pa, namligen tillverkningen
av fettalkoholer. Huvudsakliga ravaraq. ar kokosolja, oeh fetterna behandlas
vid hog·a tryek med hjalp av vatgas. Dessa fettalkoholer anvandes for textilandamal, .vid tillverkning av vissa salvoroeh vid syntetisk gummiframstallning
men framfor alIt i form av sulfat vid framstallning av tvatt-, rengoringsoeh emulsionsmedel. De har visat synnerligen goda egenskaper oeh kan tekniskt
myeket val uppta konkurrensen med de pa petroleum som basmaterial framstallda tvattmedlen. I Forenta staterna oeh aven i England har de ..till oeh
med fatt ett foretrade framfor dessa senare tvattmedel. Men for konkurrensen
mellan svenska oeh utlandska fabrikanter ar det av stor betydelse, att fettalkoholerna ar tullfria oeh att tullarna pa tvattmedel, innehallande dessa amnen,
ar myeket laga oeh bundna genom .GATT-avtal.
For en del ar sedan upptog ett foretag, vars ledning jag tillhor, experiment
for framstiillning av sadana varor, oeh ar 1945 hade vi kommit sa'langt att
en forsoksanlaggning .blivit byggd, diir vi kunde framstalla ratt stora kvantiteter. PA den tiden betraktade man elearingavgifterna som betingade av forsorjningsproblemen under kriget, oeh man .ansag sig ha anledning att rakna
med att de skulle forsvinna nar kriget upphorde oeh tillgangen pa varor. i
varlden blev rikligare. Vi beslot darfor att bygga en fabrik, oeh den stod
fardig ar 1950.
. Priset pa kokosolja har i viss man varierat under de gangna aren, men .vi
har kunnat halla var tillverkning i. gang. Vi har kunnat ta upp konkurrensen
med petroleumtvattmedlen oeh salja stora kvantiteter av vara produkter. Priset
pa kokosolja ar emellertid helt oeh hallet utslagsgivande for yara mojIigheter
att konkurrera. Varldsmarknadspriset har nn sjunkit vasentligt oeh ar for
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narvarande nere i mellan 1 :20 och 1 :30; jag kannatnna att priset fore kriget
var 30 a 40 ore. Clearingavgiften uppgar emellertid till 1 :82, och vi maste
alltsa for narvarande betala ett pris av 3:12. Da priset pa kokosol j a ar den
dominerande faktorn i kalkylen, saknar vi varje mojlighet att konkurrera;
vi star med en fabrik som vi inte Hingre kan halla i gang. Resultatet blir sj alvfaIlet att konkurrenterna tranger sig in och att man forlorar terrang 'pa
marknaden.
Och allt detta har, tillkommit for att skydda jordbruket - som i sjalva
verket inte pa minsta vis har nagon fordel av att hinder reses for oss. Nar
man betanker hur forsiktigt vi har i landet eljest gar fram for att inte fordyra
produkterna for konsumenterna exempelvis genom tullhojningar, maste man
saga att en pa omvagar astadkommen' fordyring av en ravara TIled omkring
150 procent, som omojliggor varans anvandning for en produktion, maste
betraktas sasom en ganska sensationell atgard.
Nu har mydingheterna sagt att vi skulle kunna fa restitution av clearingavgifterna, om vi exporterar var tillverkning. Ja, det ar latt sagt, men man far
komma ihag att fettalkoholerna ar tullfria har i landet,. medan en export till
.utlandet belagges med tullar pa 25-35 procent av varans yarde. Och dessa
har ett klart prohibitivt syfte.
Jag maste som industriman iniagga en bestamd protest mot att man pa detta
satt tillampar en reglering, som stryper' en i alla avseenden sund och onskvard
tillverkning. Vara kalkyler har i princip visat sig hallbara, vara tillverkningsmetoder ar tillfredsstallande, och var produkt har visat sig konkurrenskraftig
pa marknaden. Men tillverkningen strypes darfor att man - for atl skydda
jordbruket - hojer vara ravarupriser sa att lonsamheten forsvinner.
Fragan om hur var fettvarureglering skall laggas upp har nu varit {orema}
for en utredning. Kung!. Maj:t uppdrog ar 1950 at jordbruksnamnden och
kontrollstyrelsen att utreda fragan, och det tillsattes en kommitte med representanter fran dessa bagge ambetsverk, som tiIlsammans med tillkallade sakkunniga tog upp fragan till behandling. Industriens representanter i denna
kommitte har under forarbetena framfort onskemalet att de industrier, som
forbrukar' fett for andra andamal an framstallning av matvaror, skulle fa ratt
att utan hinder av regieringen kopa och importera sina ravaror fritt och sjalvstandigt. Haremot har gjorts gallande, att det skulle finnas risk for att vissa
av dessa -varor, som importerats for tekniska andamal, kunde pa omvagar
bli foremal for rening och .sedan anvandas for framstallning av matvaror,
dvs. innebara en konkurrens for jordbruksproduktionen. En sadan motivering
innebar tydligen ett klart underkannande av trovardigheten i de forklaringar
pa heder och samvete, sam forbrukarna givetvis i ett sadant fall skulle fa avge,
men bortsett harifran synes det mig innebara en stark overdrift att tro, att ett
missbruk av nagon sam heIst betydelse skulIe kunna uppkomma; jag tror att
det ar praktiskt taget uteslutet. Man har for ovrigt under den gangna tiden
i vissa speciella fall lamnat medgivande till en fri import, och inga som heIst
olagenheter har i det sammanhanget yppat sig. Jag tror darfor att man mycket
val skulle kunna bemyndiga de industrier, som har tekniskt fett som sin'ravara,
att sjaiva importera de kvantiteter som ar nodvandiga.
Ambetsverkens representanter i kommitten har havdat, att dessa clearingavgifter maste bibehallas men att aterbetainingar efter sarskild provning skulle
kunna ske i framtiden. Det ar uppenbart att detta system ur industriernas
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synpunkt ar. vasentligt mycket samre, sarskilt som restitutionen inte skulle bli
total utan det skulIe goras beroende av jordbruksnamndens och i sista hand
Kungl. Maj :ts provning huruvida och i vilken utstrackning ateOrbaring skulle
ske. Myndigheterna skulle med andra ord avgora, hur mycket en industri bor
fa tillbaka. Harigenom skulle for dessa industrier skapas en stor osakerhet i
planlaggningen. Tanken innebar i sjalva verket att myndigheterna och Kungl.
Maj:t skulle fa mojlighet att palagga en ravarutull, lat vara i form av accis,
som pa forhand inte ar bekant till sin storleksordning och som kan bli mycket
hog. Med tanke pa hur omsorgsfullt vi eljest behandlarfragor om att palagga
tullar, som fordyrar varorna for kosumenterna, ar ju detta ett ganska egendomligt avsteg, som for industrien maste kannas ytterligt otillfredsstallande.
Vidare har ambetsverkens representanter ansett att importen rnaste centraliseras. Den enskilde forbrukaren skulle alltsa inte fa importera nagonting,
utan alIa affarer skulIe ga genom en ravaruimportforening av det slag vi hade
under kriget. Det ar utan vidare klart att en sadan apparat for inkopen blir
mycket tung och minskar mojligheterna for en snabb och smidig anpassning
till laget pa marknaden.
Under den tid utredningen pagatt har nagon aterbaring av clearingavgifter
inte agt rum, utan man har varit tvungen att arbeta med de dyra ravarorna,
och detta har lett tin att exempelvis den industri, som jag har har talat om,
pa sistao tiden inte aIls har kunnat uppratthalla driften.
For att fa ett snabbt avgorande och: komma till en losning har man fran
indJlstriens sida genom sina representanter i kommitten forklarat, att man till
nods skulle kunna ga med pa det ifragasatta aterbetalningssystenlet och den
foreslagna ravaruimportforeningen. Inom kommitten har darefter ett forslag
utarbetats~ varom enighet syntes rada. Jag vill i rattvisans intresse saga att det
har framhallits, att enigheten forutsatt tillmotesgaende aven fran ambetsverkens
sida och att i varje fall jordbruksnamnden gjort manga avsteg fran de krav
den ursprungligen framstallde.
.
Det finns anledning tro att kommittens ledamoter annu i det sista hade den
uppfattningen att enighet om det uppgj orda forslaget skulle nas. Utlatandet
ar dagtecknet den 9 april, och forst nagra dagar tidigare - hat det sagts mig
kom man till klarhet om att kontrollstyrelsens representanter hade vissa
avvikande synpunkter. Detta namnes i slutet av utlatandet, ehuru de avvikande
synpunkterna inte pa nagot satt utvecklas.
.
Betankandet har sedan overlamnats till Kung!. oMaj:t med en skrivelse fran
de bagge ambetsverken, jordbruksnamnden och kontrollstyrelsen. Dar framtrader ganska d j upgaende differenser, i det att kontrollstyrelsen dels inte kan
godkanna det av kommitten framlagda forslaget om stod till oljevaxtodlingen
och dels anser att uppborden och handhavandet av clearingmedlen bor ordnas
pa helt annat satt, namligen sa att medlen i alIt vasentligt skall inbetalas till
Kung!. Maj.:t och att aterbaring skall ske forst efterat av medel, som skulle
utga over jordbrukets huvudtitel.
Detta ar hogst vasentliga andringar, och hela skrivelsen ar faktiskt en
polemik mellan jordbruksnamnden och kontrollstyrelseil. Jordbruksnamnden
vill gora gallande att skillnaderna ar mycket sma, men det kan man knappast
saga, efte:rsom de olika alternativen leder till fullstandigt skilda former av
regleringar. .
Kung!. 'Maj:t har i sjalva verket genom dessa uttalanden inte fatt mojlighet
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att ta nagon klar standpunkt. Det har redan aviserats, att fragan inte kan losas
i var, oeh aven fran ledande hall gj orts gallande att den inte kan bli avgj ord
i host utan att tidigast 1953 ars riksdag kan tankas fa ta stallning till den.
Och under tiden maste vi kanske rakna med att inte fa nagra importlicenser
utan nodgas lata vara fabriker stA stilla eHer arbeta med de myeket hoga
ravarukostnaderna utan mojligheter att fa nagon restitution.
Denna utveckling maste inge allvarliga betankligheter. Man kan inte komma
ifran att kommittens II1.edlemmar annu i det sista levat i den forestallningen
att alIa medgivanden gj orts for att na enighet och att en sadan enighet existerade - men i sista ogonblicket spricker det hela. Man maste ju saga sig att det
varit helt forgaves nar man gj ort sina uppoffringar av standpunkter.
Jag har dragit detta exempel darfor att det synes mig visa hur betankliga
konsekvenser som kan folja av en alltfor langt driven detaljreglering oeh en
stravan till alltfor stark centralisering av kontrollen. Exemplet visar ocksa den
ganska allvarliga komplikation som uppstar da naringslivet for sin del gor
uppoffri.ngar foratt na en overenskommelse men det hela anda misslyekas,
inte pa grund av motsattningar mellan naringslivet oeh. myndigheterna utan av .
den anledningen att tvA myndigheter inte kan enas. Det finns ganska sakert
andra, som tidigare har gj ort _den erfarenheten att naringslivet ibland kan ha
kontakt Ined tva myndigheter samtidigt oeh traffa en uppgorelse med dem, men
att myndigheterna sedan anda inte kan klara saken sinsemellan. For oss foretagare ar det ju en vital uppgift att halla driften i gang. Vi ar beredda att gora
ganska stora uppoffringar for att pa det sattet slippa ta annu storre risker.
Men om ambetsverken sager nej till en uppgorelse, loper de inga risker. Det
kostar dem inte nagonting att en industri, som ar beroende av deras beslut,
inte kan hAlla driften i gAng. Mojligen kan de var for sig lida en prestigeforlust i konflikten, men de kan ocksa gora en prestigevinst.
Konflikter av detta slag ar savitt jag forstar en ganska allvarlig fara vid
all central kontroll oeh dirigering, och darfor tror jag att det, ar onskvart
att fa andra former for kontroll an den som man har har tankt sig.
Jag har velat framhAlla dessa vansklig~eter vid en alltfor detaljerad reglering
.och en alltfnr hard eentralisering, darfor att konsekvenserna synes mig vara
ytterligt allvarliga oeh otillfredsstallande. Skulle fragan nu, pa grund av
divergensen mellan ambetsverken, inte kunna bli avgjord forran om ett ar,
ar det alldeles nodvandigt att Kung!. Maj:t vidtar nagra atgarder for en
provisorisk losning. Det kan dock inte vara rimligt att en ny foretagsamhet,
80m bygger pa korrekta kalkyler och rimliga tillverkningsmetoder, slas· ihjal
till forman for en annan naringsgren, j ordbruket, utan att den har n~gon
som heIst nytta av att denna nya foretags~mhet slas ner.'
Overdirektor G. ¥tterborn: Det inlagg jag har skall gora ar uarmast avsett
att vara en komplettering till generaldirektor Soderstroms foredrag. Sedan jag
begarde ordet har emellertid nagra talare berort en del av det jag tankte fora
fram, oeh jag kan darfor gHidja herr ordforanden oeh auditoriet med att mitt
yttrande skall bli ganska kort.
Generaldirektor Soderstrom uttryckte sig ungefar pa det sattet, att man
inte har sett sa myeket av strukturrationaliseringen; jag formodar att han
med dettamenade, att det inte har blivit sa myeket av vad man kallar den
yttre, ratio~aliseringe!1' Detta yttrande var kanske litet starkt. Vi har ett matt
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pa vad som sker i antalet brukningsenheter som arligen forsvinner oeh anvandes sasom tillaggsj ord .for att forstarka andra mindre brukningsenheter, som
skall besta. Och for narvarande ar det arligen ung~far 1.800 brukningsenheter
som forsvinner oeh gar· upp i andra brukningsenheter. Det ar ju inte sa litet,
oeh haIler man pa i samma takt under nagra ar blir det onekligen en hel del.
Oeh dessutom kan man rakna med att minst 1.800 brukningsenheter varje ar
blir forstarkta. .
Den som sag realistiskt pa detta problem, da det diskuterades inom 1947
ars j ordbrukskommitte, raknade helt sakert med att rationaliseringen inte skulle
ske sarskilt snabbt. Meningen var juatt den skulle ske under jordbrukarnas
medverkan oeh i den takt jord blev ledig genom bortflyttningen fran jordbruket. Oeh nar man vet i vilken takt den sker, kunde man dra slutsatsen att
rationaliseringen atminstone till att borj a med skulle ga ganska Hlngsamt.
Jag vill emellertid saga att man kan vanta, att rationaliseringen kommer
att ga avsevart snabbare om fern eller tio ar, kanske annu forr, beroende pa
att aldersfordelningen nar det galler brukare av mindre, ofullstandiga enheter,
som kommer i fraga sasom tillskottsjord, ar sadan att man har anledning
att vanta en okad avgang av brukare myeket snart.
Jordbrukskalkylen ar emellertid sa inrattad - och har ligger enligt min
~ening huvudproblemet - att den sa att saga motverkar sitt eget syfte. Jag
namnde inledningsvis att nagra talare vari,t inne pa vad jag har tankt saga,
oeh sarskilt direktor Moller har belyst j~si denna fragestallning ganska utforligt. Det ar pa tva satt j ordbrukspolitik~p synes mig motverka sitt eget syfte.
I det j ordbrukspolitiska program, som antogs vid 1947 ars riksdag, ingick att
innehavarna av mindre, ofullstandigabrukningsenheter skulle fa vad man
kallade producent- och kontantbidrag, so'm skulle ge dem okad inkomst. Bidragen uppgar till maximalt 450 kronor per brukare och are Systemet inIiebar att
inkomsterna av varje brukningsenhet blir i motsvarande grad hogre, men aven
att det blir en tendens att oka mjolkproduktionen pa dessa mindre brukningsenheter. Den okade mjolkproduktionen skapar avsattningssvarigheter for mjolken och andra mejeriprodukter, och man motverkar alltsa jordbrukspolitikens
egentliga syfte. Syftet motverkas ocksa pa det sattet, att det ar sannolikt att
j ordbrukarna sitter kvar langre pa sina sma brukningsenheter da de pa detta
satt far sina inkomster okade.
Emellertid ingar i det jordbrukspolitiska programmet, att dessa bidrag skall
utgaendast till den nuvarande innehavaren av brukningsenheten och sedan i
prineip forsvinna; endast under vissa villkor - som jag inte har skall inga
pa ~ ·kan de utga fortsattningsvis. Nu ar m·an dock i fard med att utvidga
prisdifferentieringen till forman for det mindre j ordbruket, oeh man har
oeksa tankt sig att mjuka upp bestammelsen, att bidragen endast skall utga
till nuvarande innehavaren. I den man man gor det, okar man ju ytterligare
brukarnas benagenhet att sitta kvar pa dessa brukningsenheter och gor darmed
samtidigt j orden mera svaratkomlig som tillaggsj ord. Bidragen kapitaliseras
ju i dessa smaj ordbruk, och resultatet blir att staten far storre kostnader nar
det galler att kopa in sadana jordbruk for att anvanda dem som tillaggsj ord.
Har har t"8Jats om langtidssynpunkter, och jag skall peka pa en sadan som
hittills inte blivit berord i diskussionen. 1942 ars jordbrukskommitte raknade
med att det svenska jordbrukets konkurrenskraft gent emot varldsmarknaden
skulle vara relativt svag och att man inte ens pa mycket lang sikt kunde tanka
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sig en svensk jordbruksproduktion for export. Inledaren sade att man just nu
kommit i det Hige som 1942 ars jordbrukskommitte forutsatte. Emellertid al'
det inte alldeles sakert, att synpunkten ar riktig pa mycket lang sikt. Vi far
komma ihag att varldens befolkning vaxer avsevart mycket snabbare an livsmedelsproduktionen, nagot som galler aven om man tar hansyn till de outnyttjade resurserna inom jordbruket. Man ar ju nu i fard med att genom industrialisering och pa vissa andra vagar soka ekonomiskt hoja de underutvecklade'
landerna i Asien, Afrika och delar av Sydamerika, och om detta skulle lyckas,.
kommer efterfragan pa livsmedel att oka i mycket hog grad. Vad som nu
betecknas sasom marginala produktionsfaktorer och produktionsfaktorer utanfor marginalen inom jordbruket skulle i ett sadant lage mojligen kunna ut..
nyttjas med ekonomisk fordel. Man bor nog inte glomma den synpunkten, den
kan bli aktuell pa langre sikt.
Slutligen vill jag helt instamma i dr Nordensons onskemal om ett mera
generellt regleringsforfarande, och detta inte blott av de skal han namnde
utan med hansyn till jordbruket sjalvt. Det synes mig vara tamligen orimligt
att man inte bara en utan flera ganger om aret skall rakna pa vad jordbruket
bor ha betalt for sina produkter och inratta priserna darefter. Skulle man
inte kunna gora dessa perioder litet langre och lata jordbruket ta vissa riskel'
i form av vinster och forluster? Regleringsforfarandet skulle da bli mycket
enklare, och jag tror att j ordbruket sj alvt skulle vinna pa det. Jordbrukarna
skulIe fa storre intresse for sin produktion och mindre intresse av att r~k:p.a
pa priserna for de kommande fj orton dagarna eller de narmaste manaderna..
Agronom A. Anderson: Herr ordforande! Jag vill bara ta upp ett par
detaljfragor som berorts under diskussionen..
Agronom Odhner lamnade i sitt anforande en mycket koncentrerad fram-·
stallning om j ordbrukets yttre rationalisering och gay ett matt pa den med
ett par siffror: en halv miljon gar som bidrag till jordbrukets yttre rationalisering, medan i genomsnitt 2 miljoner om aret ·gar till nyodling.
Jag tror att agronom Odhner sj alv val vet, att dessa siffror inte aIls ar agnade·
att ge nagot matt pa jordbrukets yttre rationalisering. Den halva mil j onen
anvandes kanske i forsta hand till att betala skillnaden mellan det varde en
brukningsenhet har pa marknaden och det yarde sjalva jorden har for den
nye brukaren; det ar alltsa fraga om ersattning for byggnader, som en for··
varvare av tillaggsj ord inte har nytta av i sin produktion. I mycket liten ut··
strackning ingar har ocksa ersattning .for de lantmaterikostnader, som al'
forenade med' den sammanlaggning som ar formeIlt nodvandig nar man bildar
en ny fastighet av fastighetsdelar. Jag tycker att det yore olyckligt om detta
bidrag till yttre rationaIisering yore storre an en halv milj on.
Betydligt storre ar statens stod i form av Hin; jag kommer tyvarr inte ihag
summan, men den torde i varje fall vara ungefar tio ganger sa stor som
bidragsposten..Alla ar val ense om att det ar mera lonande att driva jordbruk
pa en storre enhet an pa en mindre, och det kan da knappast vara riktigt atl
staten ger sitt stod i form av direkt subvention till den, som koper j ordbruks··
j ord for att fa en rationellare enhet. Daremot torde det vara riktigt att staten.
staller en lanegaranti for den kopeskilling en brukare maste betala, da han.
har tillfalle att kopa av grannens j ord men har svart att for ogonblicket fa
fram kontanter. Tar jordbrukaren sin chan's pa ett ekonomiskt rimligt satt"
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kan han oeksa betala ranta pa lanet oeh amortera det, oeh da har man
garantier for att utveeklingen gar at ratt hall.
Daremot tror jag att det skulle kunna ha ganska svara ekonomiska konsekvenser, om staten mera hart engagerade sig med bidrag for den yttre rationaliseringen. Det kan tankas att den lokala lantbruksnamnden for att fa en
rationalisering till stand utfaster en betalning av exempelvis 5.000 kronor per
hektar men att man sedan inte kan ta ut mer an 2.000 kronor per hektar av
den som far sitt jordbruk rationaliserat. Det allmanna skulle da trada emellan
med ett bidrag pa 3.000 kronor per hektar. Om den yttre rationaliseringen
kunde stata med hoga bidragssiffror pa grund av en sa upplagd. verksamhet,
tror jag inte att man skulle ha anledning att kanna taeksamhet.
I manga fall torde staten kunna ta initiativ till en yttre rationalisering
genom att helt enkelt avsta fran att ge bidrag till inre rationalisering. Det
later kanske kuriost, men forklaringen ligger i ett forhallande sonl papekades
av generaldirektor Soderstrom. Det finns i dag manga jordbruk som kan
existera helt enkelt darfor att de lever pa det nedlagda kapitalet, aHtsa befintliga
ekonomibyggnader, ladugardar, vagar, taekdikningar oeh annat i den stilen.
Man kan har oeksa peka pa den billiga arbetskraft som star till forfogande
pa manga brukningsenheter, dar gamia manniskor ar villiga att ga for en
betalning av kanske bara 50 ore i timmen. Till slut kommer det ogonbliek, da
en inre rationalisering ar ofrankomlig, oeh om staten da avstar fran att ge
rationaliseringsbidrag till sadana enheter 80m pa langre sikt inte ar rationella,
kommer de att for skaligt pris sta till forfogande for yttre rationalisering
~ genom kop av grannar med statlig lanegaranti.
Fil. lie. H. Astrand: Jag ar ledsen att direktor Moller ansag det lampligt
att kasta ut siffran 500 miljoner som en uppskattning av konsumenternas arsforlust pa jordbruket just nu, ty en sadan siffra blir genast anammad av dem
som ar ute pa j akt efter jordbrukets skalp.
Siffran har astadkommits genom att man till de 300 miljoner, som finns
i en berakning av jordbruksnamnden, lagger ett par hundra miljoner i socials~od, som man lattvindigt rubricerar sasom forluster pa jordbruket. Jag tycker
att direktor Moller i det sammanhanget borde rakna efter vad sociaistodet i
form av hyres- oeh bostadsbidrag - som i ytterst obetydIig man kommer
j ordbrukarna till godo - kan betyda for andra grupper i samhallet. Vill man
ga den vagen, bar man ta hela registret och inte bara tala om jordbruket.
Jag tror att jordbruksnamndens berakning pa 300 miljoner aldrig varit
avsedd som ett absolut matt pa vinst respektive forlust. Avsikten har nog i
stallet framfor alIt varit att soka fa· en uppfattning' om tendenser och forandringar i prislaget.
Har gor man en berakning fran den utgangspunkten, att hela den svenska
jordbruksproduktionen skulle ersattas med import. Men vilka priser vi skulle
fa betaIa, om vi yore tvungna att importera hela vart behov av jordbruksprodukter, det kan ingen manniska saga nagot om. Sa mycket ar i alla fall
klart, att det skulle ga at, mil j arder i valutor for att klara en sildan sake Det
ar alltsa en ren konstruktion, nar man forsoker Higga upp saken pa detta satt.
Dessutom talar man om varldsmarknadspriserna, oeh det ar som bekant
nagon'ting ganska diffust. J ordbruksnamnden har i, sin kalkyl for den 1 september raknat med att flaskpriset i, Danmark skulle sjunka moo 50 ore mot
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nu. Detta ar ett rent antagande, det finns ingen bestamd indikation pa att denna
sankning kommer att intraffa. Skulle sankningen utebli, betyder det 75 milj oner i kalkylen. Detta ar bara ett uttryck for den stora osakerhet som maste
vidHlda sadana berakningar. I kaikylen ingar inte potatisen, och det kan
man mojIigen saga att det svenska jordbruket tjanat pa, men dar ingar inte
heller konsumtionsmj olken, och den saken tror jag spelar stor roll, eftersom
mjolken av alIt att doma ar sarskilt billig i vart land. Forsoker man sig pa
sadana berakningar, kommer man upp i tamligen avsevarda belopp som borde
raknas det svenska jordbruket till godo.
Jag skulle ocksa med aniedning av direktor Mollers yttrande vilj a saga
nagra ord om jordbruksfastigheternas saluvarden. Priserna ar sa hoga, menar
man, att det maste tolkas som uttryck for en stralande lonsamhet hos jordbruket. Jag skulle forst och fralnst viIj a erinra om den penningvardeforsamring som skett. Inflationen har skapat en fIykt till realvarden, 80m tagit sig
uttryck i hoga priser. Men det finns ocksa nagonting som heter skog, och den
har i ganska' hog grad paverkat priserna for jordbruksfastigheter. Nar det
galler manga jordbruk kan man daremot saga att prishojningarna inte ens
svarar mot de stegrade byggnaqskostnaderna. Manga kraftiga prishojningar
pa jordbruksfastigheter ar dock som sagt uttryck for en spekulation, som i
varje fall inte hittills blivit nagon besvikelse.
Agron. lie. S. Holmstrom: Herr ordforande! De arade talare, som har haft
ordet, har ju pa ett elegant satt framlagt sin uppfattning om olika saker och en
del av dem har t. o. m. tangerat vad generaldirektor Soderstroln berort i sitt
foredrag. Jag anser nog att det ar litet oartigt mot generaldirektor Soderstrom
att man inte mer an som skett gatt in pa hans pa synpunker synnerligen rika
framstallning av aktuella j ordbruksproblem. Tiden ar emellertid nu sa langt
framskriden att jag for min del inte kan ta upp mer an ett par mindre sporsmal.
Jag gor det inte for att framfora nagon kritik, utan narmast for att foga
nagra kompletterande synpunkter till vad generaldirektor Soderstrom har sagt.
Generaldirektor Soderstrom namnde att en brist hos jordbrukskalkylen ar
att man inte med hjalp av densamma kan bedoma hur den totala intaktssumman
fordelas pa olika j ordbrukare, och han framholl att det darigenom kan uppkomma besvarliga situationer - vid en viss prissattning skulle exempelvis
storj ordbruket tillforas alltfor stora inkomster. Jag vill understryka att nar
man framstaller saken pa det sattet gar man nog allt£or langt. Det ar inte sa,
att en viss prisuppgoreise for de svenska jordbruksprodukterlla avser enbart
spannmal, utan det har i regel varit fraga om mycket allsidiga prisjusteringar.
Prissattningen har ocksa varierat till sin karaktar. Ar 1951 kannetecknades prissattningen som bekant av stora, om jag sa far uttrycka det, eftergifter for
animalieproducenterna. Och om vi granskar prissattningen for innevarande
produktionsar kommer vi till ganska overraskande resultat, sett mot bakgrunden av den debatt som forts i pressen. Om vi plockar ihop sadana vegetabilieprodukter som kankallas typiska storj ordbruksprodukter, utgor prisstegringen 15,7 procent for innevarande are For sadana vegetabilieprodukter,
som produceras i lika stor eller storre omfattning aven inom det mindre jord·
bruket, sasom sockerbetor, potatis. och faltmassiga koksvaxter, uppgar prisstegringen till i medeltal 19,2 procent. For gruppen animalieprodukter finner
vi for innevarande produktionsar en genomsnittl~g prisstegring pa 16,5 procent.
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Resultatet ar alltsA att prisstegringenhar varit Higst for de typiska storj ordbruksprodukterna.
Vidare vill jag i detta sammanhang ta upp en sak, som inledaren var val
medveten om men som kanske inte starkt nog understrukits, namligen att det
inte ar jordbrukskalkylens fel att inte jordbrukets intakter kunnat fordelas
pa ett riktigt satt. Det finns sakerligen inte nagon kaikyl som ger mojligheter
dartill, oeh jag skulle vilja ta fasta pa det uttryek, som inledaren anvande,
nar jag staller den fragan: vad ar egentligen rattvisa och likstallighet olika
landsdelar emellan? Hur langt viII man ga nar det galler att anspassa prissattningen eiter produktionskostnaderna i olika delar av landet? Att astadkomma en fullstandig sadan anpassning ar en orimlighet; den saken kan
man inte klara upp, hurudana kalkyler man an hare
Inledaren var inne pa ett annat intressant sporsmiH, namligen fragan om
.den kapitalfortaring som nu i ratt stor utstrackning sker inom jordbruket.
Det ar riktigt vad som sades om att det forekommer en omfattande kapitalfortaring just inom smajordbruket, men det ar kanske inte alldeles sakert att
svarigheterna for sma j ordbruket skulle framtrada i sarskilt hog grad nar
man dar till slut skulle tvingas att foretaga nybyggnader. Inom smajordbruket
bygges det val nytt litet undan for undan, sa .som sker pa andra hall, oeh jag
vill erinra om att just inom smajordbruket brukar man kunna astadkomma storverk i fraga om jordbruksdriftens finan..siering genom att dra in pa sin
egen konsumtion oeh alltsa helt enkelt slappa till .den egna arbetskraften
billigare. Sett ur ren ekonomisk synpunkt ar det kanske riktigt vad som
sagts om kapitalfortaringen inom smajordbruket, men resonemanget haIler nog
inte nar det galler konsekvenserna ur· finansieringssynpunkt.
.Inledaren berorde oeksa en annan f~r narvarande myeket intresant fraga.
Han framholl att den produktionsminskning, som man nodgats rakna med i
den nya jordbrukskalkylen for 1952/53, for med ~ig en minskning av jordbrukets intakter med 200 miljoner kronor, oeh han undrade Oln inte denna
produktionsminskning sammanhanger med den uppifran ledda produktionsomlaggning som haller pa att ske. Ja, det ar riktigt att det ar fraga om en
produktionsomlaggning som ar ledd uppifran - jordbruksorganisationerna
har nedlagt ett mycket intensivt arbete pa att fa till stand densamma. Daremot
ar jag inte lika saker pa att det ar denna produktionsomlaggning som astadkommer minskningen av jordbrukets produktion. Det kan oeksa till viss del
vara det forhallandet, att man pa grund av arbetskraftsbristen inte tar till
vara lika mycket inom jordhruket nu som tidigare. Vidare maste overgangen
till kreaturslos drift absolqt fora med sig en minskning av produktionen inom
j ordbruket..
Jag skulle inte ha tagit upp denna fraga om jag inte hade ansett att den
produktionsminskning som beraknas ske for 1952/53, kan vara borjan till
en omsvangning nar det galler jordbruksproduktionens totala storlek. Man
moter kanske mitt resonemang med den invandningen, att jordbruksproduk.tionen ju stigit undan for undan under de senare aren. Jag vill da erinra
om att detta kan bero pa vissa exeeptionella faktorer. Salu·nda har sedan forkrigsaren antalet hastar minskat sa starkt att den nuvarande foderforbruk.ningen till dessa ar sa myeket mindre an fore kriget att det motsvarar 5 procent
av en svensk arsskord. Detta foder har givetvis tillforts animalieproduktionen
och bidragit till att oka, respektive bibehalla denna. Vidare har den okade
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~nvandningen av handelsgodsel oeh vaxtskyddsmedel medfort en stegring av
produktionen. Dessa olika faktorer kan ha haft en sa kraftig verkan, att den
overskuggat den minskning av produktionen som sannolikt agt tum under de
gangna aren pa grund av arbetskraftsbristen. Oeh nar dessa faktorer inte langre
lika starkt gor sig gallande, ar det sannolikt att verkningarna av arbetskraftshristen koinmer till uttryek pa ett annat satt an tidigare. Det ar darfor myeket
mojligt att vad som haIler pa att ske innebar en omsvangning i fraga om jordbruksproduktionens hela utveekling, oeh att vi kanske for framtiden inte har
anledning att rakna med nagon overproduktion. Det ar annu svart att bedoma
detta, men nar man fatt se vad som hander under de narmast foljande aren,
kanske det ar att lattare att avgora vad som ligger i produktionsminskningen
for ar 1952/53.
Till sist skulle jag vilja stalla en fraga till direktor Moller. Det var en myeket
intressant uppgift som direktor Moller kom med nar det giiller fragan om hur
myeket de svenska konsumenterna far betala for jordbrukets produkter utover
vad de olika produkterna skulle ha kostat om de imp.orterats. Jag forstar att
det maste ligga kalkyler bakom den siffra pa 500 miljoner kronor som direktor
Moller namnde, oeh jag skulle nil vilja fraga: hur myeket har direktor Moller
raknat med att konsumenterna har i landet tj ana pa den billiga konsumtionsmj olken? Nar man kommer fram till en negativ halans for de svenska konsumenterna av en sadan storleksordning som 500 miljoner kronor, maste den
negativa balansen pa vissa produkter vara oerhort stor, da ju konsumtionsmjolken ar myeket billig har i landet - den ar, savitt jag vet, billigare an
i de fIesta andra Hinder. Det ar naturligtvis inte riktigt att tala om irnportpriser
nar det galler mjolk, eftersom det inte ar mojligt att importera mjolk, men
vid en sadan jamforelse som det har galler maste man val oeksa rimligen
heakta vad denna produkt kostar i andra lander. Jag vill da konstatera att for
dagen ar konsumtionsrnjolkpriset har i Stockholm 53 ore per liter 3~5-proeentig
mjolk, medan i USA konsumtionsmjolken kostar, omraknat efter nuvarande
vaxelkurs, kronor 1 :25 per liter 4-proeentig mj olk; omraknas priset med hansyn
till fetthalten, hlir detsamma ungefar kronor 1:10 per liter 3,5-proeentig mj olk.

Direktor Kuno Moller: Herr ordforande! Pa den fragan kan jag svara, att
jag inte har jamfort med mjolkpriset i nagot annat land an Danmark, oeh da
jag. fann att konsumtionsmjolken dar inte var dyrare an hos oss - lieentiat
Holmstrom vet sakert att den i sjalva verket ar billigare - tog jag over huvud
taget inte konsumtionsmj olken med i herakningen.
Generaldirektor O. SOderstrom: Tiden ar ju langt framskriden oeh jag skall
darfor fatta mig sa kort som mojligt.
Savitt jag forstar, har det inte under debatten har framkommit sa stora
meningsskiljaktigheter. I varje fall syntes agronom Odhner oeh jag vara tamligen
ense om huvudprineiperna for jordbrukspolitiken. Agronom Odhner papekade
att om det ar sa att produktionsutveeklingen inom jordbruket skall fortsatta,
maste den yttre rationaliseringen, d. v. s. rationaliseringen av de mindre oeh
daligt arronderade brukningsdelarna, ske fortare an nu. Jag haller garna med
om detta. A andra sidan' maste jag framhaHa att det ju inte ar staten som
helt bestammer takten nar det galler den yttre rationaliseringen, utan att
denna i stor utstraekning ar en jordbrukarnas egen sake Oeh vad jag har ville
poangtera var, att man genom den prispolitik, som fores, val knappast kan
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paskynda den yttre rationaliseringen. Darfor skulle ju kravas att vi 'sanker
eller i varj e fall inte mera vasentligt okar inkomsterna for dessa mindre jordbruk, sa att inkomsterna bli sa pass sma, att innehavarna av jordbruken
finner sig foranlatna antingen att sluta med jordbruksdriften tidigare an de
annars skulle ha gj ort eller oeksa att yanda sig till rationaliseringsnamnden
for att sa fort som mojligt fa till stand en rationalisering.
Detta har oeksa tidigare varit min standpunkt, men erfarenheten har ju
visat att varken statsmakterna, politikerna eller nagon annan velat vara med
om att inkomsterna skall hallas nere for ifragavarande kategori av jordbruk.
Tvartom har man varit angelagen om att sa myeket som mojligt forbattra
forhallandena for dessa jordbruk, oeh det har vidtagits den ena atgarden
efter den andra i sadant syfte. Det har har under debatten erinrats om det
produeentbidrag, som knutits till mjolkproduktionen oeh som har utgatt med
ett sarskilt tilHigg i Norrland. Detta produeentbidrag har, sasom alIa nog vet,
haft till foljd att det pa dessa mindre jordbruk skett en .okning av mjolkproduktionen, som under senare tid tagit myeket stora proportioner, medan det samtidigt agt rum en minskning av mjolkproduktionen inom det storre oeh mer
rationaliserade j ordbruket. Jag ar helt inforstadd med de andra arade talarna,
som varit inne pa denna sak, om att det med hansyn till den onskvarda rationaliseringen ar olampligt att vidtaga stodatgarder av detta slag for det mindre
jordbruket. Men de, som har bestammanderatten, vill tydligen ha det pa detta
satt, oeh da har vi inte' annat att gora an 'att aeeeptera detta.
En forandring till det battre innebar emellertid det forslag som j ordbruksministern nu lagt fram oeh som gar ut pa att en del av produeentbidraget for
mjolk skall ersattas med ett kontantbidrag. Det ar visserligen inte utsagt i propositionen, att det ar fraga om ett kontantbidrag, men i verkligheten blir det ett
sadant - nagot som star i full overensstammelse med de synpunkter som
anlades av 1942 ars jordbrukskommitte men som ieke tidigare omsatts i
praktiska atgarder. Men aven om det alltsa i viss man sker en forbattring,
finns det kvar en del andra bidrag som kanske kan, sasom overdirektor Ytterborn sade, medverka till att konservera sadana jordbruk dar det borde ske en
rationalisering. Savitt jag forstar, ar det emellertid ingenting annat att gora
an att lita till att den onskvarda yttre rationaliseringen i alla fall drives frame
Det ar alltsa min prineipiella installning i denna fraga.
Agronom Odhner var oeksa inne pa den tanken att det i stallet skulle kunna
utga ett bidrag via produktionsmedlen, d. v. s. jordbrukarna skulle fa kopa
fodermedel oeh konstgodselmedel billigare an eljest. Jag viII erinra herr Odhner
om att erfaranheten redan visat att en sadan anordning kan vara av ratt tvivelaktigt yarde. Vi har ju under senare ar haft lagre fodermedelspris har i Sverige
an som varit radande pa varldsmarknaden. Detta har' medfort uppkomsten av
vissa produktioner, som eljest inte skulle ha: kommit till stand oeh som nu,
genom att exporten av produkterna visat sig lonande, svallt ut oeh fatt myeket
stor omfattning - jag tanker hI. a. pa aggproduktionen. Oeh 'detta ar hara ett
exempel bland manga andra pa vart anordningar av det slag, som hr Odhner
tankte pa, skulle kunna leda.
Jag staller mig darfor overhuvudtaget myeket skeptisk till att man slar in
pa sadana vagar nar det galler att understodj a var jordbruksproduktion. Jag
har kommit till den prineipiella uppfattningen, att proportionerna mellan
priserna pa produktionsmedel oeh pa fardigprodukter bor vara ungefar desamma har i landet som pa varldsmarknaden. Om man mer vasentligt andrar
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dessa proportioner, driver man fram olika produktioner som inte borde ha
kommit till stand och som kan medfora en oUimplig inriktning av hela jordbruksproduktionen.
Direktor Moller tog upp en siffra pa 300 miljoner kronor, som jag namnde
i mitt inledningsforedrag och som ar en mycket schematiskt beraknad siffra,
avsedd att ge atminstone nagon forestallning om hur de svenska konsumenterna
far betala for olika j ordbruksprodukter utover vad dessa kostar i den internationella handeln. Vi har salunda i denna berakning endast tagit med sadana
produkter, dar det gar att gora en jamforelse med priserna i den internationella
handeln, sasom vete, kott, socker o. s. v. Att vi inte tagit med konsumtionsmjolk ar sjalvklart, ty denna saljes inte i den internationella handeln och jag
vet overhuvudtaget inte hur man skulle kunna faststalla ett internationellt konsumtionsmjolkspris i en kalkyl sadan som denna, och vilka frakter-man skulle
rakna med. Jag vet att det i pressen har kritiserats att inte konsumtionsmj olken
tagits me,d i kalkylen, men jag forstar som sagt inte hur detta skulle ha varit
mojligt.
Och om man sasom herr Holmstrom skulle gora en jamforelse med konsumtionsmjolkens pris i USA, sa maste man ju ocksa t. ex. for vetet rakna
med samma priser som galler i USA och inte ta med nagra frakter. Dii skulIe
kalkylenha gett ett helt annat resultat an nu - siffran 300 miljoner skulle
med andra ord ha blivit vasentligt storre. Detta visar att det helt enkelt
inte gar att utvidga kalkylen till att omfatta aven sadana varor SOlli konsumtionsmjolk.
Anledningen till att vi nu ater upprattade kalkyl var att vi tidigare gj ort
sadana - for ett ar sedan da kalkylen utfoll till jordbrukets fordel och sedan
nu i januari pa begaran av jordbruksdepartementet - och att vi fyckte att
hederligheten kravde att vi gjorde en kalkyl aven denna gang, aven om den
kunde vantas ge ett annat utslag an tidigare. Att sedan detta utslag at det motsatta hallet blivit sa stort som 300 miljoner kronor ar mycket trakigt, men det
ar ingenting att gara at. Man maste vara objektiv nar det galler saker som dessa.
Direktor Kuno Moller ansag att jordbruksregleringen Hder av ana de fel
som vidlader karteller - jag farmodar att direktor Moller da menade priskarteller. Jag viII emellertid framhalla att jordbruksregleringen star under
mycket noggrann kontroll, och far avrigt finns det val ocksa den skillnaden,
,att inom en kartell far medlemmarna, savitt jag vet, inte sanka priset pa en
vara. I fraga om j ordbruksregleringen ligger det helt annorlunda till. Dar
stodjer man helt allmant en viss prissattning, och sedan far de enskilda producenterna ta precis det pris de ville
Direktor Moller sade vidare att en mycket stor svaghet hos jordbruksregleringen var att de jordbrukare, som har de samsta produktionsforutsattningarna, far ett mycket kraftigt stod. Ja, jag har redan- sjalv varit inne pa
den saken. Men de bidrag, som utgar, far val betraktas som en del av den
svenska socialpolitiken, och det ar kanske darfor inte sa mycket att saga om
det hela, aven om verkningarna i vissa avseenden kan vara mindre ~ampliga.
Direktor Moller ifragasatte om det inte var - ratt onodigt att han gj orde
upp en totalkalkyl for att fa reda pa jordbrukets lansamhet och om man inte
i stallet kunde anvanda jordvardena som grundval harfor. Jag har redan i
mitt inledningsanforande _i viss man bemott denna invandning, och vad jordvardena betraffar gar det knappast att anvanda dem pa grund av att de paver~as av manga andra faktorer.
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Jag kan helt instamma med dr Nordenson dari, att man bor forsoka ha
sa litet detaljregleringar som mojligt och i stallet bor ga fram efter generella
linjer. Jag har alltid kampat for en sadan ordning och jag kommer att gora
det aven i fortsattningen. Men tyvarr finns det alltid manga som anser, att
rattvisan kraver att man har detaljregleringar.
Jag blev emellertid for min del litet overraskad over det exempel som dr
Nordenson i detta sammanhang drog fram - jag vet egentligen inte vad det
har med saken att gOfla. Det har sedan ar 1940 betraffande fett funnits ett
clearingforfarande som ar en ren krisforeteelse. Detta har inte fungerat bra
·pa sista aren, och jag haIler helt med dr Nordenson om att det kan ifragasattas om systemet ar riktigt. Jag har for min del redan tidigare kommit till
<len slutsatsen, och det tillsattes for ett par ar sedan en kommitte som skulle
forsoka astadkomma en tillfredsstallande losning av problemet. Nar detta
drog ut p~ tiden fick vi i jordbruksnamnden uppdrag att ta upp saken tillsammans med kontrollstyrelsen, och det tillsattes en ny kommitte som sedan
arbetat i ungefar tre kvarts are Inom denna kommitte, som inrymt aven representanter for den tekniska industrien, margarinindustrien o. s. v. och som overhuvudtaget bestatt av olika experter pa omradet, har man forsakt resonera sig
fram till den losning som ar den basta mojIiga. Det ar klart att det som
alltid annars har skett en del. korripromisser ,l men enighet har i alla fall ratt
om resultatet av kommittens arbete.
- Nu kan emellertid inte, sager dr Nordenson, forslaget, som i och for sig ar
hra, genomforas darfor att de tva ambetsverken inte kunnat bli ense. Ja, de
fragor som det darvidlag galler ar enligt min mening b.ara detaljsporsmal d.et ror uppborden, redovisningen och en sak i samband med oljevaxtodlingen.
Och pa den punkten ar jordbruksnamnden och experterna fullt eniga, medan
kontrollstyrelsen gatt pa en sarskild linje, en omstandighet som enligt min
·hestamda overtygelse inte pa nagot satt inverkat pa arendets vidare handlaggning. Det avgorande var i stallet att utredningen tyvarr blev fardig sa
sent att Kungl. Maj:t inte skulle ha fatt mer an en vecka pa sig for att
sammanstalla en proposition i anledning av kommittens tj ocka utlatande, och
pa statssekreterareavdelningen orkade man helt enkelt inte med att forcera
arendet pa ett sadan satt, sarskilt som man ocksa hade att ta stallning
till j ordbrukskalkylen. Det kom darfor inte att framlaggas nagon proposition
till arets riksdag. Jag ,brukar ju ibland springa i trapporna, sasom det heter,
men jag maste saga att jag denna gang inte har gjort det, da det i sakens nu·varande lage knappast var riktigt att begara, att Kung!. Maj:t skulle lagga
fram en proposition till arets riksdag..
Att kommitten blev fardig sa sent med sitt arbete beror pa flera omstandig-heter; och i viss man ar det kanske mitt feI, men det har varit litet trassligt
innan man kunnat riktigt komma overens pa den ena och andra punkten. Jag
har emellertid forsokt paskynda arbetet sa mycket jag, kunnat - jag tror att
har narvarande ledamoter av kommittt~n kan vitsorda att sa ar fallet.
Dr ·Nordenson har nu talat om att pa grund av denna forsening av den kung!.
propositionen kommer en hel industri att tvingas inskranka sin produktion. Det
'ar ju trakigt om sa skulle bli fallet. Jag tycker emellertid att dr Nordenson
kunde ha skrivit till j ordbruksnamnden om saken eHer kanske talat med mig
-darom. Jag kanner inte till nagonting om den industri, som dr Nordenson
.asyftat, men jag ar mycket intresserad av arendet. Tag darfor och skriv nagra
rader, dr Nordenson, sa att vi atminstone far veta vad det ror sig om!
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I samma veva som dr Nordenson berorde den reglering det har narmast
galler, framholl han att alIa regleringar bor vara g,enerella. Men de verkningar,
som dr Nordenson har beskrivit, har ju uppkommit just darigenom att det
anvants en generell regel. Man kan namligen inte behandla det tekniska fettet
och matfettet pa skilda satt, utan priset pa. det tekniska fettet maste hojas
upp till samma .niva som matfettet. Vi har emellertid genom olika anordningar
efterstravat att undvika olagenheterna av denna generella linje, .och vi har
s8Jul1da sa fort det gallt export och aven i andra fall forsokt - det viII jag
bestamt forsakra dr Nordenson - att hjalpa till nar nagonting hakat upp sig.
Till sist vill jag saga nagra ord med anledning av vad hr Holmstrom har
yttrat. Han var ense med mig om att kritiken mot totalkalkylen slagit in oppna
dorrar i flera hanseenden, och han forsvarade for sin del totalkalkylen kanske
nagot mer an jag ar heredd att gora. Jag anser att totalkalkylen hor inte
i Iortsattningen ensam anvandas som underlag for prissattningen, utan man
bor, i den man det ar mojligt, overga till att anvanda typjordbrukskalkyler.
Om man gor upp sadana, t. ex. en for Skane, en for Mellansverige och en for
Norrland, kan man se hur prissattningen verkar inom de olika omradena, och
jag anser detta vara en mycket stor fordel. Man kan da ocksa undvika sadana
orimligheter som den jag namnde i mitt inledningsanforande, namligen att
man lnaste, dar£or att en viss prishojning inte skulle hjalpa dem uppe i Norrland som behover hjalp, hoja priset pa nagonting annat som odlas aven av
sadana jordbrukare SO¥! inte behover stod.
Jag vill garna instamma med hr Holmstrom i att det ar svart att astadkomma
rattvisa olika landsdelar emellan. Jag kanske ser saken litet mer ur ekonomisk
synpunkt an hr Holmstrom, som nog mer haIler pa rattvisesynpunkter, men
vi far val gemensamt forsoka komma overens om att vad detta begrepp
kan innebara.
.
Fil. dr H. Nordenson: Jag vill meddela att det har tidigare till jordbruksnamnden ingivits en framstallning om att fa importera ravaror till den tillverkning, som jag har talat om, men att denna framstallning avslagits under
den motiveringen att sa lange utredningen pagick och Kung!. Maj:t inte tagi.t
stallning till saken kunde icke nagot medgivande till import lamnas. Darfor
har vi iute heller kommit tillbaka i saken, sarskilt som det fran mycket auktoritativt hall sagts mig att nagon proposition i arendet troligen inte kommer
ens i host, utan forst vid nasta ars riksdag.
Generaldirektor Soderstrom viII gora gallande att det radde enighet inorn
kommitten. Ja, det forefaller ju ocksa sa nar man laser betankandet, ty den
som har en avvikande mening brukar ju alltid anteckna en rt::servation och
nagon sadan finns inte fogad till betankandet - reservationen kom forst
senare i en sarskild skrivelse. Att det forelag ganska allvarliga meningsskiljaktigheter framgar emellertid darav, att generaldirektor Soderstrom omedelbart
efter det betankandet avgivits lat inkalla j ordbruksnamndens rad for att av
detta fa en forklaring om att man godtog ett enigt betankande. Nar det sedermera blev fullt uppenbart att meningsskiljaktligheter forelag, inkallade man
pa nytt jordbruksnamndens rad och fragade hur radet stallde sig till saken,
och radet forklarade att det vidholl sin uppfattning.
Detta tyder enligt min mening pa att det forelag ganska starka motsattningar. Jag ar overtygad om att generaldirektor Soderstrom i hogsta grad
anstrangde sig for att fa till stand ett enigt beslnt och att ocksa andra krafter
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gj orde detta, men man hor dock inte hagatellisera de motsattningar· som finns
oeh som nog kommer att fa ganska besvarliga verkningar.
Vad fragan om generella regler betraffar, vill jag med gladj e taga fasta pa
vad generaldirektor Soderstrom har sagt om att han for sin del ar beredd att
verka for inforandet av sadana generella regler. Det kan emellertid handa att
vi ser litet olika pa saken, men jag skall inte nu upptaga tiden med att narmare
ing! darpa.
Generaldirektor O. SOderstrom: Jag vill till dr Nordenson saga att jag
fortfarande vidhaller att det inte ar fraga om nagra stora meningsskilj aktigheter. Nar vi forst inkallade jordhruksnamndens rad, var det for att radet skulle
fa taga stallning till betankandet sadant det ursprungligen forelag. Men sedan
det uppstatt meningsskiljaktigheter, som varken jag eller kommittens ovriga
ledamoter tidigare kande till oeh som ledde till att kontrollstyrelsen ing,av en
skriveIse, maste vi ater inkalla radet, da det ju tillkommit en ny omstandighet
som vi inte ansag riktigt att undanhalla radet.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 28 oktober 1952

Ordforande: Bankdirektor Got e Eng for s

Ordforanden, bankdirektor Cote Engfors:
Wir haben heute abend die grosse Ehre und Freude, Herrn Professor Gerhard Weisser, Professor fiir Sozialpolitik an der Universitat
zu Koln, als Vorleser begriissen zu konnen.
Professor Weisser ist wirksam gewesen sowohl in deutscher regionaler wie auch iiberregionaler Politik. Er besitzt neben hervorragenden
theoretischen Kenntnissen reiche Erfahrungen von del" deutschen Administration.
Herr Professor Weisser, im Namen del" Nationalekonomiska Foreningen griisse ich Sie in unserern Kreis herzlich willkornmen lInd
erteile Ihnen hiermit das Wort.
Professor Dr Gerhard Weisser inledde kvaJlens diskussion rorande

Produktionsentwicklung und Exportexpansion in Westdeutschland
Herr Vorsitz.ender! Meine sehr geehrten Darnen und Herren! Ich
empfinde dankbar die Ehre, VOl" einem so unterrichteten Kreise iiber
das Thema "Produktionsentwicklung und Exportexpansion in Westdeutschland" sprechen zu konnen. Es bedriickt mich sehr, dass ich
nicht in Ihrer Landessprache zu Ihnen sprechen kann. Ich bitte, mil"
das freundlich zu verzeihen.
Das aktuelle Interesse in Schweden an der Entwicklung der deutschen Ausfuhr - besonders des deutschen Exports nach Schweden
- macht es ein wenig schwierig, das mil" gestellte Thema Zil hehandeln. Es besteht eine leicht nervose Situation, da sich die Entwick·
lung del" Zahlen des Aussenhandels zwischen Schweden und Deutschland in letzter Zeit sehr dramatisiert hat. Abel" das schwedisch deutsche Gesprach iiher die aussenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den heiden Landern hat den grossen Vorzug,' dass es in einer
Atmosphare ruhiger Sachlichkeit und Fairness gefiihrt wird. Dies.
erleichtert es auch dem Professor, das Thema in wissenschaftlicher
Sachlichkeit zu hehandeln. Ich tue das nicht als Exportspezialist~
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der ich nicht bin, sondern mehr in der Absicht, die sozialokonomischen
Hintergriinde zu heleuchten, vor denen sich das Schauspiel der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Schweden und Deutschland abspielt.
Die Tendenzen, die bei der Entwicklung der Produktion und des
Exports in Westdeutschland zu beobachten sind, konnen nur verstanden werden, wenn man die Anderungen der Struktur beachtet, die das
deutsche Wirtschaftsleben von Grund auf erfahren hat.
Ich mochte zunachst einiges dariiber sagen, und muss dabei auch
allf Zahlen verweisen. Das ist keine schone Aufgabe fiir einen Referenten. Zahlen sind ja immer ein wenig langweilig.
Meine Damen und Herren, wir betrachten wohl am besten zuerst
die Anderungen des geografischen Raums und der bevolkerungsstatistischen Verhaltnisse, die sich aus der Aufteilung Deutschlands in
je eine Einfluss-Sphare der Westmachte und des Ostblocks ergeben
hahen. Sodann interessiert vor allem, was sich bei den elementaren- Produktionsgiitern geandert hat. Sie bilden die Grundlage des Wirtschaftens. Wir werden aber auch eini'g~ B'emerkungen iiber immaterielle
Vorbedingungen der westdeutschen Wirtschaft machen miissen. Es
handelt sich ja immer urn Menschen und nicht bloss um Sachen und
Giiter. Auch die Menschen und ihre Bediirfnisse haben sich geandert.
Die wirtschaftenden Menschen in Deutschland stehen psychisch unter
anderen Bedingungen als vor der grossen Katastrophe. Zum Schluss
werden wir uns dann dem deutschen Aussenhandel zuwenden.
Es ist allgemein bekannt, wie sich der geografische Raum der
deutschen Wirtschaft geandert hat. Das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland umfasst nur die Halfte der Quadratmeterzahl, die das
deutsche Reich um 1937 umfasst hat. Mit dem anderen Teile unseres
Vaterlandes, mit Mittel- und Ostdeutschland, also mit der sowjetischen
Besatzungszone und den Gebieten jenseits der Oder und Neisse, konnen wir leider zur Zeit wirtschaftlich nur wenig rechnen. Es ist ein tiefer Graben z,vischen den beiden Teilen Deutschlands. Wir haben den
wirtschaftlichen und politischen Zusammenhang mit dem mittleren
und ostlichen Teil Deutschlands verloren. Ja, der westdeutsche Mensch
(ich seIber bin Ostdeutscher) kommt sogar in die Versuchung, auch
die menschlichen Verbindungen mit den zwanzig Millionen Deutschen
in der Ostzone zu losen, weil die Kontakte nur schwer aufrechterhalten
werden konnen. Wenn wir einen Brief an einen Deutschen in der Ostzone schreiben, miissen wir ja immer daran denken, ob wir diesen
Deutschen nicht dadurch in Gefahr bringen. So tief ist der Graben
zwischen ~er einen Seite Deutschlands und der anderen. Ich kann also,
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wie es mir ja auch das Thema vorschreibt, nur iiber die westdeutsche
Wirtschaft sprechen.
Was haben wir mit dem mittleren und ostlichen Raum des alten
Reichs wirtschaftlich verloren? Wir haben sehr wertvollen landwirtschaftlich nutzbaren Boden und Bodenschatze unter der Erde wie die
Oberschlesische Steinkohle und die mitteldeutsche Braunkohle verlorene Es fehlen uns die Exportleistungen der sachsischen Industrie,
iiberhaupt der gewerbliche Fleiss jener 20 Millionen Deutschen in
Mitteldeutschland und Ostdeutschland. Geblieben sind uns in Westdeutschland die Ruhr-Kohle, die Rheinische Braunkohle und das allerdings sehr grosse industrielle Potential des Westens und Siidwestens
sowie einige agrarische Gebiete. Hamburg und Bremen, unsere grossen
Nordseehafen dienen der 'westdeutschen Wirtschaft; die Ostseehafen
stehen Westdeutschland grossenteils nicht zur Verfiigung.
Wahrend der Boden halbiert ist, steht es mit der Bevolkerung, die
auf diesem Boden leben muss, ganz anders. Die Bundesrepublik war
im Jahre 1939 von rund 39 Millionen Menschen bewohllt und hat
heute cine Bevolkerung von fast 49 Millionen Menschen, also 10 Millionen Menschen mehr. Und das bedeutet, dass Westdeutschland in
die Reihe der am dichtesten besiedelten Lander eingetreten ist. 1m
Bundesgebiet leben in diesem Jahre fast 200 Menschen auf einen Quadratkilometer, in Schweden dagegen nach den letzten mir zuganglichen
Zahlen nur 16. So fundamental anders sind die demografischen Vor~
bedingungen des Wirtschaftens in dem einen und in dem anderen
Land. Die Bundesrepublik wird an Dichte der Bevolkerung nur noch
von den Benelux-Landern und England iibertroffen. Auch die Tendenzen der. Bevolkerungsbewegung haben sich sehr geandert; und zwar
in einer anderen Richtung als in den meisten anderen europaischen
Landern. Der Geburteniiberschuss ist in der Bundesrepublik geringer
als vor dem Kriege im Deutschen Reich. In den meisten arderen
europaischen Landern' w.ar er ini Jahre 1950 grosser als vor dem
Kriege. Vor dem Kriege waren wir z. B. gewohnt, in Frankreich ein
Land zu sehen, das wenig Geburten hatte und das bereits einen abso. luten Riickgang seiner Bevolkerung erlebte. Heute ist Frankreichs
Bevolkerungsbilanz aktiv geworden. Wahrend damals weniger Menschen geboren wurden als starben, hat heute rrankreich einen Geburten-Dberschuss von beinahe 8 auf 1000 Einwohner. Auch Schweden
hatte im Jahre 1950 einen Geburten-Uberschuss. Ich weiss wohl: in
Schweden ist qie Bevolkerungsfrage ein ernstes Problem, und Sie
haben grosse Landesteile, in denen die Bevolkerung zuriickgeht. Aber
Sie haben doch andere Landesteile, in denen Sie noch sehr stark
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wachst, und SO haben Sie denn heute einen grosseren Geburteniiberschuss als Deutschland. Einen Vergleich mit ostlichen Landern Zll
ziehen, ist heinahe nicht moglich. Wenn Schweden im Jahre 1950 noch
einen Geburten-Uberschuss von 6,4 und die Bundesrepublik einen solchen von 5,9 auf tausend Einwohner hatte, so hat Jugoslavien einen
Uberschuss von 17,1; also fast den dreifachen Uberschuss.
Es ist klar, dass Produktion und Exportbediirfnis nicht unabhangig
von der Bewegung del' Bevolkerung sein konnen. Es lohnt daher, wenn
wir diese Entwicklung in Deutschland sehen, nach ihren Ursachen zu
fragen. Wie mag es zugehen, dass die Geburtenkurve in Deutschland
sich so nach unten neigt? Es ist nicht leicht, da eine Analyse zu geben.
In Frankreich ist die Zunahme zweifellos ein .Ergebnis einer aktiven
und dabei erfolgreichell Bevolkerungspolitik, die das Ziel hat, unter
erheblichen staatlichen Opfern die Bevolkerung zu vermehren. Auch
in Sch,veden gibt es vorbildliche Einrichtungen, die die Familien mit
mehreren Kindern entlasten. Wir in Deutschland haben noch sehr
wenig solche soziale Einrichtungen
Gunsten del' Familien mit Kindern. Erlauben Sie mil' als Sozialpolitiker zu sagen: wir haben zu
wenig .solche Einrichtungen. Abel' d~s allein erklart ja die Entwicklung
der Gerburtenzahlen nicht. Der.; Staat kann manches tun, abel' die
Grundtendepzen del' Bevolkerungsentwicklung sind spontan. Und ich
glaube wohl, meine Darnen und Herren, wenn man nach solchen Ursachen fragt, dann muss man doch wohl antworten: Dem deutschen Yolk
fehlt es noch an Vertrauen in die Zukunft. Das deutsche Yolk ist im
Grunde von Pessimismus beherrscht. Auch das sogenannte "deutsche
Wirtschaftswunder" darf nicht dariiber hinwegtauschen, class psychisch, in der inneren Haltung, die Menschen in Deutschland noch
sehr labil sind. Sie erwarten nicht viel GlItes von der Zukunft. Wenn
sie dennoch fleissig und erfolgreich arbeiten und das "deutsche Wirt,.
schaftswunder" zuwege bringen, so driickt sich hierin, wie ich fiirchte,
die Erscheinung eines "AI'S ob"-Optimismus aus; eines Optimismus,
"als ob" die Umstande dafiir sprachen, dass man Optimist sein diirfe.
Mall arbeitet - und man arbeitet fleissig! - , urn sich - nicht selbst
aufzugeben.

zu

Diese wenigen Bemerkungell iiber die Bevolkerungsentwicklung
mogen geniigell. Es ist nicht sehr schwer, daraus Folgerungen auf
lange Sicht fiir die Aussenwirtschaft der Bundesrepublik z,u ziehen.
Die demografischen Vorbedingungen del' Wirtschaft eines Volkes
lassen sich zwar nicht in eine exakte Beziehung zur Produktivitat der
Wirtschaft dieses Landes bringen. Abel' es bestehen solche Beziehungen, lInd man darf sie nicht ausser Acht lassen.
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Ganz andeI's als die natiirliche Bevolkerungsentwicklung ist nun in
del" Bundesrepublik die Wanderungsbewegung beschaffen. Betrachten
wir zunachst die Bewegung del" Menschen libel" die Grenzen del" Bundesrepublik hinweg! Die Deut~chen haben nul" geringe AuswanderungsChancen. Ihnen bieten sich nicht viele Moglichkeiten in del" Welt, ihre
wirtschaftliche Energie in einem anderen Lande mit weniger dichter
Bevolkerung einzusetzen. 1m Jahre 1950 wanderten 78.148 Menschen
aus dem Bundesgebiet in das Ausland aus. Auswanderung ist also
z. Z. kein wichtiger Prozess im deutschen Volksleben. Die Einwanderung hat noch immer eine iiberaus grosse Bedeutung fiir die Wirtschaft und das soziale Leben im Bundesgebiet. Immel" noch stromen
neue Menschenmassen in die Bundesrepllblik ein.. Immel" noch wachst
das Menschenpotential del" Bundesrepublik; und zwar heute hauptsachlich durch Einwanderung aus del" Ostzone. Man weiss in Europa,
dass die Bundesrepublik einem Zuwachs v'on libel" 8 Millionen Fliichtlingen aus ostlichen Gebieten jenseits del" Oder/Neisse, aus dem Balkan usw. erfahren hat. Das heisst, dass sich die Bevolkerung durch
Fliichtlinge und Vertriebene von dort urn beinahe ein Fiinftel vermehrt
hat. Man weiss abel" im Ausland noch zu wenig, wie gross del" Menschenstrom ist, del" sich heute aus del" Ostzone taglich in die Bundesrepublik ergiesst. Sehr viele Menschen mit einer festen politischen
Haltung konnen dort nicht mehl" hleiben, ohne ihl" Leben z,u gefahrden.
Andere kommen aus wirtschaftlichen Griinden in die Bundesrepublik,
und so sind in einzelnen Monaten his zu 30.000 Menschen eingewandert. J a, meine Damen und Herren, dass ist eine Zahl, mit del" ein
so kleines Land wie die Bundesrepublik auf irgendeine Weise fertig
werden muss. Diese Aufgabe muss gelost werden. Es ist leicht zu
erkennen, wie schierig das ist, wenn schon beinahe 200 Menschen auf
den Quadratkilometer dort wohnen.
Die wirtschaftliche Aufgabe, die sich hier ergibt, besteht darin,
dass diese Millionen zuwandernder Menschen in den westdeutschen
Produktionsprozess eingegliedert werden miissen. Die Bundesl"epublik
ist noch keineswegs fertig mit diesel' produktiven Eingliederung del"
libel" 8 Millionen Vertriebenen, und schon muss sie neue Menschenmassen eingliedern, die in einer Anzahl von hisher 1,8 Millionen aus
del" Ostzone einstromen. Unablassig mussen neue Arbeitspliitze fiir
diese Menschen geschaffen werden. Sie miissen arbeiten, und sie konnen und wollen arbeiten. Diese Eingliederung ist daher die vielleicht
grosste und schwierigste Anfgabe dieses kleinen Landes "Bundesrepublik Deutschland"; eine durchaus neuartige Aufgabe. Sie muss auf
lange Sicht und universell gelost werden. Es handelt sich nicht nur
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darum, dass diese Menschen einen Arbeitsplatz bekommen..Sie miissen
auch in das soziale Leben del" Gemeinden aufgenommen werden, in
denen sie Wohnungen erhalten. Die Frauen miissen die einheimischen
Manner heiraten und umgekehrt einheimische Manner Fliichtlingsfrauen, wenn die neue und die alte Bevolkerung zu kultureller Einheit
zusammenwachsen sollen. Dabei' muss del" Wille del" Vertriebenen
geachtet werden, die mit Recht alles tun, urn ihr altes heimisches
Kulturgut in landsmannschaftlichen Vereinigungen weiter zu pflegen.
Es gibt da die schwierigsten Aufgaben, die weit iiber das rein Okonomische hinausgehen. Okonomisch gesehen, bedeutet diese Eingliederung einen stiindigen Zwang zu investieren. Investition, Investition,
Investition! Das ist die Situation del" Bundesrepublik. Und nicht nul"
das: in diesem eng besiedelten Land muss die Bevolkerung sich auch
dadurch die okonomische Basis ihres Lebens schaffen, dass sie intensiv
in die Weltwirtschaft hineingeht, weit mehr als friiher. Das ist eine
absolute Notwendigkeit fiir ein Yolk, das einen so ungeheueren Zugang
an "Einwanderer" einzugliedern hat: Es muss exportieren. Deutschland kann von Tag zu Tag weniger' von den Schatzen des eigenen
Landes leben. Von Tag zu Tag muss es sich mehr in die Weltwirtschaft eingliedern; und zwar VOl" allem in die europaische Wirtschaft,
da von jeher die deutsche Ausfuhr Zll etwa 70 % in europaische
Lander gegangen ist.
Ich weiss, dass viele andere Lander Europas ahnliche Sorgen haben.
Au'ch die Niederlande z. B. haben eine Fliichtlingsfrage; und zwar
ein sehr schwer losbares Fliichtlingsproblem. Und andere Lander haben
andere Sorgen. Abel" ohne dass ich unsere Sorgen VOl" Ihnen aufdringlich ausbreiten. mochte, ist es' heute doch meine Aufgabe, Ihnen diese
Schwierigkeit del" deutschen Wirtschaft ~u schildern.
Wie hat sich nun auf diesen Grundlagen die deutsche Produktion
im ganzenentwick:elt? Lassen Sie mich da zwei Zeitabschnitte unterscheiden. Del" erste Zeitabschnitt reicht von del" Katastrophe im Ja4re
1945 bis zu del" Reform del" deutschen Wahrung, del" zweite von del"
Wahrungsreform bis heute.
Meine' Darnen und Herren, die deutsche Verwaltung hat die
Wiihrungsreform sehr viel friiher haben wollen, als die Besatzungs"
machte sie dann eingefiihrt haben. Ich war damals in den ersten
Monaten nach dem Kriege del" Leiter des Finanzministeriums eines
kleinen deutschen Landes, das heute nicht mehr existiert, des Landes
Braunschweig. Wir leitenden Finanzbearntell del" Land·er del" briti~
schen Zone vereliligtell uns, um den Alliierten eine' schnelle Refoini
del" Wahrung vorzuschlagen. Daswar gar nicht· einfach; denn jede
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kleine Reise musste von del" Besatzungsmacht, also von den Englandern, genehmigt werden. Wir haben 'damals ein Programm fiir die
Wahrungsreform unterbreitet. Ich hatte selbst zu referieren; es
geschah im August 1945. Dann entstand del" Plan eines Zllsammengehens mit den siiddeutschen Landern. Wieder waren die technischen
Schwierigkeiten gross. Eine kleine, tragikomische Episode darf ich
Ihnen berichten: Wir wollten in Frankfurt mit dOen siiddeutschen
Experten verhandeln. Das war abel" fiir uns fernes "Ausland"! Wir
erhielten keine Reisegenehmigung, obwohl es sich urn eine offizielle
Delegation del" Lander del" britischen Zone handelte. Ich bin dann
unter einem Vorwand, gewissermassen illegal, dennoch nach Frankfurt
gefahren, abel" ich musste im Verborgenen bleiben, und die Kon£erenz
war informell. Unter solchen Umstanden musste Deutschland seine
Wirtschaftspolitik betreiben und seinen Staat wieder aufbauen.
Ich glaube, man tut den ersten J ahren nach dem Kriege ein wenig
unrecht, wenn man glaubt, damals habe das deutsche Yolk unter del"
Wirkung eines Chocks gestanden und sich passiv verhalten. Behorden
und Industrie haben in jenen J ahren des Hungers und del" Verkehrsnot
eine Leistung vollbracht, die mall nicht mehr in Zahlen darstellen
kann, die abel" von einem echten Willen zum Au/bau zeugt. Damals
haben die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer gemeinsam die Fabriken
wieder aufgebaut, die durch die Bomben zerstort waren. Mit geschwachtem Korper bauten die Arbeiter die Produktionsstatten selbst wieder
auf, in denen sie arheiten wollten. Oft arheiteten sie hei jedem Wetter
in Fabrikhallen ohne Dach. Es bestand eine schone Solidaritat zwischen Unternehmer und Arbeiter. Das, was damals geleistet wurde,
lasst sich statistisch nie mehr feststellen. Abel" es ist eine Tatsache.
Nach del" Wahrungsreform entwickelte sich nun das so viel hesprochene "deutsche Wirtschaftswunder". Meine Damen und Herren, wenn
man den Dingen in Deutschland naher steht, als dies dem Auslander
moglich ist, dann sieht man das deutsche Wirtschaftswunder nieht
so dramatisiert, wie es vom Ausland her - hier und da mit Erschrecken, oft mit einer gewissen Bewunderung - gesehen wird. Ein
wenig freuen wir Deutschen uns abel". doch dariiber, dass die deutsche
Wirtschaft so schnell wieder ein Volumen erreicht hat, wie es friiher
einmal in Deutschland fiir die Wirtschaft kellnzeichnend war.
Was ist nun wirklich erreicht? Hieriiber kann ich in einem kUfzen
Vortrag nul" das Notigste sagen~ Wir betrachten dazu am besten
zunachst die Entwicklung des deutschen Sozialprodukts. Das Bruttosozialprodukt steht in Preisen von 1936 auf den' Kopf del" Bevolkerung bezogen erst urn 5 Punkte iiber del" Indexzahl von 1936. In
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vielen anderen Landern ist diese Zahl erheblich hoher. Ich sage, dass
es uns Deutsche in wenig freuen kann, dass das erreicht ist. Aber
absolut ist das in einem Zeitraum von beinahe 16 J ahren nicht sehr viel.
Es zeigt, wie schwer es ist, das Sozialprodukt in Deutschland zu steigern. Zu del" ersten Halfte des Jahres 1952 hat es in Deutschland
aufgehort zu steigen. Das scheint sich jetzt wieder zu andern; aber
es zeigt, dass die deutsche Wirtschaft keineswegs mit Sicherheit im
bisherigen Tempo weiter wachsen wird. Dazu sind die Schwierigkeiten
und Risiken zu gross. W 0 liegen nun diese Schwierigkeiten? Sie miissen irgendwo bei den Produktionsfaktoren liegen; bei dem Produktionsfaktor Arbeit und deln Produktionsfaktor Kapital.
Betrachten wir zuerst die Arbeit. In unserer Lage ist es offenbar
notig, dass moglichst viele Menschen arbeiten, dass sie moglichst
gute Arbeit leisten, dass sie raumlich moglichst gut verteilt sind, so
dass del' Arbeiter dort wohnt, wo er arbeiten sollte, und dass die
Beschaftigung moglichst stabil ist. Wie ist es nun mit allen diesen
Bedingungen bestellt? Gewiss, es arbeiten sehr viel mehr Menschen
in Deutschland als friiher. Frauena~beit ist sehr viel haufiger geworden. Das ist eine internationale Erscheinung.
Dagegen lebt in del" Bundesrepublik eine in Verhaltnis sehr grosse
Zahl von Menschen, die nicht arbeiten konnen und daher ohne eigenen
Beitrag zum Sozialprodukt aus ihm versorgt werden mussen. Es gibt.
llngefahr vier Millionen Kriegsbeschadigte und Hinterbliebene von
Menschen, die als Opfer des Krieges odeI' seiner Nachwirkungen gestorben sind. Dazu kommt, dass bei del" einheimischen Bevolkerung des
Verhaltnis zwischen .den Menschen im arbeitsfahigen Alter lInd den
altell Leuten, die nicht mehr arbeiten konnen, sehr ungiinstig ist. Auch
unter den Fliichtlingen sind natiirlich viele Arbeitsunfahige, obwohl,
meine Damen und Herren, die Fliichtlingsbevolkerung Zll einem hohen
Prozentsatz aus Arbeitsfahigen zusammengesetzt ist; denn nul' die
kraftigeren und gesiinderen Menschen haben die Schreckenszeit iiberstanden. Das klingt ein wenig dramatisch; abel" es ist eine statistische
feststehende Tatsache und international anerkannt. Es fehlen 2-3
Millionen Menschen, die von Feindeshand oder unterwegs gestorben
sind.
1m ganzen gesehen wird hiernach die Produktivkraft del" westdeutschen Wirtschaft in einem relativ grossen Umfang fiir die
Versorgung nicht arbeitsfiihiger Menschen in Anspruch genommen.
Das muss bei del' Betrachtung del' bisherigen Entwicklung der westdeutschen Produktion und bei del' Beurteilung der Chancen fiir die
Zukllnft del' westdelltschen Wirtschaft beachtet werden. Offenbar
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musste es VOIl entscheidender Bedeutung sein, wie weit die arbeitsfahigen und arbeitswilligen Menschen, die als Fliichtlinge in die
Bundesrepublik einstromten, in den Arbeitsprozess eingegliedert
werden konnten. Das ist immerhin bei etwa 80 ero der Fliichtlinge
gelungen, allerdings iiberwiegend in sozial und okonomisch unbefriedigender Weise.
Das Gesamtbild ist nun so, dass seit dem Jahre 1948, also seit der
Wahrungsreform, die Zahl der Beschaftigten standig gestiegen ist.
Zugleich aber sind in der Bundesrepublik standig sehr viele Menschen
arbeitslos. Das ist ein Paradoxon, aber nur ein scheinbares. Es hangt
natiirlich damit zusammen, dass unsere Bevolkerung so stark gewachsen ist, so dass fiir immer neue Menschen Arbeit beschafft werden muss.
Wahrend die vermehrte Bevolkerung nur bei starker Steigerung der
nationalen Arbeitsleistung ausreichend versorgt werden kann, ist diese
rasche Zunahme der Bevolkerung zugleich eine Ursache dafiir, dass
standig 1-2 Millionen Menschen arbeitslos sind. Zur Zeit, im Somnler und Herbst 1952, ist die Zahl der Arbeitslosen verhaltnismassig
niedrig; die statistisch nachgewiesene Arbeitslosigkeit iibersteigt aber
TIoch immer die Zahl von 1 Million, und iiberdies ist eine gewisse
Anzahl von Arheitslosen statistisch nicht erfasst. Die Zahl diirfte auch
im kommenden Winter wieder stark ansteigen. Nun bedeutet ja diese
Arbeitslosigkeit von 1-2 Millionen Menschen, dass ein Produktionsfaktor, vielleicht der wichtigste, namlich die menschliche Arbeitskraft,
in diesem Masse unausgeniitzt ist, obwohl es gerade in Deutschland
dringend notig ist, dass aIle Produktionsfaktoren optimal zur Produktion herangez.ogen werden. Es ist schlimm, wenn unter solchen
Umstanden 1-2 Millionen Menschen keine Arbeit haben. In jeder
modernen Volkswirtschaft muss natiirlich eine grossere Anzahl von
Menschen jeweils unheschaftigt sein, wenn der Arbeitsmarkt funktiollieren solI. Es muss ein Spielraum da seine Aber warum besteht in
Deutschland eine weit grossere Arbeitslosigkeit? Wir haben eine
Ursache bereits kennengelernt. So schnell stromen immer neue Menschenmassen in die Bunclesrepublik ein, dass es auch unter den giinstigsten Umstanden nicht moglich sein wiirde, jedem neuen Biirger
sofort Arheit zu verschaffen. Aber ist das die einzige wichtige Ursache
fiir die permanente Arbeitslosigkeit in Deutschland? Die Antwort auf
diese Frage ist nicht leicht. Es ist ja nicht so, dass wir in der Bundesrepublik etwa eine okonomische Krise hatten und class diese Menschen
nicht beschaftigt waren, weil etwa die Unternehm~r ihre Mittelliquide
hielten und keine Neigung zu neuen Geschaften und demgemass zur
Anstellling neuer Arbeiter hatten. So ist es nicht, wir haben keine
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schlechte Konjunktur, wir haben keine "KeYI1es-Situation"! Es sind andere Ursachen, die es bewirken, dass standig 1-2 Millionen Menschen
keine Arbeit haben. Es sind iiberwiegend (freilich nicht ausschliesslich!) Ursachen, die in del' gegenwartigen Struktur del' westdeutschen
Wirtschaft liegen. Sie hangen VOl' allem damit zusammen, dass die
Menschen nicht dort wohnen, wo sie Arbeit finden wiirden. Sie wohnen
in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen oder an der Ostseite von
Bayern. Abel' Arbeit wiirden sie im Ruhrgebiet oder in Wiirttemberg
finden. Die Menschen sind noch nicht dorthin gefiihrt worden, wo die
Arbeitsplatze sind. Das ist die grosse Schwierigkeit, die zu einem
grossen Teil die Arbeitslosigkeit erklart. Als das Potsdamer Abkonimen del' Alliierten festlegte, dass Millionen von Ostdeutschen nach
dem Western evakuiert werden sollten, da haben die Russen ihre Versprechungen nicht gehalten, die sie den anderen Besatzungsmachten
gegeben hatten. Sie hatten versprochen, dass diese Evakuierung in
einem ruhigen Tempo Schritt fiir Schritt durchgefiihrt werden solIe,
damit die Vertriebenen an den richtigen Stellen in der Bundesrepublik
untergebracht werden kannten. Stattdessen wurde der Osten iibel~
stiirzt und mit riicksichtsloser Sch,nelligkeit evakuiert, und die Offiziere der Besatzungsmachte mussten die Eisenbahn-Ziige mit Vertriebe'nen dorthin schicken, wo die Menschen gel'ade eben ein Obdach
erhalten konnten. Das war noch am ehesten auf den Bauernhafen in
den landwirschaftlichel1 Gebieten des Westens moglich, also in Schleswig-Holstein, .Niedersachsen und Bayern. Dort aber gab es keine
Arbeit fiir die Fliichtlinge. Die Millionen von neuen Einwohnern kan11en nul' in der Industrie beschaftigt werden; und es ist fiir Deutsch~
land daher mehr als friiher eine Hauptaufgabe, dass es immel' mehr
ein Industrieland wird. Die Industriezentren sind abel' mehr inl
Westen lInd Siidwesten del' Bundesrepublik. So vor alleln kam es,
dass wil' eine strukturelle Arbeitslosigkeit haben. Die neuen Arbeiter
konntell nicht richtig im Raum verteilt werden. Es kommt hinzu, dass
die franzosische Besatzungsmacht in die von ihr verwalteten Zone keine
Fliichtlinge aufnahm. Erst jetzt hat die deutsche Regierung die Moglichkeit, Fliichtlinge in die Wirtschaft diesel' Gebiete del' Bundesl'epublik einzugliedern.
Mehr mochte ich in diesem kurzen Vortrag iiber die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland nicht sagen. Bei einer eindringenden Unter..
suchung miissten noch andere Ursachen analysiert werden, die dazll
fiihren, dass es noch immer so viele Arbeitslose in Westdeutschland
gibt.
, Wir haben bisher erortert, wieweit der Produktionsfaktor Arheit
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durch den Grad der "Beschaftigung" zur Entwicklung der deutschen
Produktion ausgeniitzt wird. Jetzt wollen· wir fragen, was der einzelne
Beschaftigte verglichen mit den friiheren Zeiten leistet. Hier miissen
wir wohl zunachst feststellen, das der Stand des Fleisses, der Ausbildung und des berllflichen Konnens der deutschen Arbeiter, Angestellten und Unternehmer auch heute entsprechend der Tradition l1ach
ist. Niemand wird dem deutschen Volke vorwerfen, dass es etwa nicht
fleissig ware. Ein fliichtiger Blick bei einer Touristenreise nach
Deutschland konnte hier oder da eirtmal ein anderes Bild hevorrufen,
aber es ist schon der alte Fleiss da. Und besonders die Fliichtlinge sind
da ein wertvolles Aktivum der deutschen Wirtschaft. Die Fliichtlinge
sind ja nur nicht eine Last fiir die einheimische Bevolkerung. Sie
tragen schon jetzt durch ihren Beitrag zur westdeutschen Produktion
weitgehend dazu bei, dass die Wirtschaft vorankommt. Nur: sie sind
noch nicht in clem Masse eingegliedert, dass sie die von ihnen vernrsachten Kosten in vollem Umfang selbst deckten. So weit sind wir noch
nicht. Dennoch stellen sie ein wertvolles Arbeitspotential dar.
, Wenn man bei diesem· Urteil iiber die okonomische Leistungsfahigkeit der heutigen westdeutschen Bevolkerung dennoch einige Vorbehalte
roachen muss, so liegen sie einmal darin, dass Menschen, die nicht am
richtigen Platz und entsprechend ihrem beruflichen Konnen besehaftigt
werdell, nicht das leisten konnen, zu dem sie an und fiir sich fahig
sind. Hierzu kommen gewisse psychische Erscheinungen, die die wirtschaftlichen Energien verringern. Es sind Ermiidungserscheinungen,
eine gewisse psyehische Labilitat und ein Mangel an Fahigkeit, das
Leben zielbewusst zu gestalten. Aber selbst auch die Kerntruppe der
deutschen Wirtschaft, die Unternehmer, ist nicht mehr ganz, was der
deutsche Unternehmer friiher war. Wir untersuehen an den Universitaten und auch in der Wirtsehaftspraxis heute das Problem, ob der
Unternehmer von heute noch dem Unternehmer von gestern gleicht.
Der Rektor der Universitat Koln, Professor Wessels, hat vor kurzem in
einem Referat ausgefiihrt, dass dem deutschen Unternehmer von heute
etwas von dem Wagemut, der Risikobereitsehaft, fehlt, die ihn friiher
auszeiehnete. Er ist nicht im gleichen Mass wie friiher bereit, wirtschaftliche Neuerungen einzufiihren und Gefahren einzugehen, urn
Erfolge zu haben. Auch beim Unternehmer zeigt sich das Streben der
Menschen unseres Jahrhunderts naeh Sieherheit. Es ist eine Erschei..
nung, die man schwer quantitativ bestimmen kann; der eine mag sie so
bewerten und der andere anders. Aber die Wirts~haftssoziologie beobaehtet sie deutlieh, und sie macht nns Sorgen. Oft kann man Unternehmer sagen horen, dass sie nieht immer - Jahrzehnte hindnrch· -
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Hochstleistungen aus sich herausholen konnen und dass die· Zukunft
der deutschen Wirtschaft, ja des deutschen Volkes schlechthin, zu
ungewiss sei, als dass es Sinn hatte, aIle Moglichkeiten unternehmerisch wahrzunehmen. Es gibt mancherlei technische Entwicklungen, die
aus solchen Grunden wirtschaftlich nicht voll ausgeniitzt werden. Dazu
kornrnt die Hohe der Steuel"last, die den Anl"eiz zul" vollen Entfaltung
del" wirtschaftlichen Energien verringert.
Hiel"in liegen Hemmungen del" Produktionsentwicklung in Westdeutschland. Weitere solche Hernmungen zeigen sich, wenn wir die
Ausstattung der westdeutschen Wirtschaft mit Kapital und das Mass
der Kapitalbildung hetrachten. Wir fragen also nun nach del" Ausstattung del" deutschen ·Volkswirtschaft mit produzierten Produktionsmitteln. Je mehr Produktionsrnittel eine Volkswirtschaft hat, umso
intensiver kann sie produzieren. Deutschland wird durch Mangel an
Kapital in seiner Wirtschaftsentwicklung ernstlich gehernmt, und dies,
meine Darnen und Herren, wird auch nul" langsam bessel" werden. Es
hemmt unsel"e Wettbewel"bsfahigkeit in,' del" Weltwil"tschaft. Nul" bei
einer hochwertigen und ganz moder:qen Ausstattung mit Pl"oduktionsmitteln kann sich ein Industl"ieland irn Wettbewel"b mit andel"en
hehaupten.
Wal"um fehlt es uns· an Kapital? Es liegt dal"an, dass del" Kapitalbedarf aussergewohnlich hoch un~ das Angebot an Kapital aussergewohnlich niedrig ist. Wir haben zunachst sehr viel nachzuholen, was
in del" Zeit del" Isolierung Deutschlands von del" Welt in del" deutschen
Wirtschaft unterlassen worden ist. Die Ursachen diesel" Riickstandigkeit
liegen weitgehend schon in del" nationalsozialistischen Zeit mit ihrem
Autarkiestreben und del" sehr einseitigen Entwicklung nul" derjenigen
Wirtschaftszweige, die del" Riistung dienen. Kapitalmangel herrscht
auch, weil sehr viel zerstort worden ist. Fabriken sind zerstort, Briicken,
Stl"assen, Wohnhallser, offentliche Gebaude, Verkehrseinl"ichtungen
usw. Das ergibt einen grossen z~satzlichen Kapitalbedarf; zusatzlich
zu dem Bedarf, del" jahrlich bei einer normalvel"laufenden Wirtschaft
entsteht. VOl" allen Dingen abel" ist es die Eingliederung del" Vertriebenen, aus del" sich ein sehr grosser ungedeckter Kapitalbedarf ergibt.
Die industrielle Produktivitiit, das heisst die Leistung del" Arbeiter
je Stunde, bleibt hinter entsprechenden Zahlen in anderen hochindustrialisierten Landern noch weit zuriick. Die Indexzahl (1936 == 100)
betrug im Juni 1952 erst 104,8. Das liegt nicht daran, dass del" deutsche
Arbeiter weniger fleissig ware. Es liegt vielmehr einmal dal"an, dass
die Ausstattung del" deutschen Wil"tschaft mit Produktionsmitteln
mangelhaft ist. Die Riickstandigkeit ist ein Kennzeichen dafiir, dass
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die deutsche Wirtschaft kostbare Jahre verIoren hat, die andere Lander
hesser geniitzt haben. Zum anderen ist sie ei~e Wirkung der schlechten
standortlichen Verteilung der produktiven Krafte in der Bundesrepublik. Sie ergibt sich ferner daraus, class Disharmonien in cler Ausstattung der deutschen Wirtschaft mit Produktionsmitteln bestehen.
Einzelne Wirtschaftszweige haben sich gut entwickelt, aber andere sind
unnatiirlich zuriickgeblieben, und so haben sich "Engpasse" ("bottlenecks") gebildet; eine Erscheinung, die in der modernen Wirtschafts-·
theorie ja sehr sorgfaltig analysiert wird. Die Produktivitatszahl, also
das, was der einzelne Arbeiter je Stunde leistet, ist beim Bergbau noch
weitunter der Zahl von 1936. Die Indexzahl vom Juni 1952 steht
da nicht einmal bei 100 sondern bei nur 78; und bei der Kohle allein
(Deutschland muss Ihnen ja Kohle liefern, Sie sind also interessiert)
steht die Indexzahl sogar nur auf 68,6. Bei Eisen und Stahl sieht es
auch nicht viel anders aus. Die Produktivitatszahl stand da im J uni
bei 99, aber in allerletzter Zeit scheint sich eine BeSSerl.lng der
Versorgung mit Eisen und Stahl anzubahnen. Die Ursachen dieser
Engpasse liegen ausser bei dem allgemeinen Kapitalmangel bei verschiedenen Umstanden. Zum Teil sind diese Wirtschaftszweige durch
gebundene Preise gehemmt worden, die sehr niedrig gehalten wurden;
z. B. beim Bergbau usw. Zum Teilleiden sie unter Mangel an Arbeitskraften; eine groteske Erscheinung, wenn man iiber eine Million
Arbeitslose zahlt. Diese groteske Erscheinung kann nur verstanden
werden, wenn man weiss, wie unokonomisch die Fliichtlingsbevolkerung iiber die Bundesrepublik verteilt werden musste. Wenn nun heute
Fliichtlinge aus Schleswig-Holstein geholt werden, damit sie im RuhrGebiet Kohle fordern, dann bleiben sie nicht dort. Wenn sie eillige
Wochen gearbeitet haben, dann sagen sie: "Ich habe doch Frau und
Kinder in Schleswig-Holstein, wann bekomme ich hier eine Wohnung?
Man kann mir doch nicht zumuten, dass ich unter Tage im Bergbau
schwerste Arbeit leiste und nicht einmal eine Wohnung haben solI, in
der ich mit meiner Familie zusammenleben kann. Ich gehe wieder
weg." Und so haben wir eine so grosse Fluktuation der Arbeitskrafte
im Bergbau, dass dies yom Produktivitatsstandpunkt aus ein Ungliick
ist. Kaum dass die Krafte angesetzt sind, gehen sie wieder weg.
Deshalb ist fiir uns der W ohnungsbau zu einer Lebensfrage geworden,
zu einer zentralen investitionspolitischen und nicht nur sozialpolitischen Frage. Auch in der Energiewirtschaf~ und im Verkehrswesen
miissen noch sehr viele Investitionen nachgeholt werden, bis sie
Optimales leisten konnen.
Die deutsche Landwirtschaft ist technisch nicht ausreichend ent-
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wickelt, obwohl sie auf hochsten Stand gebracht werden; muss, damit
Westdeutschland nicht allzuviel Nahrungsmittel einzufiihren braucht.
1m Ausland ist die Landwirschaft vielfach sehr viel mehr mit modernen Maschinen ausgestattet als in Deutschland, und es fehlt auch sonst
an Investitionen in der Landwirtschaft. Dass unsere Seefahrt noch
ganz im Riickstand ist, das wissen Sie ja. Das bedeutet,' dasswir
auch fiir Seetransporte viel Devisen brauchen, die durch Export erworben werden mussen.
Wie ist nun der Trend aZZer dieser Erscheinungen? Bessert sich der
Produktivitatsgrad der westdeutschen Wirtschaft, und wird 'diese
Besserung anhalten? In dieser Hinsicht ist es interessant, wie sich die
Investitionstatigkeit entwickelt hat. Investitionen machen heisst auf
Konsum verzichten. Es ist also eine Schicksalsfrage fiir Westdeutschland, in welchemMasse zugunsten der erforderlichen Investitionen auf
Konsum verzichtet wird. Nun: ich weiss, dass sehr viele von Ihnen
in den letzten Jahren Reisen -nach Deqtschland gemacht haben. Die
Auslander, die heute nach Westdeutschland kommen, bilden sich meist
die Meinung, dass die De~tschen-,',bei ihrem Lebensaufwand "iiber
ihre' Verhaltnisse hinaus" streben~das heisst mehr fiir Konsum ausgeben, als' das gut ist. Dieser Eindruck vieler Auslander findet jedoch,
wenn man die Volkswirtschaft im' ganzen betrachtet, keine Bestatigung
in den statistischen Zahlen. Sie, meine Damen und Herren, sind Wirtschaftsfachleute; Sie werden sicn bei Ihren Reisen nachDeutschland
durch den Aufwand, der i~ Hotels und 'an Vergniigungsstatten getrieben wird, nicht blenden lassen. Wahrscheinlich iiberwiegen hier in
diesem Saale Deutschlandbesucher, die sich fiir die Realitaten der
Wirtschaft interessieren und sich nicht so blenden lassen wie die Toul~isten. Ich mochte nur eine Zahl anfiihren. Adolf Hitler hat in den
~nfangszeiten seines Regimes verkiindet, die Deutschen sollten sich
"die verdammte Bediirfnislosigkeit abgewohnen" und mehr konsumie~·en. Er wollte damit die Arbeitslosigkeit beseitigen. (Spater war freilich von Mehrkonsum nicht mehr die Rede; da fiihrten die Riistungsauftrage zur V011- und Uberbeschaftigung.) Damals hat nun die deutsche Bevolkerung nur 18 % seines Bruttosozialproduktes investiert.
Heute investiert Westdeutschland 25,5 % seines Bruttosozialproduktes.
Es schrankt den Konsum also bedeutend mehr als damais ein, damit die Investition vorankommt. Ich glaube, dass-in dieser Hinsicht besonders die Leistung des deutschen Voikes auf dem Gebiet des Wohnungsbaues erwahnenswert ist. Da sind die deutschen Produktionszahlen verglichen mit anderen Landern Rekordzahien. Westdeutschland hat iiber
400 000 Wohnungen im vorig-en Jalir gebaut. Sie sind allerdings an
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Qualitat nicht zu vergleichen mit den Wohnungen in vielen anderen
Landern des Westens, aber sie sorgen zunachst einmal dafiir, dass
besonders an den Sehwerpunkten des Bedarfs an neuen Arbeitskraften
moglichst schnell Wohnungen bereitgestellt werden. Besonders intensiv
werden z.ur Zeit fiir Bergarbeiter Wohnungen gebaut; und iiberhaupt
fiir Zwecke der "Umsiedlung". Ich sage nicht, dass Westdeutschland
das Maximum an Wohnungsbau leistet, das es bei planvoller Lenkung
seiner Investitionen erreichen konnte; aber trotzdem sind die Produk-"
tionszahlen der Wohnungswirtschaft gross und z.eugen davon, dass die
deutsche Bevolkerung fiir diesen wichtigen Zweck auf viel Konsum
verzichtet.
Natiirlich wurde es in Deutschland auch versucht, umgekehrt die
Industrie zu den Arbeitern zu bringen; viele Versuche wurden gemacht, Fabriken in den Fliichtlingsgebieten zu griinden. Das ist aber
nur zum Teil gelurigen. Zu einem grossen Teil haben sich da Tragodien abgespielt, und fleissige Menschen, die schon einmal im Osten
alles verloren hatten, verloren nochmals ihre Existenzgrundlage. Die
Industrie lasst sich nicht willkiirlich in Gebiete verlegen, die fiir sie
keine guten Standorte sind. Die Methode, dass die Industrie z.u den
Arbeitern gebracht wird, lasst sich also nur unter bestimmten, giinstigen Vorbedingungen verwirklichen. Ich weiss nicht, wie es bei Ihnen
hier in Schweden ist, ob sie einen Teil der grosstadtischen Industrie in
die Landgebiete verlegen konnen, in denen bei Ihnen der Mann keine
Frau mehr findet, weil die jungen Madehen in die Stadt gehen. Urn
diese "Landflucht", wie wir in Deutschland das nennen, zu verhindern,
konnten auch Sie in Schweden den Wunsch haben, planmassig Indu..
strie auf das Land zu verlegen, damit die Menschen nieht in die Stadt
abwandern und zum Beispiel in Stockholm grosse Wohnungsnot hervorrufen. Es wird aber auch bei Ihnen nicht leicht sein, dabei Fehlinvestitionen zu vermeiden. Diese Dberlegungen fiihren zu der allgell1einen Frage, ob in der westdeutschen Wirtschaft heute fiir die
wichtigsten Zwecke investiert wird oder ob volkswirtschaftlich oder
sogar privatwirtschaftlich fehlerhaft investiert wird. Der rasche Aufschwung der deutschen Wirtschaft nach dem Kriege und die sich
bessernden Lebenslagen der meisten Volksgruppen zeigen, dass die
Investitionen zum grossen Teil richtig gewesen sein miissen. Aber denTIoch: Die deutsche Wirtschaftspolitik hat da Fehler gemacht. Es wiirde
aber einen Vortrag fiir sich erfordern, das zu klaren. Dberwiegend
liegen die Fehler daran, class sich z. Z. ein iibermassig grosser Teil
des neu gebildeten Kapitals aus Knappheits-, Monopol- und Differen-
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tialrenten del" Unternehmen hildet und in den Unternehmen selbst angelegt wird, in denen sich das Kapital bildet. Wir nennen das "Selbstjinanzierung". Diesel" Prozess hat storende Wirkungen. Uber die Richtung del" Kapitalanlage entscheiden bei del" Selbstfinanzierung weder
die Erwagungen von Kreditinstituten iiber die fiir die Dauer erzielbare
Rentabilitat noeh Erwagungen von staatliehen Lenkungsstellen iiber die
volkwirtschaftlich vorzugswiirdige Riehtung del" Investitionstatigkeit
Soweit die Selbstfinanzierungs-Mittel aus Konkurrenzbesehrankungen
und dadureh moglich werdender Konsumenten-Ausbeutung stammen,
entseheiden iiber die Richtung der Investitions-Tatigkeit nieht einmal
die Wiinsche del" Naehfrager, wie sie sieh bei freier Konkurrenz gestalten wiirden. Alles dies fiihrt in der gegenwartigen Situation unserer
Wirtschaft zu einem fehlerhaften VerIauf del" Investitionen. Betraehten
wir zunachst die Nachfrage-Akte del" Konsumenten, die zu den hohen
Gewinnen del" Unternehmen fiihren! Was sie anlangt, so sind diese
Konsumenten bei einer so ungewohnliehen Lage del" Volkswirtschaft
- vielleicht in komplizierten mode~nen Volkswirtsehaften iiberhaupt!
- gar nieht in del" Lage, ihr wohlverstandenes Interesse riehtig zu
erkennen. Sie sind daher nieht gewillt, diejenigen Produktionsleistungen am hoehsten ztl. bezahlen, die fiir eine dauerhafte Besserung
ihrer Lebenslage am wichtigsten sind. Diesel" Naehteil wiirde selbst
dann einen unerwiinsehten Ein~luss auf die Investitionsriehtung ausii..
ben, wenn es keinerlei Konkurrenzbesehrankungen gabe. Tatsaehlich
hestehen abel" solehe Konkurrenzbeschrankungen in grossem Umfang.
Wir haben in Deutschland wie in vielen anderen Landern del" Welt
keine vollkommene Marktwirtschaft. Die Konkurrenz ist zu einem
erhehlichen Teil beschrankt; zwar nieht durch Kartelle - die sind
abgesehen von (allerdings sehr wichtigen) Ausnahmen verboten - abel"
durch informelle Verstandigungen und stillschweigendes Ubereinkommen. Unter dem Einfluss del" Verbande in den einzelnen Wirtschaftszweigen und auch unter dem Einfluss der Wirtsehaftspriifer, die oft nul"
in Kosten, abel" nicht in Marktsituationen denken konnen, ferner auf
Grund des auch bei den Unternehmern heute weitverbreiteten Strebens
nach "Sicherheit" ist del" echte Konkurrenzpreis heute zu einer Seltenheit geworden. Die Preise sind vielmehr in sehr vielen Fallen hoher,
als es del" objektiven Knappheit del" Produkte entsprache. Dies ermoglicht dann den betreffenden Unternehmen ein Mass an "Selbstfinanzierung", das bei vollstandiger Konkurrenz nicht moglieh ware. Es vel"steht sich allerdings nicht von selbst, dass diese Unternehmen ihre
Dbergewinne auf Grund diesel" Konkurrenzbeschrankungen und ihre
hohen "normalen" Gewinne auf Grund del" gegenwartig erzielbaren
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"Knappheitsrenten" im eigenen Unternehmen anlegen. Es konnte
ja fiir sie auch heute reizvoller sein, sie iiber Kreditinstitute bzw. den
Wertpapiermarkt fremden Produktionsvorhaben zuzufiihren. Mehrere
Ursachen verhindern dies aber heute in den meisten Fallen. Die Selbstfinanzierung ist z. T. steuerlich begiinstigt und erleichtert iiberdies die
Hinterziehung von Steuern, was bei den hohen deutschen Steuersatzen
und der etwas verwilderten Steuermoral des deutschen Steuerzahlers
eine Rolle spielt. Es wirkt ferner noch immer mit, dass die Kapitalbe~
sitzer ihr Geld lieber in "Sachwerten" als in Wertpapieren anlegen, die
bei Inflationen ihren Wert verlieren konnen. Das eigene Unternehmen
erscheint als der beste "Sachwert". Wesentlich ist fiir die Entschliisse
der Unternehmen, die Gewinne anlegen wollen, auch die Tatsache,
class der Zins heute in Deutschland zu den ziemlich wirksam gebundenen ("gestoppten") Preisen gehort und - damit im Zusammenhang
- das Kursrisiko sehr gross ist. Wenn die Selbstfinanzierung nicht
eine so grosse Rolle spielte und ein erheblicher Teil der Gewinne dem
Kapitalmarkt zuflosse, wiirden insoweit die Entschliisse der Finanzierungs- und Emissionsinstitute iiber die Richtung der Investitionstatigkeit entscheiden. Das wiirde in der Regel besser als die jetzt
iiberwiegende Selbstfinanzierung seine Diese Kreditinstitute priifen
objektiv, wie die finanzierten Unternehmen auf die Dauer rentieren
werden, und fiihren die Mittel den nachhaltig rentablen Investitionsvorhaben zu, wahrend der einzelne Unterneh.mer, der Selbstfinanzierung treibt, sich oft subjektiven Erwartungen hingibt, die sich friiher
oder spater als Illusionen erweisen. Man kann also annehmen, dass
die westdeutsche Wirtschaft auf die Dauer produktiver arbeiten wiirde,
wenn das sich in den Unternehmen bildende Kapital mehr als bisher
iiber den Kapitalmarkt in neuen Investitionen angelegt werden wiirde.
Aber selbst dies wiirde die Produktivitat der westdeutschen Wirtschaft
wohl nicht in optimaler Weise steigern; denn auch die Dispositionen
der Kreditbanken und Emissionsinstitute lenken das sich neubildende
Kapital ja primar nach privatwirtschaftlichen und nicht l1ach volkswirtschaftlichen Gerichtspunkten in die Wirtschaft. In der gegenwartigen Lage der westdeutschen Wirtschaft wiegt dieser Nachteil schwer.
Es kommt ein weiterer Umstand hinzu, der gleichfalls bewirkt, dass
nicht aIle diejenigen Investitionen durchgefiihrt werden, die volks1virtschaftlich notig sind. Die auf zu niedrigen Niveau festgehaltenen
Preise von Kohle, Strom und Gas -haben bewirkt, dass diese Wirt·
schaftszweige nicht im erforderlichen Masse Kapital bilden und Kredite erhalten konnten. Die Investitionstatigkeit in diesen iiberaus wichtigen Wirtschaftszweigen ist daher zu weit zuriickgeblieben. Zwar
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wurden diesen Wirtschaftszweigen Kredite aus Marshallplanmitteln
zugefiihrt; doch haben diese Kredite nicht ausgereicht. Erst in allerletzter Zeit andert sich hier das Bild.
Ich glaube auch nicht, dass genug zur Belebung des "KonsumentenSparens" geschehen ist. Es ist zwar erstaunlich, wie grosse Betrage in
Deutschland die Nichtunternehmer heute wieder aus ihrem 'meist nicht
hohen Arbeitseinkommen sparen. Es sind auch mancherlei Anreize
dafiir geschaffen worden, dass die Nichtunternehmer aus ihrem Einkomlnen Kapital bilden. Dennoch wiirde die deutsche Wirtschaft' wohl
schon auf einem hoheren Niveau stehen, wenn in dieser Hinsicht aIle
Moglichkeiten realisiert worden waren.
Ein Produktionsfaktor wird in der Theorie meist nicht beachtet, das
ist die Ordnung des sozialen Lebens durch die Gesellschaft, durch den
Staat. Keine Gesells9haft kann in moderner Weise produzieren, die
nicht eine staatliche Ordnung hatte. Auch die Gesellschaftsordnung
ist also in gewisser Weise ein Prod¥ktionsfaktor, und diese Gesellschaftsordnung ist in Deutschland noch sehr labile Bedenken Sie bitte,
dass es doch erst wenige J ahr sind, 'in denen es wieder eine funktionierende staatliche Ordnung in Deut~chland gibt und die deutschen gesetzgehenden Korperschaften wieder" eine eigene Politik machen konnen.
Dnd so sind denn die deutschen staatlichen Einrichtungen noch keineswegs wieder in einem befriedigenden Zustand. Das hemmt natiirlich
auch die Entwicklung der Wirtschaft. Wir sind noch nicht in der Lage,
aIle die Schadigungen der deutschen Wirtschaft zu iiberwinden, die
sich daraus ergeben, dass die Besatzungsmachte eine Staatsverfassung
erz\vungen haben, die fiir ein so kleines Land wie Deutschland nicht
geeignet ist; eine Staatsverfassung, die in zu grossem Masse foderalistisch ist. Die Lander der deutschen Bundesrepublik, kleine Lander~
z. T. sehr kleine, haben eigene wirtschaftspolitische Verantwortungen.
Das hat innerhalb gewisser Grenz.en gute Griinde. Aber nicht selten
machen die Lander auch eine ,eigene Wirtschafts- und Finanzpolitik,
die der Tatsache nicht gerecht wird, dass die Volkswirtschaft der
Bundesrepublik nur als eine Einheit gedeihen kann und daher eine
in den wichtigen Fragen einheitliche Wirtschaftspolitik erfordert.
Welchem Grundgedanken folgt nun die Wirsehaftspolitik der Bundesrepublik, und wie wirken diese Grundsatze auf die Entwicklung
der Wirtschaft?
Hier erhebt sich zunachst die Frage, wie weit die staatliche Wirt..
sehaftspolitik noch mit den Methoden der "Zwangswirtsehaft" in den
Prozess der - wie wir sahen: unvollkommenen - Marktwirtschaft eingreift. Wir haben nieht mehr viel Zwangswirtsehaft in D~utschland;
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Verbrauchsregelung kaum noch, Bewirtschaftung der Rohstoffe kaum
lloch; die Wohnungswirtschaft allerdings ist noch streng durch staatliche Vorschriften gebunden. Dazu kommen die Bindungen des Aussenhandels und del' Devisenz.uteilung. Wir habell schliesslich nocll
eine Reihe von Preisbindungen. 1m ganzen gibt es in der Bllndesrepublik weniger "Zwangswirtschaft" als z. B. in Schweden und England. Del' Staat hat "liberalisiert". Unsere Wirtschaft wird allerdings
ill einem gewissen Umfang von ausserstaatlichen Machten gebunden,
die zum Teil gar nicht organisiert sind sondern sich nul' tatsachlich
geltend machen. Sie beeinflussen durch ihre Macht Preise und Produktionsverlauf. Wir haben, wie ich schon sagte, nicht eine echte
Markwirtschaft mit freier Konkurrenz. Wir haben abel' auch keine
Wirtscha£tsordnung im sozialistischen Sinne, die unter Zuriickdrangung
ausserstaatlicher Lenkungsmachte del" Marktwirtschaft einen nach
objektiven volkwirtschaftlichen Erwagungen erwiinschten VerIau£ gibt,
indem sie die Bedingungen des Wirtscha£tsprozesses planvoll beeinflusst.
Die westdeutsche Wirtschaft leidet auch unter einer ungesunden
Verteilung des produktiven Volksvermogens. Sehr gute und gut ausgebildete Kra£te, wie z. B. die Heimatvertriebenen haben einen zu
geringen Anteil an den Produktionsmitteln in Deutschland. Ihre
okonomischen Fahigkeiten konnen sich daher nicht in ausreichendem
M~sse ent£alten. Das gilt auch fiir andere Volksgruppen. Es handelt
sich hier urn eine sehr schwierige Angelegenheit, die ich in diesem
Vortrag nul' andeuten kann.
Auch die Verteilung des Volkseinkommens in del' westdeutschen
Wil'tscha£t ist aus vielen Griinden ungesund. Millionen von Menschen
sind in Not in Deutschland: die Fliichtlinge, die Kl'iegsbeschadigten,
die Landarbeitel', ein grosser Teil del' Industl'iearbeiter und manche
andere Volksgruppen sind in Not odeI' doch bedrangtel' Lage. Die
Untel'schiede del"· Lebenslage del' einzelnen Volksgruppen haben sich
verschar£t. Eine Zahl hierfiil': Die Summe aller Lohne und Gehalter
ist in Deutschland (1936===100) auf 304 im Juni 1951 gestiegen, also
vel'drei£acht. Die Summe del' Gewinne del' Selbstandigen ist abel' vel'vier£acht. Wahrend unser ·Volk armer geworden ist, ist del' Abstand
zwischen den Lebenslagen del' beiden grossen Gruppen in unserer
Gesellschaft grosse~ geworden. Es sollte umgekehrt seine Denn wenn
man in Not ist, muss man ja zusammenriicken und einander die Not
abnehmen. Statt dessen hat sich die Kluft vel'bl'eitert.
Die soziale Ordnung ist schIiessIich unvolIkommen auch unter del"
Wirkung des Zwanges, iibermassig hohe Steuern zu erheben; so hoch,
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dass die Unternehmen anders iiber ihre wirtschaftlichen Krafte disponieren, als sie bei einer geringeren Steuerlast disponieren wiirden.
Es wird sogar unter dem Einfluss dieser Steuerlast Unternehmereinkommen konsumiert, das sonst investiert werden wiirde. Das bedeutet
eine starke Storung unseres Wirtschaftsleben.
Ferner ist die Lage der offentlichen Haushalte ausserst angespannt.
Es stand jetzt in der Zeitschrift "Economist" eine andere Meinung
dariiber. Tatsache ist aber, dass erst vor wenigen Tagen der deutsche
Finanzminister verkiindet hat, dass im Haushalt 1952 sich ein Defizit
von 600 Millionen ergeben wird. Dieser Fehlbetrag muss auch, wenn
er kassenmassig nicht alsbald in Erscheinung tritt, durch neue Staatseinnahmen gedeckt werden.
Wir haben zwar ein gesundes Geldwesen, eine gesunde Wahrung;
aber vielleicht ist die deutsche Geldpolitik zu starr auf die Gesundhaltung der Wahrung gerichtet. Die Angst davor, dass Deutschland
noch einmal eine Inflation erleiden konnte, hat unsere Geldpolitik
iiberaus konservativ und starr gema~ht. Das hat wohl auch dazu
beigetragen, dass wir so viele Arbeitslose haben. Eine etwas elastischere Geldpolitik wiirde. die Zilhl unserer Arbeitslosen vermindert haben, ohne dass die Wahrung gefahrdet worden ware.
Meine Damen und 'Herren, nun noch mit einem Satz etwas ganzlich
Unstatistisches: Westdeutschland befindet sich auch noch immer
in einer labilen innen- und besonders aussenpolitischen Situation. Ich
brauche wohl nieht auszufiihren, in welchem hohen, wenn auch statistisch nicht messbaren Masse dies psychisch das Wirtschaftsleben
hemmt.
Das sind die Tatsachen und Erwagungen, die ich Ihnen iiber die
Entwicklung der Wirtschaftslage in Deutschland im allgemeinen und
die Entwicklung der Produktion im besonderen vortragen musste. Nun
bleibt mir zu sagen, wie sich alles dies auf den deutschen Export
auswirkt. Wir haben nach meinen bisherigen Ausfiihrungen aIle Daten
zur Beurteilung dieser Frage in der Hand, so dass ich in den Ausfiihrungen iiber die Exportsituation nicht ausfiihrlich zu sein brauche.
Ich habe Ihnen geschildert, dass das deutsche Volk in seiner jetzigen
Situation exportieren muss und immer mehr exportieren muss, weil
es in dem engen Raum der Bundesrepublik immer mehr Menschen gibt.
Unter welchen Bedingungen steht nun der deutsche Aussenhandel, wenn
er dieser Aufgabe gerecht werden will? Dieser Aussenhandel ist durch
die Kriegs- und Nachkriegsereignisse zum Teil von seinen friiheren
Richtungen abgedrangt worden. :Friiher war die deutsche Ausfuhr nach
dem Siidosten von Europa, Balkan und so weiter, sehr gross. Heute
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haben wir nur noch wenig Handelsbeziehungen nach dem Osten und
hesonders nach dem europaischen Siidosten. Wahrend im Jahre 1936
nach dem Ostblock 12,5 70 unserer ganzen Ausfuhr gingen, waren
es im Jahre 1951 nur noch 1,9 70. Wir konnen auch im Gegensatz
zu manchen anderen Landern praktis.ch keinen Handel mit Rot-China
treiben; erst in jiingster Zeit scheint sich das etwas zu andern. Unser
deutscher Aussenhandel verteilt sich iiber sehr viele Lander der ganzen
Erde in kleinen Prozenten. Wir haben nicht die einfache Situation,
dass wir einen grossen Partner hahen und auf die anderen Lander nur
kleine Prozentsatze entfallen. Bei der Ein'fuhr nach Deutschland
komint nur ein Lan~ iiber 10 % des Anteils. an der gesamten Einfuhr
nach Deutschland hinaus. Das sind die Vereinigten Staaten von
Amerika. Sie liefern uns 18 % unserer Einfuhr. Bei der Ausfuhr
kommt iiberhaupt kein Land iiber 10 70 hinaus; keinem Lande liefern
wir mehr als 10 70 unserer gesamten Ausfuhr. Das bedeutet, dass
unser Ausfuhrgeschaft sehr schwierig ist. Unser Apparat zum Vertrieh
unserer Waren im Ausland muss sehr vielgestaltig sein; wir'miissen
ein grosses Netz von Handelsbeziehungen ausbreiten, damit wir einen
ausreichenden Absatz im Auslande haben. Das zieht dem deutschen
"Exportwunder" gewisse Grenzen. Die Weltkonjunktur und die Storungen in der Organisation der Weltwirtschaft bewirken, dass sich die
stiirmische Aufwartsentwicklung des deutschen Exports wohl kaum
im gleichen Tempo wie bisher fortsetzen wird. Wir spiiren schon jetzt,
dass es nicht mehr ~echt vorangeht. Eine gewisse Verlangsamung des
Tempos lasst sich beobachten, hesonders der Bestand an Auftragen
des Auslandes geht z,uriick. Diese Beurteilung der Chancen der deutschen Ausfuhr in der Zukunft mag Ihnen im Hinblick auf unsere hohe
Ausfuhr nach Schweden als nicht richtig und zu pessimistisch erscheinen. Ich spreche ja aber von der Zukunft der ganzen deutschen
Ausfuhr.
Erlauben Sie mir noch zwei Worte mit dem Blick auf die fernere
Zukunft. Man sagt, die deutsche Ausfuhr sei dadurch begiinstigt, dass
die meisten anderen Lander durch ihre Verpflichtungen auf dem Gebiete der Verteidigungs-Leistungen in ihrem Wettbewerb auf dem
Weltmarkt behindert seien. Dies treffe fiir Westdeutschland nicht zu;
es sei also begiinstigt. Die anderen Lander hatten da einen schlechteren Start als die Bundesrepublik, die nicht in grossem Umfang
Riistungsausgaben habe. Das ist ein so stark betontes Argument des
Auslandes., dass ich dazu Stellung nehmen mochte. Minister Eden hat
dieser Meinung auf dem Kongress seiner Partei Ausdruck gegeben.
Er hat dort zu den Fr~gen der europaischen Verteidigungsgemeinschaft
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Stellung genommen und iiber die Heranziehung der Bundesrepublik zu
dem Verteidigungssystern nach einem Pressebericht gesagt: "Lasst uns
die Alternative betrachten, also einen Versuch, Deutschland nicht in
den Westen einzubeziehen. 1m Laufe der Zeit wiirde es ohne Riistungslasten die Moglichkeit haben, auf dem Weltmarkt mit Erfolg aufz.utreten.· Es ware imstande, seine volle Industriekapazitat weiterhin in
den Dienst des zivilen Bedarfs und des Exports zu stellen. Das wiirde
die schon heute erschreckende und sich steigernde Konkurrenz auf
allen Markten gerade auf den Produktionsgebieten verscharfen, auf
denen wir einen festgegriindeten Ruf und bis jetzt. volle Auftrags.
biicher besitzen". Diese Worte des englischen Aussenministers zeigen,
wie sehr die Welt von der Vorstellung beherrscht ist, Deutschland
konne sehr viel exportieren, weil es keine Verteidigungsaufgaben
habe. Aber, meine Darnen und Herren, es ist doch nicht so. Wir
zahlen doch schon heute an Besatzungskosten annahernd das, was wir
kiinftig an Verteidigungsb'eitragen zahlen sollen. Es ist da kein sehr
grosser Unterschied. Wir sind nicht in dem Masse begiinstigt, wie es
oft geglaubt wird. Daher liegen hier Jauch keine besonderen Chancen
einer weiteren Zunahme des deutschen Exports.
Ich mochte ferner darauf aufmerksarn machen, dass das deutsche
Lohnniveau nicht so niedrig bleiben diirfte, wie es zur Zeit noch im
Verhaltnis zu manchen anderen Landern ist. Niemand wird Deutschland vorwerfen, dass es ein Lohhdumping triebe. J eder in der Welt
weiss, warum die deutschen Lohne niedrig sind und dass das nicht
zum Zwecke eines Dumping geschehen ist, sondern sich aus den okonomischen sowie den aussen· und innenpolitischen Gegebenheiten der
deutschen Situation einfaeh als Resultat ergab. Aber die Lohne sind
niedrig; und das hat natiirlich im praktischen Ergebnis doeh eine
gewisse Bedeutung fiir die deutsehe Ausfuhr. leh glaube nllr nicht, dass
die deutsehen Lohne so niedrig bleiben werden. Nicht nur sozialpolitisehe, sondern auch wirtschaftliche Umstande notigen zu der Annahme,
dass das Niveau sich heben wird. Ich sagte schon, unsere Wohnungswirtschaft sei noch nach den Methoden der Zwangswirtschaft geregelt.
Das bedeutet, dass wir sehr niedrige Mieten haben. Wir konnen und
wollen aber die Wohnungen nieht dauernd der sog. Zwangswirtsehaft
unterwerfen. Sie ist heute noch notig. Aber wir miissen einmal wieder
Z'u Gleichgewichtspreisen z.uriiekkehren, wie sie sich auf dem Markte
naeh ausreichender Vermehrung des Angebots entwickeln werden. Es
gibt keille politische Partei in Deutschland, die etwa die Zwangswirtschaft verewigen mochte. Sollte im nachsten Jahr die sozialdemokratische Partei an die Regierung kommen, so wird auch sie die
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Mieten nicht dauernd auf dem jetzigen zu niedrigen Niveau festhaltell.
Sie vlird sie in gewissem Umfang erhohen. Es wird also dahin kommen, dass die Mieten steigen. Wenn sie steigen, werden aber auch die
Lohne erhoht werden miissen. Das ist unvermeidlich, da ja auf ihre
jetzige Hohe der niedrige Stand der Mieten eingewirkt hat.
Das ist nur eine von vielen Tendenzen, die bewirken werden, dass
sich fiir Deutschland die Bedingungen des Exports wohl andern werden. Die Bedingungen werden allmahlich normaler als heute werden.
Wenn wir nun speziell das Verhiiltnis Deutschland-Schweden
betrachten, dann mochte ich an das ankniipfen, was in einer Ihrer
grossen Tageszeitungen gerade in diesen Tagen publiziert wurde. Uber
der Notiz stand die Schlagzeile: "Deutschland auch im August der
grosste Handelspartner Schwedens". Das ist in der Tat die augenhlickliche Lage. Es muss dabei Schweden heunruhigen, dass die
deutsche Handelsbilanz Schw~den gegeniiber sehr aktiv ist. Westdeutschland hat von Schweden in der Zeit von J anuar his August nur fiir
588 Millionen Schweden-Kronen empfangen und hat in diesen Monaten nach Schweden fiir eine Milliarde Schweden-Kronen ausgefiihrt.
Das bedeutet, dass unsere Ausfuhr urn etwa 40 % iiber die Einfuhr
aus Schweden hinausgegangen ist. Das muss natiirlich in Schweden
beunruhigen; zumal da ja Schweden vom ersten November an die
Freiliste fiir Einfuhren weiterhin steigern will. Die rechtliche Moglich,.
keit fiir den schwedischen I!llporteur, deutsche Waren nach Schweden
einzufiihren, wird also kiinftig noch grosser seine Aber ich mochte
meinen: wenn man das ein wenig ruhig und auf langere Sicht betrachtet, so braucht diese Situation nicht in dem Masse zu alarmieren, wie
es jetzt manchmal scheinen mochte. Man kann wohl nicht sagen, dass
in Schweden zur Zeit eine ganz normale Wirtschaftssituation besteht.
Schweden hat fast mehr als "Vollbeschaftigung"; es hat gesteigerte
Vollbeschaftigung. Das muss nach aller Theorie und Empirie die
Neigung zur Einfuhr iiber das normale Mass hinaus erhohen. Es muss
auch die Wettbewerbsfahigkeit verringern, so dass der schwedische
Aussenhandel eine andere Gestalt haben wiirde, wenn die schwe..
dische Wirtschaft nicht in diesem ausserst weitgetriebenen Masse
beschaftigt ware. Aber auch Westdeutschland nahert sich in einzelnen Teilen des Land.es - z. B. dem Ruhrgebiet - allmahlich der
Vollbeschaftigung, wenngleich im ganzen die Arbeitslosenzahl 110ch
gross ist. Auch bei uns in Deutschland hebt sich der Lebensstandard
.allmahlich, und auch wir werden zunehmende Riistungsaufgaben
haben. Wir wissen auch nicht, wie sich unsere innenpolitische Situation entwickeln wird, ob sie nicht unruhiger als hisher werden wird.
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Das konnte unsere Aktivitat in der Aussenwirtschaft beeintrachtigen.
Das alles bedeutet, dass von heiden Seiten her - von Schweden her
und von Deutschland her - sich doch wohl auf lange Sicht eine Tendenz zu einer gewissen Egalisierung der Bedigungen des Handels
zwischen den heiden Landern ergeben wird. Dann wird es wieder ganz
auf die wirtschaftliche Leistung ankommen. Die heutigen kiinstlichen,
exogen durch die Politik geschaffenen "Bedingungen des Aussenhandels
werden in den nachten Jahren, wenn der Friede erhalten bleibt,
allmahlich durch einigermassen gleichartige okonomische Bedingungen
ersetzt werden, bei denen in keinem Lande die Baume in den Himmel
"wachsen werden.
Ord/Branden: 1m Namen der Nationalekonomiska Foreningen
mochte ich Ihnen, Herr Professor, herzlich danken fiir diesen Vortrag
den wir mit grosstem Interesse zugehort haben.

I

II
I
I

j

I
I

Harefter yttrade: .
Professor Sven Helander: Herr.. Vorsitzender! In der sehr interessanten
Darstellung, die wir Herrn Prof. W~isser verdanken, hat er besonders hervorgehoben, wie Westdeutschland .infolge seiner veranderten wirtschaftlichen
Struktur viel starker mit dem Weltmarkt verbunden ist, als das fruher fur
Deutschland der Fall war.
Will man eine Bestatigung dieser Feststellung finden, kann darau£ hingewiesen werden, wie der Aussenh~ndel Deutschlands vor dem Kriege so grosS'
war wie 1/7 des damaligen deutschen Volkseinkommens, wahrend i. J. 1951 in
Westdeutschland der Aussenhandel so gross war wie 1/3 des westdeutschen
Volkseinkommens.
Nun war die Art der Preisbildung in Deutschland vor dem Kriege so vollkommen anders als im heutigen Westdeutschland, dass ein solcher Vergleich
nur mit Vorbehalt angenommen werden darf. Aber die erwahnte Veranderung
ist immerhin so gross, dass man darin eine Bestatigung der Feststellung von
Herrn Prof. Weisser erbPcken darf.
Um zu beurteilen, was jene Entwicklung relativ bedeutet, darf darau£
hingewiesen werden, dass in Schweden der Aussenhandel vor dem Kriege so
gross war wie 1/3 des Volkseinkommens, wahrend i. J. 1951 der Aussenhandel
fast genau so gross war wie die Halfte des Volkseinkommens. Nun war das
Jahr 1951 durch die aussergewohnliche Preisbildung fur die schwedischen
Exportwaren stark beeinflusst und also nicht typisch.
Auf jeden Fall zeigt aber dieser Vergleich, dass die Weltmarktorientierung
Schwedens noch viel ausgepragter ist als diej enige Westdeutschlands, trotz der
Entwicklung zu grosserer Weltmarktorientierung Westdeutschlands, die Herr
Prof. Weisser uns geschildert hat.
Nun bringt diese Weltmarktorientierung bestimmte Vorteile, aber auch
hestimmte Gefahren mit sich. Die Vorteile hat Schweden in den letzten Jahren
kennen gelernt, als die Ausfuhrpreise weit mehr als die Einfuhrpreise gestiegen
waren, wahrend umgekehrt in Westdeutschland die Einfuhrpreise mehr als die
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Ausfuhrpreise gestiegen waren, so dass in dieser Hinsicht die verstarkte Weltmarktorientierung fiir Westdeutschland nachteilig war.
Viel grossere Gefahren treten allerdings im FaIle eines wirtschaftlichen
Riickschlages auf dem Weltmarkt hervor. Die nach dem verlorenen Weltkrieg
angestrengte wirtschaftliche Lage in Westdeutschland lasst diese Gefahren
hesonders ernst werden.
Gewiss ist es eine ausserordentliche Leistung dass nach der Einwanderung
von 8 Mill. Menschen aus dem Osten das Arbeitslosenheer nur urn lY2 Mill.
Menschen betragt. Sollte aber ein wirtschaftlicher Riickschlag kommen,. dem
Deutschland nach der starkeren Weltmarktorientierung mehr ausgesetzt ist, so
hedeutet doch ein Arbeitslosenheer von 1 Y2 Mill. Menschen nebst der heute
bestehenden, versteckten Arbeitslosigkeit eine gefahrliche Ausgangslage.
Wir wissen ferner, dass' die neuen Fliichtlingsbetriebe in Deutschland aus
natiirlichen Grunden mit geringem Eigenkapital und grossen Schulden arbeiten
bei einem wirtschaftlichen Ruckschlag ebenfalls eine gefahrliche
Ausgangslage.
Dass aber auch die von friiher hestehenden Unternehmungen hei der Wiederaufbauarheit neue Schulden hahen machen mussen, ist ganz selhstverstandlich.
Ich darf aber auf eine Reserve hinweisen, die in Westdeutschland vorhanden
ist, die unseren deutschen Gast vielleicht etwas iiherraschen wird - das ist
namlich die Notenhank. Vergleicht man wiederum den Notenumlauf mit dem
Volkseinkommen, so wird man fiir Westdeutschland auf eine Verhaltniszahl
von etwa 9 % kommen, wahrend in Schweden die Relation etwa 11 % ist.
Nun ist die relative Bedeutung des Notenumlaufes in jedem Lande verschieden.
Dass die Verhaltniszahl in Schweden grosser ist, ist an sich eine leicherklarliche
Folge der Zinspolitik der Schwedischen Reichshank. Immerhin darf darauf
hingewiesen werden, dass im Falle wirtschaftliche Schwierigkeiten in Westdeutschland auftreten soHten, hier wahrscheinlich eine Reserve noch
vorhanden ist.
1m iibrigen muss damit gerechnet werden, dass die neuen iibernationalen
Organisationen in einem solchen Falle wahrscheinlich auch eingreifen wiirden.
Herr Ordforande! TilHit mig att numera pa svenska behandla en inresvensk
fraga rorande Vasttyskland. I den av Kommerskollegium utg.ivna "Ekonomisk
Oversikt" lamnas mycket vardefulla statistiska uppgifter rorande den ekonomiska utvecklingen i ocksa flera frammande lander. Men i denna statistik
har Vasttyskland pa ett mycket heklagligt satt hlivit nastan konsekvent
forsummat.
Salunda lamnas regelbundna uppgifter rorande utrikeshandeln i 10 frammande lander, namligen Forenta Staterna, Storbritannien, Frankrike, Danmark,
Finland, Norge, Nederlanderna, Belgien, Schweiz och Argentina, men daremot
icke for Vasttyskland, trots att detta land i ar ar var nast viktigaste handelspartner och i augusti t. o. m. var viktigaste handelspartner, sa att all anledning
foreligger att fol j a med utrikeshandelns utveckling ocksa i detta land.
Men ofullstandigheten heror icke enhart handelsstatistiken. Salunda Himnas
uppgifter rorande diskontosatsen for 8 frammande lander, guldkassan 7 lander,
sedelomloppet 7 lander, fondborsindex 3 lander, grosshandelspriser 10 lander,
levnadskostnader 10 lander och arhetsloshet 6 lander, men i samtliga dessa fall
saknas Vasttyskland. I prisstatistiken lamnas uppgifter om priset pa polska
kol, men icke vasttyska kol, fastan en jamforelse varit mycket Hirorik. Daremot
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lamnas vissa produktionsuppgifter rorande Vasttyskland och ocksa riksbankens
vaxelkurs pa Vasttyskland blir, omnamnd samtidigt med ovriga vaxelkurser.
Det borde for Ekonomisk Oversikts redaktion icke bereda nagra storre
svarigheter att skaffa motsvarande uppgifter aven for Vasttyskland. De finnas
nastan alla tillgangliga i den sedan 30 ar valkanda, officiella, publikationen
"Wirtschaft und Statistik".
Att ett for oss praktiskt viktigt land blir pa detta satt forsunllnat i den
statistiska rapportgivningen bor icke vidare forekomma.
Jag ar overtygad om, Herr Ordforande, att detta papekande ar allt som
behovs, for att Ekonomisk Oversikt skall foretaga nodiga kompletteringar i
dess, som sagt, mycket vardefuHa statistiska rapportgivning. 1 )
Fil. lie. G. CedermaII: Ich habe deln Vorsitzenden versprochen, elnlge
Kommentare zu dem Vortrag zu geben. Ich finde aber diese Aufgabe sehr
schwierig, denn Professor Weisser hat einen ganz anderen Vortrag gehalten
als ich erwartet hatte. Das ist selbstverstandlich kein FehIer ; ich habe den
Vortrag sehr interessant gefunden. Ich bin sogar in der Lage zu sagen, dass
ich diesem Vortrage mehr zustimmen kann als ich erwartet hatte. Trotzdem bin
ich nicht ganz zufrieden.
Professor Weisser hat zuerst einige Daten, einige grundlegende Aufgaben
iiber die okonomische Lage WestdeutschIgrids gegeben. Er .hat die Spaltung
des alten deutschen Reiches genannt; e~ hat gezeigt, wie die heutige Bundesrepublik nur die Halfte des Raumes de'S ehemaligen Reiches hat; er hat die
Bevolkerungslage geschildert usw. Dies ist natiirlich ein selbstverstandlicher
Ausgangspunkt fiir eine Diskussion iiber die heutige Situation. Professor
Weisser hat in diesem Punkt keine direkten Schiussfolgerungen aus seinen
Ausfiihrungen gezogen. Ich finde das sehr verniinftig. Er hat aber hier und
da gewisse Sachen gesagt, die mir den Eindruck g,egeben haben, er woHte ein
wenig die Ausgangslage beklagen. Er hat sogar mehrmals darauf hingewiesen,
dass die heutige Bundesrepublik ein kleines Land ist. Darf ich vielleicht dazu
sagen, dass in Verhaltnis zu Schweden die ,Bundesrepublik ziemlich gross ist.
Dies gilt auch in Verhaltnis zu anderen Landern in Europa. Wir haben in
Westeuropa vier Grossmachte: England, Frankreich, Westdeutschland und Italien, die von ungefahr derselben Grosse sind. Ich weiss nicht, ob es die Absicht
des Redners war, den Eindruck zu geben, dass die Ausgangslage Deutschlands besonders schwierig war. Wenn so, muss man natiirlich dazu sagen, dass
,auch die anderen Lander gewisse Schwierigkeiten nach dem Kriege gehabt
haben. Es wiirde natiirlich von besonderem Interesse sein, die Ausgangslagen
der verschiedenen westeuropaischen'Lander etwas naher zu vergleichen. Wenn
man das tut, glaube ich,' dass man finden wird, dass die Lage Deutschlands
nieht so schlecht war als man von den Zahlen, die Professor Weisser gegeben
hat, vieHeicht den Eindruck bekommt. In diesem Zusammenhang mochte ich
i

1) Ovanstaende yttrande tillstalldes omedelbart Chefen for Kommerskollegium. Redan

i novemberhaftet av Kommersiella Meddelanden forekommer under rubriken "Statistiska

uppgifter rorande Vasttyskland" ett meddelande, att med anledning av den centrala
stallning, som Vasttyskland under senare ar kommit att intaga i Sveriges utrikeshandel,
uppgifter pa namnda stalle lamnades - intill dess de kunnat inarbetas i Ekonomisk
Oversikt - om det officiella diskontot, den utelopande sedelmangden, partipris- och
levnadskostnadsindextal, vardet av utrikeshandeln samt antalet arbetslosa.
- Darmed ha de har ovan uttalade onskemalen synnerligen snabbt blivit till storre
delen uppfyllda.
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auch darauf hinweisen, dass die Verteilung des Aussenhandels auf viele Markte
nicht etwas Besonderes fiir Deutschland ist. Das ist eine Sache die wir hier
in Schweden wohl kennen, und ich glaube, dass diese Verteilung auch allen
anderen Landern mit einem grossen Aussenhandel bekannt ist.
Darf ich auch in diesem Zusammenhang ein paar Worte zur Verteidigung
Minister Edens sagen. Es ist natiirlich ganz richtig, dass die deutschen
Besatzungslasten mit den Riistungsausgaben anderer L,ander verglichen wer.den
sollen. Immerhin ist es 80, dass die Verteidigungsausgaben anderer Lander in
Westeuropa heute grosser sind als die Riistungs- und andere derartigen
Ausgaben in Deutschland. Man kann ja immer diskutieren, wie die Riistungpausgaben abgemessen werden sollen. Das Gewohnliche ist, dass man die Ausgaben in Prozenten des Bruttosozialproduktes ausdriickt; nach diesem Masstab
glaube ich, dass die heutigen deutschen Ausgaben ungefahr 7-8 % des Bruttosozialproduktes reprasentieren, was vielleicht ungefahr dasselbe wie in einigen
anderen Landern Europas ist, aber bestimmt viel weniger als in Frankreich
und England. Die entsprechende Zahl fiir England ist nahezu die doppelte.
Das geniigt vielleicht zum Hintergrund. Meine Schlussfolgerung ist, dass die
Ausgangslage Deutschlands viel besser war als man hatte erwarten konnen und
auch besser als die Ausgangslage vieler anderen Lander Europas. Dies gehort
aber der Geschichte.
Nach dieser Einleitung hat Professor Weisser einen grossen Sprung gemacht.
Er ist direkt an die Tagesprobleme iibergegangen. Ich hatte erwartet, er wiirde
das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder schildern. Ich hatte auch erwartet,
er wiirde die deutsche Geldpolitik analysieren. Das hat er aber nicht getan,
und ich habe gar nichts dagegen. Ich glaube jedoch, dass eine solche Analyse
sehr interessant sein konnte, denn man hat in Schweden ganz iibertriebene
Vorstellungen von der Bedeutung und den Leistungen der deutschen Geld· und
Kreditpolitik. Ich glaube, dass man die deutsche Geldpolitik in ihrem ganz
speziellen Zusanlmenhang sehen muss. Von einigen Bemerkungen, die Professor
Weisser gemacht hat, habe ich den Eindruck bekommen, dass er ziemlich
kritisch der Geldpolitik gegeniiber steht, und in dieser Hinsicht bin ieh vielleicht
auf derselben Seite wie ere Ich weiss nieht, wie weit er bereit ist, seine Kritik
zu treiben. Ieh hatte beinahe den Eindruck, dass er gegen die Geldpolitik und
die ganze okonomisehe Politik der letzen Jahre kritischer steht als ich personlich berechtigt finde.
Ich mochte deshalb ein paar Fragen stellen. Professor Weisser hat in dem
hier ausgeteilten Blatt gezeigt, dass die Investitionsrate, die Investitionen in
Prozenten des Bruttosozialproduktes, in den letzten Jahren sehr hoch gewesen
ist. Es wiirde sehr interessant sein, wenn die einfaehe Frage beantwortet werden
konnte: Warum? Professor Weisser hat schon einige· Elemente der Antwort
angefiihrt. Er hat ciarauf hingewiesen, dass die Einkommenverteilung viel
ungleiehmassiger geworden ist, dass die Verteilung des Volksvermogens, wie
er sagt, "ungesund" geworden ist, und hat iiber die grosse Bedeutung der
Selbstfinanzierung der Investitionen gesproehen. Es sind dies, glaube ich;
Elemente die von Belang sind, wenn man eine solche Frage beantworten will.
Es bleibt aber dennoch die weitere Frage: Wie ware es moglieh, mit einer
besseren, einer mehr ausgegliehenen Verteilung von Einkommen und Vermogen
und mit einer anderen Struktur der Gewinne eine solche hohe Investitionsrate
zu bekommen? Ich weiss nicht, ob Professor Weisser bereit ist - ohne einen
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zweiten Vortrag zu halten - ein paar Bemerkungen iiber diese Fragen
zu machen?
In gewisseln Zusammenhang damit steht auch die Frage der Rekonstruktion
des Kapitalmarktes. Professor Weisser hat gesagt, dass man in Deutschland
keine echte Marktwirtschaft hat. Das war ein sehr interessanter Punkt in dem
Vortrag. Er hat aber dabei den Kapitalmarkt nicht besonders erwahnt. Ich
glaube aber, dass dort ein sehr wichtiges Problem liegt, namlich: Wie soIl man
wieder einen fungierenden Kapitalmarkt schaffen konnen? Die Tatsache ist,
dass heute praktisch gar keine Emissionen in Deutschland gemacht werden
oder gemacht werden konnen. Das erklart auch, weshalb die Selbstfinanzierung
aus Ubergewinnen so eine grosse Rolle gespielt hat. Dies konnte meine zweite
Frage seine
Darf ich auch noch ein Drittes fragen? Professor Weisser hat gesagt, und
grosses Gewicht darauf gelegt, dass das Bruttosozialprodukt in Deutschland
gegenwartig nicht mehr steigt. Glauben Sie, dass diese Tatsache eine Folge,
aber auch nur eine Folge einer temporaren Konjunkturentwicklung, die man
auch in anderen Landern in 1952 gehabt hat, ist, oder glauben Sie, dass spezielle
Ursachen in Deutschland vorhanden sind, weil das deutsche Bruttosozialprodukt
nicht weiter steigt? Und wenn Sie das glauben, warum? Konnen Sie ein paar
Bemerkungen dazu machen? Hat die Ursache etwas mit den Fragen der Einkommen- und Vermogensverteilung zu tun? 1st die Frage mit der Geldpolitik
verbunden und so weiter? Das ist wieder: ein Thema fiir einen ganzen Vortrag,
ich weiss es wohl, und alles was wir hier verlangen konnen ist natiirlich ein
paar Erlauterungen; welche Faktoren 4alten Sie fiir die wichtigsten?
Ja, es sind dies nur einige Bemerkungen zu einem Vortrag, der so viele und
besonders interessante Aufgaben enthalten hat.
Professor G. Weisser: Meine Damen und Herren! Die Diskussionsbeitrage
haben fiir mich die Bedeutung gehabt, dass Sie mir auch dort die Zunge losen,
wo ich mich zunachst etwas zuriickgehalten habe. Ich halte es nicht fiir unbedingt
angemessen, dass man zu viel vom "hauslichen Streit" im eigenen Lande sagt,
wenn man in ein anderes Land kommt und aufgefordert wird, Informationen
zu geben. Da kommt es vielleicht mehr darauf an, dass man die Dinge referiert,
die im grossen und ganzen unbestritten sind. Aber wenn die Diskussion auch
fur mich personlich so interessant und ergiebig verliiuft wie heute und n1ich
zu Antworten notigt, dann darf j a wohl der Biirger der internationalen Gelehrtenrepublik ein Wort sprechen, das der Biirger der Bundesrepublik Deutschland
nicht sprechen wiirde.
,
Ich darf zunachst die Ausfiihrungen von Herrn Kollegen Helander, soweit
sie in deutscher Sprache gemacht sind, in der Hauptsache wohl als eine
Erganzung - eine von mir sehr dankbar empfundene Erganzung meines
Referates - ansehen. Auch ich glaube, dass die intensive· Orientierung einer
Volkswirtschaft nach dem Weltmarkt hin eine solche Volkswirtschaft besonders
empfindlich macht, und dass da krisenhafte Situationen besonders gefahrlich
werden mussen. Ich bin denn auch sehr beeindruckt durch die Zahlen von
Professor Helander, aus denen hervorgeht, dass in Schweden diese Weltmarktorientierung eine noch grossere Empfindlichkeit als in der Bundesrepublik
hervorruft. 1m Gefiihl ist einem das klar; aber diese Zahlen waren doch sehr
illustrative Herr Professor Helander hat dann diese allgemeinen Bemerkungen
iiber die Empfindlichkeit der deutschen Wirtschaft fiir Krisen besonders auf die
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_deutschen Fliichtlingsbetriebe bezogen, die ja ganz iiberwiegend mit fremdem
Geld arbeiten miissen. Nebenbei: sie mussen mit sehr teurem fremden Geld
arbeiten; denn man erhalt in Deutschland Kredit fiir Unternehmen nur zu
10-12 % Zinsen und mehr. Die neu gegriindeten Unternehmen der Fliichtlinge
sind in der Tat sehr schwach und standig in Gefahr.
Ich mochte an diese Bemerkungen iiber die deutschen Fliichtlingsbetriebe
noch ein Wort der herzlichen Dankbarkeit gegeniiber schwedischer Initiative
,auf diesem Gebiete kniipfen. Ich denke vor aHem an die Fliichtlings-Stadt
Espelkamp in Westfalen. Schwedische caritative Krafte haben hier entseheidend
dazu beigetragen, dass an einer Stelle der Bundesrepublik aus Fliiehtlingshetrieben eine ganze neue Stadt erriehtet wird. Diese Betriebe bilden die
industrielle Basis dafiir, dass in raschem Wachstum - jetzt sind es schon
viertausend Mensehen - eine Stadt erbaut wird und gedeiht. Auf dieses bisher
gut verlaufende Experiment, das mit sehwedischer Hilfe und Initiative durchgefiihrt wird, blicken die deuts-chen Sozialpolitiker, Stadtebauer und "Landesplaner" mit Spannung und Interesse. Die ihm vom Ausland gewahrte Hilfe
wirkt nicht nur konsumtiv, sondern auch produktiv.
Herr Helander kam schon auf das Thema, class clann Herr Doktor Cederwall
hehandelt hat, namlich die Rolle der Geldpolitik bei der Entwiekelung der
deutschen Wirtschaft. Zu diesem von Ihnen gemeinsam vorgebrachten Argument nehme ich nunmehr Stellung, obwohl ich es im Referat vermieden habe,
auf diese Frage naher einzugehen. Dnsere Geldpolitik ist in der Tat mit zu
grosser Starrheit vorgegan~en. Man muss das aber riehtig wiirdigen und
verstehen. Fiir den verantwortlichen Leiter der deutsehen Wahrungspolitik ist
diese Verantwortung besonders gross; denn das deutsche Volk hat dureh mehrere
grosse und kleinere Inflationen so viel Schaden gehabt, dass der fiir die
Wahrung Verantwortliche besonders angstlieh darauf achten wird, dass diese
Wahrung nicht gefahrdet werde. Ich wiirde es nur allerdings begriisst haben,
wenn der Hauptreprasentant der deutschen Wahrungspolitik in der gleichen
L.oyalitat, mit der seine Gegner ihm dieses subj ektive Pflichtgefiihl zubiHigen,
seinerseits auch bei diesen seinen Gegnern die Sachliehkeit und Gemeinniitzigkeit der Griinde erkannt hatte, so dass er das Gewieht dieser Griinde richtig
hatte beachten konnen. Tatsachlich aber muss ich befiirchten, dass, wenn ich
heute hier einige kritische Bemerkungen mache, iibermorgen in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung oder in der Hamburger "Zeit" stehen wird, dass da wieder
einmal ein deutscher "Inflationist" aufgetreten ist. Meine Damen und Herren,
wir wissen, dass wir in Deutschland keine "Keynes-Situation" haben! Wir
wissen, dass man mit dem Geld keine beliebigen Experimente machen dar£.
Wir wissen, dass man zusatzliches Geld nur einsetzen darf, wenn das zusatzliche
Geld hinreichend schnell auf ein entsprechend vermehrtes Angebot stosst. Wir
wissen auch, dass die deutsche Arbeitsiosigkeit nieht allein mit geidpolitischen
Mitteln iiberwunden werden kann. Das haben gerade Befiirworter einer eIastischen Geldpolitik von Anfang an immer wieder betont. Aber wenn in Deutsch·
land in bestimmtem Umfang Produktionsfaktoren brachliegen, die man zu
neuen wirtschaftlichen Unternehmen kombinieren kann und wenn deren
Erzeugnisse volkswirtschaftlich dringend benotigt werden, wenn aueh die
dadurch indirekt entstehende Nachfrage naeh mehr Konsumgiitern sich durch
neue Giiter und Dienste in dem Umfang der Geldschopfung befriedigen lasst,
dann tritt eben keine Inflation ein. Und man darf nicht diejenigen, die in
diesen Grenzen fiir eine wohliiberlegte, elastische Geldpolitik kiimpfen, in· das
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Licht setzen, als wollten sie Inflation, als wollten sie diese Inflation deswegen,
damit sie zu der von ihnen angeblich geliebten Zwangswirtschaft zuriickkehren
konnen. Oder man schiebt diesen Menschen, die vielleicht in der Zeit des
Nationalsozialismus politisch unterdriickt und verfolgt worden sind, verkappte
Neigungen fiir eine "Befehlswirtschaft" unter, fiir deren Einfuhrung die
angeblich gewollte Inflation das richtige Klima schaffe. Wird so gekampft,
dann ist die offentliche Diskussion vergiftet; dann' kann man sich nur noch
sehr schwer zu solchen F"ragen aussern. Ich meine indessen, wir sollten inter..
national dariiber klar sein, dass man nicht Inflationist sein muss, wenn man fiir
einen ganz konkreten Fall, fur eine ganz bestimmte wirtschaftsgeschichtliche
Situation eine bestimmt dosierte Geldschopfung fordert. Ich glaube nicht, dass
dieser Weg ohne Gefahren ist. Diese Gefahren bedrohen auch Sie in Schweden.
Ich glaube aber nicht, dass ein Land wie Deutschland, das schon einmal durch
eine phantasielose deflationistische Geldpolitik ins Ungliick gestiirtzt worden
ist, die geldpolitische Diskussion anders als rein sachlich fiihren sollte; und
zwar auch in voller Wiirdigung der Moglichkeiten, die eine elastischere Geld..
politik fiir den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft bietet. Es scheint, dass
die deutsche Notenbank dies neuestens mehr als hisher beachtet.
Ich mochte zu dem Stellung nehmen, was Herr Doktor Cederwaill gesagt hat:
Auch ich habe dariiber nachgedacht, ob ich nicht einen anderen Vortrag
halten sollte, als ich ihn nun heute.~abend gehalten habe. Ich habe mir abel'
gesagt, dass es doch zweckmassig sein wird, dass ich mehr den ganzen Hinter..
grund schildere, wie ihn der d~utsche Wirtschaftsexperte sieht, und dabei
ergibt sich natiirlich das Motiv, einige Irrtiimer aufzuklaren, die bei Auslandern
im Gesprach iiber Deutschland sehr oft auftreten. Viele Auslander verkennen
die Schwierigkeiten, die objektiv in Deutschland vorhanden sind. Wirklich
schliInm sind vor allem die Missverstandnisse bei den Touristen, die einige
Tage oder Wochen in Westdeutschland zubringen und danach urteilen, was
sie in Hotels sehen oder bei einigen zufalligen Bekanntschaften horen. Diese
Vorstellungen iiber das deut.sche Wirtschaftsleben richtig zu stellen, ist schon
fast nicht mehr moglich.. Ich mochte aber sagen, ich bin ein wenig davon
betroffen, dass meine Ausfiihrungen so gewirkt haben, als wollte ich nun die
deutsche Lage schwarz in schwarz malen und Ihr Bedauern hervorrufen. Das
konnte nicht. der Sinn eines solchen Vortrags sein; aber ich habe geglaubt,
dass wir uns da verstehen. Jch meine, zu einem Stiickchen sind wir doch heute
aIle Europaer, und auch wir Deutschen mochten ganz gern einmal als Europaer
sprechen diirfen, ohne der Gef~hr ausgesetzt zu sein, dass man nun sagt: Ihr
jammert als Deutsche! Ich meine, die Probleme, die ich geschildert habe, sind
auch zugleich europaische Probleme. Es gibt j a schon europaische Kommissionen
und wissenschaftliche Gesellschaften, die das Hauptthema von heute Abend und das ist natiirlich immer wieder die Dbervolkerung Westdeutschlands, die
zu maximaler Industrhllisierung und damit zu starker Vermehrung des Exports
zwingt! - als ein europaisches Problem behandeln und wissenschaftlich in
einer Weise iiber diese Fragen beraten, bei def die Beteiligten fast vergessen,
welcher Nationalitat sie sind. Es freut mich natiirlich, dass Sie auf die Grosse
det Bundesrepublik hingewiesen haben. Ich mochte aber doch meinen: wenn
luan den ganzen Globus ansieht und wenn man den ostlichen Nachbar ansieht,
dann konnte einem doch Westdeutschland ein wenig klein vorkommen. Schweden ist viel grosser. Ich mochte also meinen, dass gewisse Disproportionalitaten
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in diesem kleinen Europa doch von uns allen als gemeinsame Angelegenheit
gesehen werden sollten. Wir haben doch in Europa heute darunter zu leiden das hatte vielleicht in einem solchen Vortrag ausdriicklich gesagt werden miissen
- , dass die europaische Bevolkerung im europaischen Raum eigentlich nicht
sehr verniinftig verteilt ist. In einem Land sitzen die Menschen ganz dicht, und
im anderen sitzen sie diinn verteilt in einem weiten Raum. Ware das nicht der
Fall, dann wiirden auf dem Gebiete des Aussenhandels verschiedener europaischer Lander nieht jene Zwangslagen bestehen, von denen ich heute gesprochen habe.
.
Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Dr. Cederwall, dass die Investitionsrate
in Deutschland auch hoch sein konnte, wenn die starken Ungleichheiten in der
Einkommensverteilung und in der Vermogensverteilung nicht vorhanden waren,
von denen ich gesprochen habe. In den letzten Jahren sind in Amerika von
Duesenberry interessante Untersuchungen angestellt worden, bei denen sich
das ganz deutlich ergab: Es lnogen in einem untersuchten Wirtschaftsraum
zunachst sehr starke Unterschiede zwischen den Einkommen bestehen. Dann
mogen in diesem Raum Tendenzen entstehen, die zu einer Verringerung der
Einkommensunterschiede fiihren. Fiir diesen Fall hat nun Duesenberry untersucht, wie gross die Spartatigkeit des kleinen Mannes in der ersten Zeit mit der
ungleichen Verteilung war und wieviel er dann, als die Pyramide mehr abgeflacht wurde, gespart hat. Dabei hat sich das Erstaunliche gezeigt, dass in dem
zweiten Stadium der kleine Mann lnehr sparte als vorher. Ein vollig iiberraschendes Ergebnis. 1m Grunde genommen aber psychisch gar nicht so schwer
,zu erklaren. Wenn man den anderen sehr hohe Ausgaben roachen sieht, dann
will man schon aus sozialem Geltungsdrang mehr ausgeben, als wenn die Pyramide nicht so steil ist. Das ist eine Erscheinung, die wir in Deutschland sehr
genau beobachten' konnen, besonders bei dem westdeutschen Rheinlander, der
ohnehin ein wenig dazu neigt, aus sozialem Geltungsdrang mehr auszugeben,
als es fiir ihn objektiv gut ware. Es ist also keineswegs sicher, dass eine weniger
steile Einkommenspyramide zu geringerem Konsumverzicht fiihren. wiirde,
sondern auch bei h5heren Lohnen und geringeren Unternehmereinkommen
konnte in der Volkswirtschaft viel gespart werden. Nun fragen Sie: Giibe es
nicht ein Programm fiir Deutschland, das bewusst eine Erhohung der
Kapitalbildung anstrebt, ohne dass die Lohne so niedrig wie bisher gehalten
werden und also soziale Ungerechtigkeit Kliifte aufreisst? Ich mochte das
energisch bej ahen und dazu nur mitteilen: Wir befassen uns mit einem solchen
Progralnm in zwei Beiraten bei Bundesroinisterien. Der eine Beirat, der beim
Bundeswirtschaftsminister, hat schon vor anderthalb Jahren ein solches Programm in einem seiner Gutachten publiziert. Wir arbeiten jetzt auch in dem
Beirat des Bundesfinanzministeriums an solchen Problemen. Und in einem
dritten Beirat, beim Bundeswohnungsministerium, sind ebenfalls derartige
Arbeiten im Gange. Diese Gesprache werden iiber die Parteigrenzen hinweg
gefiihrt, und es konnte .sein, dass sich da einiges Gesunde entwickelt; so zwar,
dass die lnvestitionen gefordert werden, aber luit dem Effekt, dass die sozialen
Spannungen dabei nicht grosser sondern g.eringer werden. Es kommt unter
dem Gesichtspunkt der Kapitalbildung nieht in erster Linie auf die Hohe des
Einkommens der Minderbemittelten sondern auf die Verwendung dieser Ein..
kommen an. Ich sagt.e schon, dass es wirksame Mittel gibt, die Spartatigkeit
dieser Nichtunternehmer anzuregen.
Sie sagten ferner, wir hatten keine echte Marktwirtschaft, das sehe man bei
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dem Wertpapiermarkt. Da Hegt in Deutschland eine besondere Schwierigkeit
vor. Nach drei Inflationen wollen die Leute "Sachwerte" haben. Die Papiere so
zu gestalten, als wenIl: sie Saehwerte waren, das ist sehr schwierig. Ausserdenl
ist die Frage der Bindung der Zinssatze fiir Deutschland sehr schwer zu
entscheiden; aber das kann ich j etzt nicht weiter ausfiihren. Sie fragten sehliessHeh, wie es mit dem Bruttosozialprodukt ist, ob es weiterhin stagnieren werde
oder wieder steigen werde. Ich glaube, die spezielle Ursache fiir den derzeitigen
Stillstand der Entwicklung des Sozialproduktes in Deutschland sind die Engpasse
(die "bottlenecks") , die besondere Einkollllllensverteilung, die ungesul1den
steuerlichen Regelungen, und wohl aueh der Fehler, dass zu vieI punktuell
interveniert wird, wahrend Sie in Schweden sich mehr an echten Konzeptionen
orientieren, an Nationalbudgets und dergleichen. Das fehlt in Deutschland. Und
ohne Unterschied der Partei erheben sieh immer wieder StilTIlTIen der Sach- .
verstiindigen in Deutschland, die sagen: Auch wir moehten das haben: so
etwas wie volkswirtschaftliehe Bewegungsbilanzen, nieht im Sinne eines Zentrallenkungsplans einer Befehlswirtsehaft, sondern Bilanzen, die die Tendenzen der
Wirtsehaft statistisch erfassen. Kennt man sie, dann hilft man da ein wenig,
bremst dort, und bekommt so eine eehte Konzeption, wie die Wirtschaft inl
ganzen entwiekelt ,verden kann. Ieh glaube, dass unsere Schwierigkeiten aueh
damit zuzammenhiingen.
Aber lassen Sie mieh zunI Schluss eine Bitte sagen: Ich habe nieht irgendwie
schwarzmalen wollen, sondern ich habe geglaubt, diejenigen Informationen
vortragen zu sollen, die vielleieht fiir den Aussenstehenden nicht so leicht
zuganglich sind wie fiir nns, die tagtaglich mit diesen deutschen Verhaltnissen,
zu tun haben. Dass andere Volker ahnliche Schwierigkeiten habel1 - ieh
erinnere nochmals an Holland, das habe ich erwiihnt; ich hiitte aueh Italien und
Osterreich nennen sollen - , ist mir bekannt, aber ich hiitte dann vielleicht
Ihre Zeit noch mehr iiber Gebiihr in Anspruch genolnmen.

Ordforanden: Dann will ich Ihnen, Hetr Professor Weisser, noch
einmal dafiir danken, class· Sie zu UI1S haben kommen '\vollen UIlcl fiir
Ihren sehr interessanten V ortrag.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 15 december 1952

Ordforande: Bankdirektor Got e Eng for s

Docent Erik Dahmen inledde aftonens diskussion om

Kapitalmarknadsreglering och
penningpolitik
Herr Ordforande, mina darner oeh herrar: Jag har fattat min uppgift som inledare att forsoka ge utgangspunkter for en diskussion av
kapitalmarknadsregleringen oeh penningpolitiken genom att bena upp
en del vasentliga problem och sammanhang. Jag har daremot ieke tankt
mig att bedriva nagra bestamda ekonomisk-politiska teser. Uppgiften ar
inte sa enkel, eftersom problemen ar bade manga oeh komplieerade
oeh det ar omajligt att i ett inledningsforedrag mer an antyda nagra
av de mest grundlaggande bland dem. Framstallningen maste bli sehematisk. Men det ar nog battre sa, an att riskera att tappa overblicken
genom att ta upp far manga fragor.
De yttre dragen i dagens situation ar kanda, varfar det kanske kan
raeka med att i korthet erinra om dem.
Sedan ungefar ett ar tillbaka har konjunkturliiget andrats. Kanslan
av inflationstryek har farsvunnit. Exportkonjunkturen har blivit patagligt samre, nagot som pa olika vagar inverkat ocksa pa hemmamarknaden. Ayen har har konkurrensen hardnat oeh laget forsamrats
ur faretagens oeh manga anstalldas synpunkt. Men detta har ju a andra
sidan - det bor man inte glomma - inneburit en forbattring for den
stora allmanheten, som nu kan gladja sig bade at den sallsynta prisstabiliteten och at snabbare leveranser oeh battre service.
Marknaden for bankkrediter har blivit stramare. Dels ar det nu
svart att lana oeh dels har vissa rantor dragit sig nagot uppat. Bada
sakerna har bidragit till att overkonjunkturen upphort. Framfor alIt
har man anledning att notera betydelsen av knappheten pa kredit.
Denna har omojliggjort manga utgifter, men den har oeksa bidragit till
att gora allmanheten oeh foretagell mindre beniigna for lltgifter. Den
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har avslojat for atskilliga vad de har rad till. De gangna arens inflation
hal" raddat manga, som gjort investeringar, kopt villor, hilar etc., ul" de
svarigheter de annars skulle ha rakat ut for. Nar det nu visar sig hur
en hog standard pa manga hall kunnat uppratthallas bara pa grund
av att penningspararna .fatt hjalpa till att betala den, bidrar det till att
.dampa overkonjunkturen.
I fraga om bankkreditmarknaden ar det skal att understryka, att det
nuvarande ]aget inte vasentligen ar ett resultat av speeiella regleringsatgarder. Man talar ofta om kreditrestriktioner oeh syftar da pa overenskommelsen mellan riksbanken oeh bankerna om riktpunkter for
bankernas likviditet. I verkligheten ar det dock sa, att bankernas attityd
till kreditansprak inte pa nagon avgorande punkt ar mera "fram..
reglerad" i dag an vad varje andring i attityden under skiftande konjunkturer fore kriget varit. Utveeklingen av statsfinanser oeh Iltr.ikes
handel hal" sedan narmare ett ar pressat bankel"nas likviditet, oeh
hankerna hal", liksom alltid i sadana fall, foranletts att gallra strangare
bland kreditanspraken. Det ar visserligen sant, att vissa kreditansprak
i en tidigare overenskommelse utpekat~. som mindre onskvarda. Men
nagon avgorande punkt ar inte detta';: eftersom bankernas vanliga oeh
naturliga reaktion vid likviditetsfoTsamring alltid varit att forsoka bli
av med i forsta hand just denna sorts kreditgivning. Det ar darfor mera
adekvat att tala om en likviditetsoverenskommelse an om kreditrestrik·
tionel". Bara pa en punkt foreligg~r i viss man en avvikelse fran det
nol"mala, namligen sa till vida att' bostadskrediter fatt foretradesratt.
En annan sak a1" att rantan inte fatt komma med i bilden lika myeket
80m den annars skulle ha gjort. Men rantan hal" a~drig varit den enda,
ja inte ens den viktigaste faktorn i tidigare situationer liknande dagens.
Det vasentliga hal" alltid varit, att bankerna med hansyn till sin vaxIande likviditet varierat strangheten i sin kreditprovning oeh
denna
punkt ar mekanismen i dag inte vasentligt annorlunda an under mera
normala forkrigstider.
Kapitalmarknaden ar oeksa stram. Det hal" blivit alIt knappare om
utrymme for en stor oeh vaxande efterfragan pa langfristiga krediter
oeh bland annat har det stott pa sv"arigheter att plaeera kommunlanen
oeh hypoteksinrattningarnas obligationer.
.
Medan overkonjunkturens upphorande oeh bankkreditmarknadens
utveekling inte varit ovalkommen, hal" situationen pa kapitalmarknaden inte aIls varit onskad. Darfor hal" kapitalmarknadens problem
blivit sarskilt aktuella i ar oeh atgarder hal" vidtagits, som i motsats
till atgarderna pa bankkreditmarknaden verkligen kan kallas regieringar. Dels hal" vi fatt en overenskommelse rorande i forsta hand
bostadslanerantor, dels hal" man enats om att ordna en ko bland
a
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dem, som onskar emittera nya obligationer oeh forlagslan dels, slutligen, harden myeket omtalade overenskommelsen mellan riksbanken
oeh kapitalmarknadens institutioner, framfor alIt forsakringsbolagen,
kommit till stand. AlIa dessa atgarder ga som bekant ut pa att tillforsakra bostadshyggandet oeh kommunerna finansmojligheter till en
viss given ranta.
Jag skall inte ta upp tidell med att erinra om atgardernas narmare
'utformning utan i stallet berora vissa saker, som det forefaller vara av
betydelse att fa klarlagda, innan man tar stallning till fragan om
kapitalmarknadsregleringen oeh penningpolitiken i dagens lage.
Forst bor man kanske forsqka gora klart i vad man konjunkturutveeklingen pa bankkreditmarknaden oeh situationen pa kapitalmark.
naden hanger ihop. I vad man ar situationen pa kapitalmarknaden en
konsekvens av konjunkturerna eller av bankkreditmarknadens utveek·
ling oeh av penningpolitiken? Denna fraga kan oeksa formuleras mera
generellt. Man kan saga, att problemet galler de inbordes samman·
hangen mellan a ena sidan de faktiska produktionsresurserna, utrikes..
handelns utvecklingstendenser oeh den privata oeh offentliga konsum·
tions· oeh sparandebeniigenheten, oeh a andra sidan forloppen pa bank·
kreditmarknaden oeh kapitalmarknaden. .Aterspeglas till exempel ett
inflationstryek, uppkommet genom alltfor stor utgiftsbenagenhet, alltid
pa ungefar samma satt i den finansiella sfaren? AI' a andra sidan vissa
bestamda forlopp pa bankkredit- oeh kapitalmarknaden alltid typiska
uttryek for vissa bestamda tendenser i fraga om balansen i samhallsekonomien?
Det lampligaste ar nog att se tillbaka pa efterkrigstiden. Helt all·
mant kan man saga, att vi haft en i stort sett oavhruten hogkonjunktur
med stigande produktion. Men vi hal' oeksa haft en kronisk benagenhet
hos efterfragan att overstiga vad som kunnat tillfredsstaJlas av den
lopande produktionen av varor oeh tjanster plus den import, som
kunnat betalas rp,ed den lopande exporten av varor oeh tjanster. Det
. har varit en nastan oavbruten tendens till overanstrangning av sam··
hallsekonomien.
Under ett forsta skede efter kriget blev resultatet av denna over·
anstrangning framfor alIt ett alltfor stort importoverskott oeh darmed
oeksa en utomordentligt kraftig nedgang i valutareserven. Men resul·
tatet blev samtidigt, trots det stora importoverskottet, penning·
forsamring.
.
Under ett andra skede, dB. efterfragan betydligt redueerats bland
annat genom ett sa kallat lonestopp oeh genom lagre foretagsvinster,
blev foljden i forsta hand en fortsatt penningvardeforsamring, medan
importen holls tillbaka genom impolirestriktioner.
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Under ett tredje skede, efter Koreakrigets utbrott, fick vi en mycket
kraftig hojning av penninginkomsterna och en betydande efterfrageokning bland annat for lagringsandamaJ. Resultatet blev da en sarskilt
snabb penningvardeforsamring. Den allmanna inkomstnivans hojning
skapade tillracklig kopkraft och kopvilja for att de hojda priseI' pa
vissa varor, som fororsakats av 1949 aI'S devalvering och de internationella prisstegringarna efter Korea, skulle kunna sla igenom och
sprida sig inom landet.
Foljden av penninginkomstnivans kraftiga hojning blev daremot
denna gang inte nagon nedgang i valutareserven, utan denna steg i
stallet, vilket berodde pa att exportpriserna hojdes annu snabbare an
importpriserna.
Inneborden av dessa skiftande forlopp, som alIa hade det gemensamma draget att de pa ett eller annat satt bestamdes av ett inflationstryck, kan sagas ha varit att de forutsatte en viixande miingd betalningsmedel. Med betalningsrnedel menar jag da allmanhetens och
foretagens betalningsmedel, dvs. i forsta hand sedlar, checkrakningar
och postgiro. Hur denna vaxande mangd betalningsmedel kunnat
komma till stand bor man givetvis kl1nna studera pa bankkreditmarknaden och kapitalmarknaden. Det kan naturligtvis da alltid sagas, att
Riksbanken skapat forutsattningarna for dessa betalningsmedels tillkornst. Men detta ar ju ett banalt papekande. Vad sorn ar av intresse
ar att narmare studera hUT de betalningsmassiga forutsattningarna
skapats u11der de skilda perioderna~
Under de forsta efterkrigsaren tillgodosags behovet av bet.alnillgsmedel i naringslivet till att borja med genom en aktivering av de
checkrakningstillgodohavanden, som vuxit till mycket betydande storlek under kriget, narmast pa grund av statliga budgetunderskott och
overskott i bytesbalansen. Vidare overfordes andra tillgodohavanden
till checkrakningar. For det tredje tillskapades nya betalningsmedel
genom att bankerna beviljade krediter. Kreditexpansionen blev betydande. Tillsammans medforde detta en saval absolut som relativ
Ininskning avbankernas innehav 'av bankbetalningsmedel, dvs. i forsta
hand det s. k. girot i Riksbanken. A bsolut darfor att de~ okade aktiviteten i naringslivet och de hojda priserna kravde mera sedlar, som aldrig
hann flyta tillbaka till bankerna. Relativt darfor att inlaningen givetvis
steg nar utlaningen stege En krafti,g verkan i riktning mot minskning av
hanker~as innehav av bankbetalningsmedel hade ocksa kopen av utlandska valutor for irnportorers rakning. Den nedgang i bankernas
likviditet alIt detta innebar, medforde i sin tur ansatser till rantestegring pa bankkreditmarknaden. Den medforde emellertid framfor
alIt en stravan fran bankerl1as sida att skaffa sig nya bankbetalnings-
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medel genom att dels salja obligationer och skattkammarvaxlar, som
man under krigsperioden med dess stora likviditetstillskott och relativt
ringa kreditefterfragan skaffat sig, dels lyfta av t. ex. bostadslan pa
de egentliga kapitalmarknadsinstitutionerna. Vida:re var bankerna
angelagna om att stora lantagare skulle konsolidera bankskulder genom
emissioner pa kapitalmarknaden. Pa detta satt fortplantade sig bankkreditmarknadens stramhetstendenser till kapitalmarknaden. Da ocksa
kapitalmarknadsinstitutionerna forsokte tillfredsstalla en vaxande
kreditefterfragan genom att skaffa sig betalningsmedel genom obligationsforsaljningar, blev ·stramhetstendensen markerad och innebar
samtidigt ett rantestegringstryck. Stramheten och rantestegringstrycket
accentuerades till sist ytterligare genom att forvantningar om rantestegring framkallade sarskilt manga emissioner av industri- och kraftverksobligationer och okat utbud av guldkantade obligationer. Forsoken att pa detta satt skaffa betalningsmedel genom obligationsforsaljningar var naturligtvis i och for sig utsiktslosa. Obligationsforsaljningarna kunde ge betalningsmedel bara pa ett villkor, vilket ocksa
uppfylldes~ namligen att Riksbanken i rantenedhallande syfte stodkopte pa marknaden. Darmed kunde alltsa den monetara ·expansionen
fortga och skapa forutsattningar for inflationen.
Sammanfattningsvis kan man alltsa saga, att overanstrangningen
av samhallsekonomien i detta fall gay en atstramningstendens pa
bankkreditmarknaden och kapitalmarknaden, men att denna i hog
grad motverkades av Riksbanken.
Lat oss nu se pa en annan forloppstyp, som vi i viss man hade under
aren 1948 och 1949. Inflationstrycket kom da delvis fran en underbalansering av statens totalbudget, finansierad genom upplaning i bankerna och riksbanken. For bankernas del blev foljden en likviditetsokning franlfor alIt i den man finansieringen skedde i Riksbanken men
ocksa i den man den skedde genom forsaljning av skattkammarvaxlar
och andra statspapper till bankerna. I den man de upplanade kassamedlen genom statens utbetalningar strommade tillbaka till bankernas
inlaningsrakningar 'steg ju i sistnamnda fall ater bankernas giro i
Riksbanken, samtidigt som deras innehav av lattsaljbara statspapper
hade okats. Budgetunderskottets inkomstbildande effekt gay ocksa en
latt kapitalmarknad, eftersom en del av penninginkomsterna sparades.
Budgetunderskottet i fraga skapade med andra ord sjalvt mojligheter
for staten att i efterhand konsolidera sin kortfristiga upplaning genom
Ian i oppna marknaden. lett forlopp av denna typ ledde alltsa den
bristande balansen i samhallsekonomien inte till nagon atstramningstendens i den finansiella sfaren.
En tredje typ av forlopp hade vi under 1951. Det starkt inkomst-
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bildande och efterfrageskapande valutatillflodet gay en stark okning
av betalningsmedelsforso~jningen bade hos allmanheten och hos bankerna. Saval bankkreditmarknaden som kapitalmarknaden blev darfor
latt och kreditexpansionen och prisstegringen underlattades. Den foljande rantesankningstendensen motverkades emellertid av det genom inflationen osedvanligt starkt okade behovet av betalningsmedel i naringslivet och av att Riksbanken drog in en del medel samtidigt med att den
spadde pa marknaden genom valutakopen. Inte heller i detta fall blev
aterspeglingen i den finansiella sfaren nagon atstramningstendens
utan tvartom.
Den har skissartade analysen visar alltsa, att en utveckling innebarande en overanstrangning av samhallsekonomien kan resultera i
helt olikartade tendenser inom den finansiella sfaren. Det ar ingalunda
givet, att man vid relativt ringa vilja till sparande men stor investeringsbenagenhet och darfor inflationstryck far en tendens till stramhet
i den finansiella sfaren med atfoljande rantestegringstendenser.
A andra sidan ar det latt att konstatera att en utveckling av motsatt
typ, d. v. s. en relativt stor sparbenagenhet och ringa investeringslust och darmed deflationstryck, inte behover ge nagon tendens till
latthet pa bankkreditmarknaden elle~ kapitalmarknaden. Antag exempelvis att en sadan utveckling skapas genom ett statligt kassamassigt
budgetoverskott och att detta inte anvandes for inlosen av obligationer
pa marknaden. Effekten av detta' statliga sparande blir en stramhet
pa saval bankkreditmarknaden som kapitalmarknaden. Overbalanseringen av budgeten betyder ju, att inkomster "dodas" och a!t betalningsmedel indras fran allmanheten och bankerna. Man kan ocksa gora det
tankeexperimentet att i ett lage med balans i samhallsekonomien en
ovanligt stor del av ett relativt okat monetart sparande av nagon anledning borjar ga till bankerna i stallet for till de egentliga kapitalmarknadsinstitutionerna. Samtidigt som tendensen i samhallsekonomien da
kan komma att ga i deflationistisk riktning, far man stramhet pa kapitalmarknaden utan motsvarande upplattning pa bankkreditmarknaden.
Kapitalmarknadsinstitutionerna far namligen relativt mindre placeringsbehov. Bankerna far daremot inte nagon avsevard forbattring i Sill
betalningsmedelsforsorjning. Savida de inte tidigare hade nagon overlikviditet kan de darfor inte kompensera placeringsbehovets nedgang
pa kapitalnlarknaden, aven om de skulle vilja det. For ovrigt har de
ju bara delvis samma lantagarkundkrets som de egentliga kapitalmarknadsinstitutionerna.
Utvecklingen under storre delen av 1952 ger exempel pa ett kassamassigt budgetoverskotts konjunkturdampande verkan men samtidigt
atstramande effekt i hela den finansiella sfaren. Sistnamnda effekt
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framtradde sarskilt patagligt darfor att valutatillflodet samtidigt upphorde. I den man stramheten pa bankkreditmarknaden ledde till att
nya Ian ibland inte gays blev det kanske. i vissa fall en tendens till
overflyttning av Ianeefterfragan till kapitalmarknaden. Dartill kom
ocksa att anstrangningen av banklikviditeten.och hansynen till overenskommelsen med Riksbanken gjorde bankerna sarskilt angelagna om
att avlyfta storre krediter och aven detta framtradde alltsa som en
okad efterfragan pa Ian pa kapitalmarknaden. Ocksa manga kredit-.
tagare a sin sida blev infor detstramare bankkreditlaget, de sjunkande
vinsterna och osakra konjunkturutsikterna ofta angelagna att konsolidera kortfristiga banklan. Genom en sadan overflyttning av banklan
till kapitalmarknaden, kunde bankernas innehav av betalningsmedel
visserligen inte okas, men likviditeten kunde forbattras darfor att overflyttningen innebar en nedgang i saval utlaning som inlaning. Bankerna fick alltsa nagot okade kreditgivningsmojligheter men dels verkade
ovriga faktorer i motsatt riktning, dels ville bankerna med hansyn till
behovet av likvida medel och till overenskommelsen med Riksbanken
inte utnyttja dessa mojligheter. Den okade stramheten pa kapitalmarknaden kunde alltsa inte kompenseras av en upplattning pa bankkreditmarknaden. Till sist har man anledning peka pa ytterligare en faktor,
som accentuerade kapitalmarknadens stramhet. I den man forsakringsbolagen minskade sina sa kallade forplaceringar och anvande
instrommande premiemedel till lanaterbetalning i bankerna minskade
detta deras placeringsbehov. Detta verkade forbattrande pa bankernas
likviditet men det gay inte anledning till expansion pa bankkreditmarknaden.
Man kan alltsa saga, att dagens forandrade lage vad balansen i samhallsekononlien betraffar inte haft nagon aterspegling i den finansiella
sfaren i form av minskad stramhet pa bankkreditmarknadell och
kapitalmarknaden. Vi har istallet fatt en stramhet, som vasentligen
ar en foljd av en avsiktlig penningpolitik.
Det kan saledes fastslas, att balansrubbningar i samhallsekonomien
inte ger entydiga verkningar i den finansiella sektorn. Man far inte
heller med sakerhet nagra sa att saga sjalvkorrigerande processer
igang utan forloppell blir tvartom ofta kumulativa. Den kan darfor
aldrig vara en alltidgiltig regel for penningpolitiken att vara passiv
i den meningen att den underlater att ingripa i de fria, eller
ibland av staten dirigerade, krafternas spel inom det ekonomiska livet.
Det ar foga meningsfullt att, sasom ibland ar fallet, tala om penningpolitiska ingrepp eftersom penningpolitiken alltid paverkar, alltid
spelar en central roll i forloppen. Yare sig nagon bestamd atgard vidtages eller ej, kan man alltid saga, att en viss penningpolitik fares.
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Det ar alltsa missvisande att saga exempelvis, att ett budgetunderskott
okat marknadens likviditet, medan centralbanken for sin del varit
passiv och inte inverkat pa forloppet. Omvant ar det lika missvisande
att saga, att en viss likviditetsminskning pa marknaden berott pa ett
budgetoverskott, medan centralbanken for sin del inte spelat nagon
roll. H ar det skett en likviditetsokning eller omvant en likviditetsminskning, sa ar det alltid ett resultat av en viss penningpolitik.
Betydelsen av att ha en realistisk bild av sammanhangen mellan
konjunkturerna, investerings- och sparbenagenheten etc. a ena sidan
och bankkreditmarknaden och kapitalmarknaden a andra sidan och
av att se centralbankspolitikens betydelse for handelserna i den' finansiella sfaren och darmed indirekt for det totala forloppet, framgar
av varje forsok att diskutera dagens situation och alternativen for
politiken.
Det ar i och for sig latt att forsta, att svarigheter att finansiera
investeringarna i den offentliga sektorn, vari jag innefattar bosfadsbyggandet, i en situation, dar inflationstrycket upphort och tendensen
snarast gar mot fristallande av resurser, kan leda till slutsatsen att
ifragavarande svarigheter ar av rent .~apitalmarknadstekniskt slag och
darfor kan och bor losas.
Aven om. kapitalmarknadsproblemet mycket riktigt ar av tekniskt
slag, ar det dock sjalvfallet inte likgiltigt for den ekonomiska utvecklingen pa vilket satt detta tekniska problem loses. Olika alternativ
maste tvartom forvantas fa olika foljder for samhallsekonomien, for
konjunkturutveeklingen oeh for betalningsbalansen.
Jag forutsatter nu till att borja med att alternativen for politiken
skall bedomas med tanke pa deras mojlighet att ge utrymme at
en okning av den offentliga sektorns investeringar, alltsa inklusive
bostadsbyggandet, utan att overkonjunkturen upptrader pa nytt. Jag
antar emellertid, att en ny overkonjunktur. skulle riskeras, om inte
bara den offentliga utan oeksa den privata sektorn skulle expandera.
Den privata sektorn skulle alltsa behova hallas oforandrad. Dessa
antaganden forefaller for narvarande realistiska. Mojligheten av att
till oeh med en nedskarning av den privata sektorn kan bli aktuell kan
inte helt avvisas.
Ett /oTsta alternativ ar att lata den nuvarande penningpolitikens
konsekvenser for rantan pa kapitalmarknaden framtrada. Vid en diskussion harav forefaller det vara andamalsenligt att forst se pa verkningarna av etter/ragan pa lan inom den privata sektorn.
Det kan val inte rada nagot tvivel om att en rantehojning i atminstone nagon man ar agnad att skara bOTt en del investeringsprojekt,
sarskilt sadana, dar kapitalkostnaden ar betydande, till exempel kraft-
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verk och kemisk industri och sadana projekt, vars rantabilitet ar
tvivelaktig. Sarskilt i nuvarande konjunkturlage, da det maste antas
vara svarare an tidigare att overvaltra kostnadshojningar, kan man
val rakna med denna effekt. A andra sidan far man naturligtvis inte
overdriva dess betydelse. Rantan ar ofta en liten post bland annat
darlor att rantekostnaderna ar avdragsgilla i skattehanseende. - En
effekt, som man ofta brukar framhava, ar den psykoZogiska. Det finns
sakert en sadan. Att en rantestegring kan i naringslivet fattas som en.
varningssignal, som pa olika vagar leder till en noggrannare sovring
mellan olika projekt brukar ju ofta framhaJlas. Men det ar sjalvfallet omojligt att uttala nagon bestamd asikt rorande betydelsen
harav. - En viktig verkan pa efterfragan pa Ian kan bli den benagenhet att uppskjuta investeringar till en framtida tidpunkt som kan bli
foljden, da rantan vantas sjunka igen inom en inte alltfor avlagsen
framtid. Det ar val ocksa troligt, att en rantestegring i dagens lage
skulIe medfora sadana forvantningar.
Betraffande inverkan pa efterfragan pa kommunZan och Zan for
linansiering av bostadsbyggandet finns det i £oreliggande sammanhang ingen anledning att saga annat an att om malet ar en okning av
den offentliga sektorns investeringar sa finns det alltid mojligheter
att undvika att just riintestegringen forsvarar dess uppnaende. Man har
ju alltid mojligheten att bygga ut subventionssystemet.
Effekten av en rantestegring pa utbudet pa kapitalmarknaden ar en
sak som forvisso tal mycken diskussion. Jag skulle for det forsta vilja
fraga, huruvida inte en relativt storre del av kapitalmarknadsinstitutionernas medel an for narvarande skulle soka sig till hypoteksobligationer. Man kan val knappast utga ifran, att det endast ar dillerensen mellan rantan pa dessa obligationer a ena sidan och rantan pa
industri- och kraftverksobligationer och ·lan a den andra sidan, som
ar avgorande? Det ar val ocksa, far man anta, den absoluta rantenivan som har betydelse? I manga fall kommer man val att saga sig,
att man nu inte langre behover ga till andra kla~sens placeringar for
att fa hygglig avkastning. Hur det skulle ga med kommunlanen ar
kanske i en del fall tvivelaktigare. De forstklassiga bland dem skulle
val bli ratt jamstallda med hypoteksobligationerna, medan andra nog
inte skulle bli mera lockande an de basta industriforetagens eller kraftverkens.
For det andra forefaller det inte alldeles osannolikt, att tillstromningen av sparmedel till kapitalmarknadsinstitutionerna skulle oka. Slutligen kan man nog utga ifran, att en rantehojning skulle foranleda
snabbare amortering och aterbetalning av lan, vilket ju skulle innebara
okat sparande och atminstone delvis okat utbud pa kapitalmarknaden.
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Bland annat kan man val har tanka sig, att kapitaliseringen av alIa
formogenhetsobjekt till en hogre ranta leder till detta resultat. Vardet
av stallda sakerheter for Ian sjunker, vilket kan framtvinga snabbare
amorteringar, oeh i den man det ar fraga om nya lan, till storre insatser
av eget kapital. Men ocksa kreditfordyringen som sadan bor val inverka
i samma riktning. Visserligen innebiir redan den nuvarande situationen
med knapphet pa kredit en okad press i denna riktning, men det ar
val troligt, att en rantestegring skulle starka dessa tendenser. En ensidig
patryekning fran langivarnas sida kan inte garna vantas ge samma
resultat i form av paskyndande amorteringar oeh aterbetalningar som
den fordyring av krediten, som en rantestegring betyder.
Sammanfattningsvis kan man kanske saga, att reaktionen pa efterfragesidan vid en rantestegring kan komma ganska snabbt. Likasa
borde utbu.dets fordelning oeksa ratt snart paverkas. Verkningarna
pa sparviljan intrader val daremot mera pa nagot langre sikt oeh har
inte sa stor betydelse for kapitalmarknaden just nu. Men darfor ar de
langt ifran betydelselosa, efterSOlTI utrymmet for vaxande investeringar
av alIa slag vid bibehallen balans i samhallsekonomien ju i hog grad
beror pa den utstraekning i vilken folk ar villiga att tills vidare avsta
fran konsumtion.
Rantestegringsalternativet kan till sist, om man sa onskar, stodjas
med argumentet att penningspararna skulle erhalla en lat vara· liten
men dock kompensation for tidigare forluster pa penningvarde'.
forsamringen.
Det vanligaste argumentet mot rantestegringsalternativet ar som
bekant att det skulle betyda en kostnadsstegring, som skulle kunna
ulosa en allman kostnads- oeh prisstegringsproeess. loch for sig ar
det ganska anmarkningsvart, att detta argument forekommit sarskilt
ofta oeh ibland i helt primitiv form i Knut Wieksells hemland. Jag
skall emellertid inte fordjupa mig i en diskussion pa denna punkt, utan
hara framhalla, att oavsett vilka verkningar man hade anledning att
rakna med under en pagaende inflationsproeess, sa hor det vara mindre
som talar for att en pris-' oeh kostnadsstegringsprocess utloses i dagens
konjunkturlage. Svarigheterna att overvaltra kostnadsstegringar maste
val for narvarande antas vara betydande.
Det alternativ for losningen av det tekniska kapitalmarknads- .
problemet, som en overenskommelse rorande kapitalmarknadsinstitutionernas inedelsplaeering utgor, underlattar givetvis finansieringen
av den offentliga sektorns investeringar oeh kommer samtidigt att
vilket satt detta
verka aterhallande pa den privata sektom.
sistnamnda kommer att ske, heror bland annat pa i vad man den nuvarande ransoneringen inom den privata sektorns kapitalmarknad

Pa

KAPITALMARKNADSREGLERING -OCH PENNINGPOLITIK

131

slappes. Later man konkurrensen bli fri inom den begransade, kvar-'
varande andelen av kapitalmarknaden, sedan den offentliga fatt vad
den anses bora ha, kan rantorna h'ar troligen stiga ganska hogt, vilket
kanske inte ar sarskilt bra ur nagon synpunkt. Komplikationerna i detta
fall till exempel vad betraffar det monetara sparandets vagar skulle
vara varda att diskuteras. I konkurrensen om sparmedlen skulle till
exempel sparbankerna kunna komma i underlage, da deras inlaningsrantor skulle bli lasta. Valjer man att fortsatta ransoneringen inom den
privata sektorn, blir problemen av annat slag. Pa kort sikt och sasom
en tillfallig atgard ar ett sadant ransoneringsalternativ kanske ratt
andamaJsenligt. Men det finns val manga skal att misstanka, att det
innebar betydande vanskligheter pa nagot langre sikt. Ar det till
exempel sannolikt, att en central dirigering av kapitalmarknaden i
langden undgar de stora olagenheter och besvarligheter av bade teknisk
oeh principiell natur som man haft erfarenheter av under alIa de ar
man anvant den direkta byggnadsregleringen? Vidare kan man ifragasatta om en sadan dirigering kan verka stimulerande pa sparandet.
Foretagssparandet stimuleras kanske men knappast allmanhetens
sparande, eftersom inlaningsrantorna ju inte stiger. En sadan stegring
skulle ju kapitalmarknadsinstitutionernas marginaler inte tala. I den
man resultatet inte blir lika sparandestimulerande som vid det forstnamnda alternativet ar detta en nackdel pa litet langre sikt. Slutligen
innebar overenskommelse- eller dirigeringsalternativet att man avstar
ifran att 'ge spararna den lilla kompensation for penningvardeforsamringen som ett val av alternativet med allman rantestegring skulle
betyda.
Den tekniskt enklaste losningen av kapitalmarknadsproblemet i
dagens lage ar att Riksbanken overtar de obligationer och lan, som man
viII ge .prioritet men som man haft svarigheter att fa placerade. Denna
losning, som ju i nagon man forsokts under det gangna aret, kan stodja
sig pa motiveringen att 'om laget i samhallsekonomien som helhet ger
mojlighet till utnyttjande av oanvanda produktionsresurser sa ligger
det narmast till hands 'att genom Riksbankens upptradande pa kapitalmarknaden helt enkelt skapa de finansiella forutsattningar for dessa
resursers utnyttjande, som inte framkommer automatiskt. I stort sett
skulle en finansiering over en kassamassigt underbalanserad budget
i sin tur finnasierad i Riksbanken eller bankerna innebara samma slags
losning. Man kan ocksa anfora det motivet att det inte bevisats att
just den grad av stramhet, som ett ratt slumpmassigt framkommet
budgetoverskott gett, ar ett absolut minimum for att hindra inflation.
Vid detta alternativ moter man emellertid omedelbart problemet
att tillse att inkomst- oeh betalningsmedelstillskott, som marknaden i
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detta fall, i motsats till i de bada andra fallen, far, steriliseras sa att
inte den privata sektorn direkt eller via en kreditexpansion i bankerna
ges mojlighet att expandera. Aven om risken i nuvarande konjunkturlage inte ar sa stor som 1946 att satta igang en kumulativ process,
bor man nog tanka sig att det finns en latent inflationsmentalitet. I den
man denna aktualiseras igen, blir nodvandigheten av att undvika de
sa att saga sekundara effekterna av clenna politik sarskilt uppenbar.·
Detta i all synnerhet som vi inte nu langre kan rakna med ett fortsatt
budgetoverskott. Problemet kan ytligt sett synas forhallandevis enkelt
att losa, t. ex. genom skarpning av overenskommelsen rorande bankernas likviditet eller genom manovrerande av sarskilda kassareservbestammelser. Men i praktiken blir svarigheterna troligen betydande.
Inte ens rent tekniskt forefaller saken latt att ordoa. Skulle dessutom
inte en del.kreditgivning soka sig fram vid sidan av bankerna? Kombinationen okning av offentliga investeringar oeh nedpressning av naringslivets investeringar eller av konsumtionen forefaller bli svar att bemastra vid en penningpolitik, som i dagens situation, da inflationslikviditetspaspadning. Xyen
trycket natt oeh jamt upphort, innebar
om man inte tror att en ny inflation i: dagens konjunktursituation nodvandigtvis skulle utlosa av den okning av stodkopen, 80m skulle behovas for att med har diskuterade alternativ losa det kapitalmarknadstekniska problemet, bor man naturligtvis tanka igenom riskerna. En
diskussion pa denna punkt behovs..

en

*

Hittills har jag forutsatt att det ar ett fastlagt mal att oka den offentliga sektorns investeringar utan att fa en ny overkonjunktur. MaJet har
eventuellt snarast varit att ytterligare nagot strama at den privata
sektorn. Det ar emellertid inte aIls osannolikt att andra problem kommer att visa sig i oeh med att nagot av de tre alternativ forsoks, som
enligt mitt hittillsvarande resonemang skulle kunna tankas - med
storre eller mindre framgang - losa kapitalmarknadens sa att saga
tekniska problem utan att samtidigt ateruppvacka en overkonjunktur.
Det kan diskuteras i vad man okningen som sadan av den offentliga
sektorns investeringar forutom en kapitalmarknadsfraga bara ar en
politisk varderingsfraga, en fraga om var, eller rattare sagt myndigheternas, onskan att inrikta produktionsresurserna pa ett visst satt.
Delvis ar det naturIigtvis inte en enkel fraga om onskan utan om
verkliga' svarigheter. Overforingen kan givetvis stota pa arbetsmarknadstekniska sadana. Man far ocksa tanka pa att omflyttningen av
arbetskraft kan stalla sa att saga extra krav pa o££entliga investeringar,
i forsta hand bostader. Slutligen far man ju inte glomma problemen
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for den omflyttade arbetskraften. Men aven om vi bortser fran alIt detta
och forefaller oss, att en expansion fran det nuvarande Higet till ett
mera hundraprocentigt utnyttjande av produktionsresurserna genom
utvidgning av de offentliga investeringarna och bostadsbyggandet kan
ske, och att foljden inte blir en ny overkonjunktur, sa kan vi mota andra
problem. Faran ligger kanske inte i forsta hand i en ny overkonjunktur
utan pa ett delvis annat plan? Vilka risker finns till exempel for
balans~n i utrikeshandeln och for utvecklingen pa litet langre sikt?
En expansion av till exempel bostadsbyggandet bor i och for sig
tendera att oka importbenagenheten. Samtidigt kanmojligheterna for
export ,begransas inte bara som nu pa grund av den internationella
konjunkturen och vart eget hoga kostnadslage utan o,?ksa pa grund
av produktionsresurseinas' sugning over till den offentliga sektorn.
Vi skulle i sa fall kunna fa svarigheter med betalningsbalansen. Det ar
hal" riskabelt att se pa saken alltfor statiskt och exempelvis resonera
som sa att eftersom produktionsresurser nu haIler pa att fristallas inom
exportindustrien sa kan det i varje fall inte ytterligare forsamra Iaget
om dess,a resurser -'-. 'i den man det over huvud gar - overfora$ till
exempel till bostadsbyggandet. Resonemanget ar rimligt under forutsattning att de fristallda resurserna inte kan anvandas pa andra hal~.
Da maste vi, om vi viII slippa stor arbetsioshet, anvanda dem t. ex.
till offentliga investeringar och ju storre valutareserv vi da hal", desto
Iangre kan vi slippa harda importrestriktioner. Men ar nu situationen
, i dag sadan och ar en dylik arbetsloshet att vanta? Det ar kanske for
tidigt att svara ja pa den fragan. Svarigheterna inom exportindustrien
just nu borde kanske inte anna tas till intakt for resursernas overforande till andra omraden, i den man det nu ar mojligt. Borde inte
anstrangningarna i stallet forst inriktas pa att finna utvagar for resursernas anvandning inom exportindustrien sa att en stor utrikeshandelsvolym kan Ilppehallas?' Finns det kanske mojligheter att hal" na resultat
pa vagal", som inte provats? Det ar nagot som bor diskuteras och innan
vi vagal" saga att vi gjort vad vi kan i detta hanseende, gor vi kanske
klokt i att inte vara ailtfor snabba med att lata den nuvarande offentliga
sektorns investeringar oka?
Nu kan man emellertid saga sig att utrikeshandelns nuvarande volym
inte ar sakrosankt. Man kan tanka sig att valja en relativt lagre export
och import 80m en foljd av ett besiut att oka den offentliga sektorn,
byggande pa att man foredrar t. ex. bostader framfor importvaror och
pa att man viII acceptera den regiering av importen med direkta restrik·
tioner som i sa fall forI" eller senare kan bli nodvandig~ Men det ar dB.
viktigt att £or8ta inneborden av detta val, namligen att det skulle ge
oss mindre av de fordelar, som ett Iivligt handelsutbyte med utlandet
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medfor. Det blir med andra ord vissa forluster pa att vi inte i lika hog
grad byter produkter, som vi kan produeera relativt billigare an andra
lander, mot produkter, som ar relativt dyrare for oss att produeera,
oeh dessa forluster maste sa att saga foras upp pa t. ex. bostadsbyggandets kostnadskonto. Man kan oeksa uttryeka saken sa att de tjanster,
som vara storre offentliga investeringar kan ge oss, skulle bli dyrare
an man kallske i allmanhet tror, om man inte tanker tillraekligt langt
for att se vad alternativa anvandningar av produktionsresurserna skulle
kunna ge oss. ViII man se fragan om resursernas inriktning som en rent
politisk varderingsfraga, bor man ha detta klart for sig. Langre an till
en sadan erinran kan man som e~onom inte komma i denna fraga.
Ordforanden: Jag ber att a foreningens vagnar fa taeka doeenten
Dahmen for att han velat tanka igenom dessa myeket svara fragor om
sammanhangen mellan den finansiella sektorn oeh de eentrala ingripandena, qeh for att han gjort det mot bakgrunden av vad som under
den senaste tiden hant i vart land oeh den situation vi befinner oss
i. Vi taekar oeksa for att han velat ge denna forening del av de resultat,
i:
han darvid kommit fram till.
Ordet ar fritt. - Trots anstrangningar har det inte lyekats for oss
att fa nagra forhandsanmalningar till den diskussion, som vi hoppas
skall folja pa doeenten Dahmens framstallning. Vi uttalar forhoppningen att nagon i auditoriet, som inte haft tillfalle att forbereda sig,
skulle vilja borja diskussionen, oeh Jag fragar, om professor Lundberg
skulle vilja gora foreningen den tjansten!
Harefter yttrade:
Professor Erik Lundberg: Herr ordforande, mina darner och herrar! Ni
forstar nog alla min situation. Jag hade hoppats och tanktl mig att
vi efter docent Dahmens foredrag som ju hallit sig pa ett alldeles
obj ektivt vetenskapligt plan - skulle fatt hora nagot inlagg fran dem pa statsmakternas sida, som narmast har lagt upp den har politiken och ar beredda att
helhjartat och varmt forsvara den; om vi fatt del av deras intentioner pa
kortare och langre sikt, hade· det varit lattare att fa i gang ett givande meningsskifte med utgangspunkt fra och med hjalp av docent Dahmens klargorande
av hur de olika faktorerna i detta problemkomplex verkligen fungerar.
Jag vet att herr ordforanden hoppas, att jag skall tala varmt for statsmakternas rantepolitik. Jag har vissa svarigheter pa den punkten, men for
att anda lamna docent Dahmens helt objektiva, vetenskapliga forfaringssatt oeh
i nagon man komma in pa de politiska avvaganden, som han skisserade i sitt
foredrag, skulle jag viIj a resa fragan om valet av mal oeh medel for den
ekonomiska politiken i det har fallet.
Situationen ar ju pa satt oeh vis ganska tragisk. Bankerna oeh naringslivet
i ovrigthar lange ropat pa en hard penningpolitik sasom botemedel mot infIa-

KAPITALMARKNADSREGLERING oeB PENNINGPOLITIK

135

tionssituationen; de ropen hordes val redan 1946, oeh for ovrigt aven tidigare.
Nu har man fatt den mer restriktiva, den hardare penningpolitiken. Man ar
radd for - ar man inte det? - att den liksom det hant vid tidigare tillfallen
kan ha kommit for sent; vi vet att den kommit sent, men annu inte om den
kommit for sent. Da den hardare penningpolitiken nu antligen kommit, har
den emellertid fatt en utformning, som i varj e fall inte direkt nlotsvarar de
onskningar naringslivet hade, nar ropen pa den hardare penningspolitiken
hojdes.
Som jag forstar sarskilt bankernas reaktion, har man varit av den uppfattningen, att den nya politiken i aUa fall ar ett steg i ratt riktning, en hyfsning
av den ekonomiska politikens inriktning i jamforelse med vad sorn varit under
de tidigare aren. Man ser mojIigheterna att kontrollera likviditeten sasom ett
medel att forhindra nya inflationsstorningar oeh tar detta hellre an ingen
restriktiv penningpolitik alls- aven om man skulle onska att den nya politiken
ledsagades exempelvis av en fri rantebildning eUer i varje fall en rantehojning,
80m i nagon man svarar mot den forsamrade likviditetssituationen.
Man kan da forst stanna vid medlen for den ekonomiska politiken oeh fraga:
Ar det riksbankens oeh finansdepartementets intention pa litet langre sikt att
forsoka driva penningpolitik huvudsakligen via likviditetskontroll oeh kapitalmar~nadsreglering? Vi far val rakna med manga nya inflationspafrestningar
oeh manga svara valutastorllingar i fortsattningen liksom tidigare. Vilka svarigheter Inoter da en sadan likviditets~ oeh kapitalmarknadsreglerande politik i
forhallande till en smidigare rantepolitik?
Docent Dahmen har varit inne'pa fragan utan att ta stallning till den. Jag
skulle viIja se den ekonomiska politiken delvis sasom ett utslag av en onskan
till okad eentralisering av krediternas oeh investeringarnas fordelning. Det
ar over huvud taget sa, niir man avsatter prisbildningen fran' dess funktion
att i en fri eller relativt fri marknad avpassa forhallandet meUan tillgang oeh
efterfragan oeh ersatter den med ransoneringar i mer eller mindre eentraliserad
form, atl man sasom ett resultat bland andra far en maktkoneentration till. en
eller flera myndigheter. Vi har haft manga sadana regleringar under kriget
oeh efterkrigsaren, dar prisbildningen i huvudsak varit avsatt, oeh man har
kontrollerat anvandningen av resurserna genom hyggnadslieenser, importregleringar oeh alIt mojligt annat. Vi vet att sa gott som alIa parter ar negativt
installda till den typen av regleringshushallning. Jag skulle har .kunna tala
med Myrdal, som redan fran borjan anade orad nar man via inflationen kom
in'i regleringshushiUlningen, oeh saga att vi '~akte med andan forst in i planhushallningen".
Nu skuUe den nya lypen av penningpolitik kunna ersatta ratt myeket av
dessa andra regleringar - import. oeh hyggnadsregleringen etc. - via en
reglering av likviditeten, av tillgangen pa pengar, oeh via en kontroll av obligationsemissioner samt via overenskommelser eHer lagstiftning betraffande ovriga
kapitalmarknadsinstitutioners plaeeringar. Jag har hort det omdomet fal~as
- oeh det ligger' val en hel del i det - att den nya politiken i varje fall
innebar en mildare form av reglering an de vanliga fysiska regleringarna.
Det ar ett relativt litet antal 'institutioner oeh kapitalmarknadsorgan den heror,
i j amforelse. med exempelvis en byggnadskontroll; som traffar tusentals fore'"
tagare nar byggnadslieenserna lamnas ut efter en provning av alla' de - olika
ansokningarna. Pa det viset ar den nya· politiken fysiskt mindre ingripande i
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de enskilda foretagarnas goranden oeh latanden. Det ar fraga om ett iIl:grepp i
oeh en reglering av forsakringsbolagens oeh bankernas kreditgivning, men
ingreppet galler bara ett 50-tal eller 100-tal organ; raknar man med bade
sparbanker oeh j ordbrukskassor, blir det nautrligtvis betydligt £lera.
Fragan ar, hur denna politik verkar oeh vilka konsekvenser den hare Docent
Dahmen har i allmanna termer linjerat upp hur kapitalmarknaden oeh de
finansiella situationerna pa olika satt aterspegJar verkligheten. I en tillfallig,
snabbt overgaende kris, som det galler att overvinna genom att med alIa medel
forhindra en kreditexpansion, ar det savitt jag forstar alldeles tydligt att en
likviditetskontroll oeh kapitalmarknadsreglering kan ha ett stort berattigande
som ekonomiskt mede!. Men pa litet Hingre sikt, som allman form for kontroll
av likviditeten, tror jag att det ar myeket svart att veta om inte riksbank oeh
finansdepartement sa smaningom upptaeker, att man sa att saga haller i galen
anda. Man vet namligen inte nar det galler att fordela pengar - som ar ett
sa flyktigt oeh sig snabbt rorande forema} - vad man faktiskt kommer at oeh
vad man inte kommer at. Fragan ar, hur oeh nar man verklig,en skall fa en
sadan kapitalmarknadsreglering oeh likviditetskontroll effektiv - oeh fragan
ar egentligen, hur effektiv man vill ha den.
Har ga,ller det nu narmast, sasom docent Dahmen framholl, att lamna
tillraekligt utrymme at de offentliga investeringarna inklusive bostadsbyggandet
oeh att halla tillbaka de privata investeringarna. Den uppgiften kan - som
docent Dahmen framholl - bli svar att ':genomfora nar staten ar tvungen
att i ett givet lage spada pa likviditet for att finansiera kommunlan eller annat,
varefter dessa medel haronar i bankerna oeh riksbanken sedan far tillgripa
hojda likviditetskrav gentemot dem oeh traffa overenskommelser med dem
oeh forsakringsbolagen for att, om jag sa far saga, torka upp den likviditet 80m
runnit ute Det svara i sadana situationer. ar, tyeker jag, att verkligen veta hur
lagom oeh hur riktigt man traffar. Vi far naturligtvis pa detta omrade liksom
nar det galler annan penningpolitik doma efter resultaten: prisniva, valutareserv
oeh arbetsloshet. Men har begar man nagonting ytterligare, man ar mera
ambitios, man viII ha en viss fordelning i fraga om anvandningen av de totala
resurserna oeh nar det galler investeringarnas volym inom olika offentliga
oeh privata sektorer, en uppgift som jag tror att det blir utomordentligt svart
att klara med likviditets- oeh kapitalmarknadsreglering.
Nu ar det ju inte bara fraga om medel, utan sa vitt jag forstar oeksa om
en onskan fran regeringens, eller fran soeialdemokratiens, sida att na kontroll
over kapitalmarknaden. Det ar som bekant ett gammalt kart onskemal oeh varfor skulle inte oeksa Nationalekonomiska foreningen fora en prineipiell
debatt om vad vi onskar oss i fraga om maktfordelningen i samhallet? - atl
en kontroll over kapitalmarknadens institutioner pa ett eHer annat satt skall
genomforas, ett onskemal darfor att man viH ha kontroll over investeringarnas
fordelning pa olika omrAden, men ett onskemal aven i oeh for sig, sasom en
gammal malsattning.
Jag forstar myeket val, att vagen till detta mal inte behover ensidigt ga
over kontroH av likviditeten i de former man nu borj at tillampa. Oeksa andra·
metoder har diskuterats, framfor allt vagen over budgetpolitiken: att man
genom ett kontinuerligt bibehallet, tillraekligt hogt statligt budgetoverskott kan
pressa ned den privata sektorns vinstlage oeh diirmed dess' likviditet sa pass
myeket, att det enskilda foretagssparandet overfores till den statliga budgeten
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och man via budgetoverskottet nar en statlig kontroll over det lopande sparandet, samtidigt som man genom kapitalmarknadsorganisationerna kontrol·
lerar likviditeten.
Ett grepp over kapitalbildningen, en kontroll over investeringsverksamhetens
storlek och fordelning kan i och for sig, ur allman teoretisk synpunkt, befinnas
val motiverat, eftersom vara konjunkturer och den allmanna ekonomiska expansionen i mycket hog grad sammanhanger med investeringsverksamheten. For
mig bli rfragan vid sadana teoretiska, politiska konstruktioner bara denna: Ar
de manniskor, som man satter att leda och fora en sadan starkt centraliserad,
koncentrerad finans- och penningpolitik, kapabla att overblicka konsekvenserna? Och ar de tillrackligt politiskt oberoende - om jag fa saga sa - fOf
att ostort genomfora de val upplagda och rationella planer som eventuellt kan
finnas? Vi vet ju att riksbankens verksamhet liksom hela vart demokratiska
vasen har formats fran den utgangspunkten att det skall foras en ingaende
politisk diskussion, dar luan skall ta alIa mojliga olika hansyn till intressegrupper osv. Varken en finansminister elIer en riksbank far arbeta ostort med
sina planer, utan resultatet maste bli en maktkoncentration dar man - vid
sidan om svarigheten att overblicka det hela - har att rakna med standiga
storningar i planerna, oftast i inflationistisk riktning, storningar som leder till
stora vanskligheter for den balanserade ekonomien och for valutabalansen etc.
Det ar ur sadana synpunkter som man i sista hand - om man alltsa ar i
nagon man skeptisk och inte oreserverat litar till det manskliga forstandet och
till att de grupper, som vi har att gora med i den centrala ekonomiska politiken,
ager fonnaga till overblick och mojligheter att genomfora planerna - kommer
till den slutsatsen, att man bor gora motstand mot och i mojlig man soka
forhindra och fordroj a starka tendenser till koncentration av den penning- och finanspolitiska makten. Man bor nog foredra en penningpolitik, som
ar mera inriktad pa att vinna en allman kontroll over tillgangen pa likvida
medel pa ett starkt decentraliserat satt och en finanspolitik, sam skapar och
vidmakthaller ekonomisk balans men i ovrigt later prisbildningen och rantan
fungera, i den man laget over huvud taget tillater detta. Darigeno111 skulle man
na en sadan decentralisation av besluten till ett tillrackligt antal banker, forsakringsbolag och foretagare, sam garderar oss mot stora centrala misstag
respektive politiska olyckor avena eller andra slaget, som Hitt leder till
inflation("
Jag har alItsa harmed drivit over den dahmenska analysen, vacker och genomlysande som den var, pa ett lagt, ekonomiskt-politiskt plan (munterhet), dar
fragan om mal och medel i hog grad galler de manskliga och politiska faktorerna. Jag tror for min del att dessa faktorer inrymmer stora faror och
vansklighehter, som man inte bor forbise vid bedomningen av den nyordnade
penningpolitiken och den okade centrala kontroll, som en vidareutveckling
pa det har planet ger utrymme och utvecklingsmojligheter for.
Nu ar jag saker pa att man mot mig kommer att saga, att jag malar en
vrangbild, att jag fran ett kort stycke rak linje drar ut en lang, rat linje fram
i tiden och far ett perspektiv som ingen tankt pa eller dromt om. Det rna vara,
men jag tycker att ett sadant litet streck i denna riktning anda hor ge anledning till principiella betraktelser i syfte att fa linjen att boja av i en mjuk
kurva och i framtiden na ett mera j amnt horisontellt plan, ett narmande till
forkrigstidens ekonomiskt-politiska nlaktfordelning.
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Fil. lie. Gustav Cederwall: Herr ordforande! sedan professor Lundberg nu
dragit ned diskussionen pa ett sadant har lagre politiskt plan, kanske' jag far
loy att saga nagra ord!
Jag tyckte nog att docent Dahmen i sitt inledningsanforande var betydligt
mera nyanserad an professor Lundberg sedan blev i sitt inlagg; det ar mojligt
att jag missforstod honom - men det fordras som bekant en del missforstand
for att det skall bli nagon diskussion.
Det forefoll mig, atminstone under en del av den stund professor Lundb;rg
talade, som om han i bakfickan hade nagonting som han egentligen inte ville
komma ut med, namligen ett automatiskt system som ytterst skulle gara bade
finans- och penningpolitik overflodiga; i varj e fall fanns hos honom forestallningen, om ocksa langt i bakgrunden, att man kunde fa en investeringsavvagning genom krafternas fria spel. Jag tror att det ar ett misstag, jag tror
att det ar atskilliga faktorer som gor att man inte ens teoretiskt kan rakna
med mojligheten, att avvagningen av den totala investeringsverksamhetens omfattning eUer investeringarnas inriktning kan vara overHimnad at en sadan
automatik.
En sak som redan den talar for min uppfattning i det fallet ar, att de
offentliga investeringarna utgor en betydande andel av den totala investeringsverksamheten; om man raknar med hela bostadsbyggandet blir de val nagonting sadant som 1113. Aven om det kanske inte ar nagon tackSalTI uppgift att
harvidlag forsvara en offentlig politik, ligger det i alIa fall sa till att man
har svart att tro det vara realistiskt, att avgorandet i fraga om bostadsbyggandets omfattning i var tid kommer att Himnas ut till krafternas spel i en fri
marknad. Jag tror det ar realistiskt att rakna med att samhallet har och maste
ha ett visst inflytande hade over den totala investeringsverksamhetens omfattning och over investeringarnas inriktning pa olika omraden.
Sedan kan man ju hoppas att vi skall kunna finna arbetsformer, som gor
att statens in£lytande blir sa fornuftigt som mojligt. Vi hade far nagot ar
sedan bland annat i denna, forsamling en diskussion om det andra langtidsprogrammet, som i hog grad blev en diskussion av detta problem, alltsa hur
man under den narmaste femarsperioden - eller den femarsperiod som vi
redan ar ett eUer ett par ar inne i - skulle bedoma investeringsonskemalen pa
olika omraden och vaga dem mot varandra.
Sedan detta ar sagt viII jag tillagga, att det naturligtvis ar Inycket viktigt att
avvagningen och detaljutformningen kan ske i sadana former att man undviker
onodig centralisering och misstag som kan folja av centraliseringen. Och i den
man professor Luridbergs inlagg syftar till att understryka penningpolitikens
fordelar framfor en politik, som enbart anvander fysiska regleringar andra an
penningpolitiken, vill jag atminstone delvis ansluta mig till hans uppfattning.
Vad som forefall mig speciellt vardefullt i docent Dahmens foredrag var den
utomordentligt omsorgsfulla nyansering han adagalade, bade nar han tecknade
den historiska utvecklingen efter kriget, och nar han analyserade olika handlingsalternativ for kreditmarknadsregleringen och penningpolitiken i den aktuella svenska situationen. Jag har ytterst litet att tillagga till vad han anforde.
Man skulle, om man ville ha en diskussion, kunna betraffande den historiska
delen stalla fragan, i vad man utvecklingen hade blivit en annan och i vad
man den blivit i olika avseenden gynnsammare eUer ogynnsammare, om det
forts en annan penningpolitik 1946, 1947, 1948, 1949, 19~ eller 1951. Men
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det ar val inte ratta tillfallet att nu ta' upp en detaljerad diskussion av den
fragan~

Vad betraffar de olika handlingsalternativen i dagens situation, antydde
docent Dahmen fordelar och olagenheter av de tre vagarna: en rantehojning pa
kapitalmarknaden, en viss ransonering via overenskommelser och slutligen en
utveckling i vilken riksbanken skulle ingripa med stodkop for att forverkliga
det uppstallda malet, att oka' de offentliga investeringarna inklusive bostadsbyggandet.
Docent ,Dahmen undvek att dra nagra narmare slutsatser utover papekandet avo
en serie olika faktorer. Jag vet inte om jag har misstagit mig, men trots att foredragshallaren ibland forsokte ansla ett nagot allvarsammare tonfaH fiek jag
faktiskt det intrycket, att skillnaden mellan de tre olika alternativen i nuvarande lage inte ar sa store
Det ar klart att luan for att komma fram till nagot ytterligare omdome om
den saken skulle behova ha narmast en kvantitativ precisering av de olika
effekter som docent Dahmen pekade pa, men inte annat an jag kunde forsta maste
skillnaderna mellan de olika alternativen vara i varje fall jamforelsevis sma;
detta galler naturligtvis i ett lage, da overkonjunkturen har brutits oeh da
man knappast har att rakna med nagra allvarligare inflationstelldenser som
foljd av en hardare eller mjukare politik gentemot de privata investeringarna,
yare sig den politiken kommer till uttryck i den ena eller andra formen. Oeh
da forefaller det mig som om de rent tekniska problemen skulle ha nagot
mindre betydelse an man i allmanhet tillmater dem. Det ar mojIigt att foredragshallaren inte instammer i denna slutsats, som jag drog av hans foredrag,
oeh i sa fall hoppas jag att detta kan stimulera honom till att i preciserad form
dra slutsatser som han inte drog.
Det var egentligen bara i nagra satser i sj alva avslutningen av foredraget
som det var litet svart att folja resonemanget. Docent Dahmen overgav dar
forutsattningen, att man onskade en okning av de offentliga investeringarna
och sade att man, innan man bestamm.er sig for en sadan sak, maste undersoka
vad de offentliga investeringarna kostar, vad de far for effekt pa exporten
och luojligheten att uppratthalla balans i betalningsutbytet med utlandet. Ja,
det ar riktigt att man maste gora en sadan avvagning, och det ingar ocksa
i langtidsprogrammet som jag forut hanvisade till. Laget i dag, sadant det
framstalls i den ekonomiska och politiska diskussionen, forefaller Dlig dock vara
nagot annorlunda an docent Dahmen framstallt det. Det forefaller mig inte
vara sa att man ar beredd att oka bostadsbyggandet oeh vissa andra offeritliga
investeringar darfor att exporten haIler pa att ga tillbaka, utan det ar snarare
sa att onskemalet om storre bostadsbyggande ar det primara, oeh det behover
kanske inte motiveras sadant laget pa bostadsmarknaden are Man vill ocksa
oka en del andra investeringar darfor att man, bland annat pa grund av
langtidsutredningens undersokningar, har funnit sig bora tillmata dem prioritet.
Eftersom det totala investeringsutrymmet ar begransat, forutsatter detta att
de enskilda investeringarna, som ju under efterkrigstiden atminstone tillfalligt
hade mycket stor omfattning, halls tillbaka.
Det ar alltsa inte fraga om att ta hand om arbetskraft som blir ledig darfor
att exporten gar ner, utan det ar fraga om att vid en savitt mojligt bibehallen
omfattning av utrikeshandeln astadkomma en viss forandring av investering,sverksamhetens inriktning.
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Till det vill jag lagga en annan sake Jag ar pa det klara med att, 80m jag
formodar lag bakom docent Dahmens ord, utrikeshandelns balansering ar ett
viktigt problem for Sverige under den narmaste och kanske aven den litet
langre fram liggande framtiden. Det ar i och for sig ett fullstandigt legitimt
onskemal att man skall diskutera olika atgarder pa den ekonomiska politikens
omrade utifran deras verkningar pa import och export - det ar effekter som
under inge forhallanden far tappas bort - men det forefall mig ·som om docent
Dahmen sjalv inte gick sarskilt langt in pa de problemen. Jag maste bekanna,
att jag inte heller i det avseendet fattade, att det fanns nagon mer avgorande
skillnad mellan de tre alternativ for kreditmarknadens reglering och penning,..
politiken som docent Dahmen diskuterade. Jag har svart att se att det ena elIer
andra alternativet skulle ha nagot vasentligt annat inflytande an de andra pa
exempelvis import och export. Om jag har misstagit mig ocksa pa den punkten,
vore jag glad om docent Dahmen ville precisera sin uppfattning.
Ja, herr ordforande, detta ar nagra randanteckningar. Jag har emellertid
mest behov av att an en gang understryka att jag instammer i det mesta av
vad som sades i foredraget sa langt det gick.
Docent Erik Dahmen: Jag har inte mycket att tillagga. Professor Lundberg
preciserade nagot overenskommelsealternativet kombinerat med ransonering
inom den privata sektorn, och jag kan saga, om jag nu skall lamna den aUra
kyligaste tonen, att de faror han malade upp enligt min mening ar varda
beaktande. Det ar emellertid skal att skilj mellan tva saker, som jag forsokt
ha11a isar. A.. ena sidan kan man fordela ge placeringssokande medlen inom den
offentliga sektorn och lamna den privata sektorn fri utan att bestamma, huruvida den och den industrien eller det och det kraftverket skall ha vad som blir
kvar. A andra sidan kan man ingripa i denna privata sektor ocksa i fortsattningen och bibehalla en ransonering dar. Professor Lundberg kallade det forsta
alternativet ett litet streck pa den linje han tecknade. Det ar kanhanda riktigt,
men det finns dock en liten skillnad mellan dessa tva saker.
Doktor Cederwall sade att skillnaden mellan de tre alternativen inte framtradde sa starkt i min framstallning. Det ar alldeles sant som han papekade
att man for att kunna se skillnaden behovde satta vikter vid de faktorer jag
pekade pa. Nu har vi ju dessvarre inte fatt nagot inHigg fran deln som skulle
kunna bidra med sadana vikter, och det ar darfor svart att dra nagra konklusioner. Det jag sade var i stor utstrackning formulerat sasom fragor. Kanske
far jag uttala som min personliga asikt, att riskerna med alternativ 2 och 3
ar storre an med alternativ 1. Jag kan inte se vari riskerna med alternativ 1,
en rantestegring, skulle ligga, men daremot anser jag, att det kan medfora
utsikter till fordelar. Hur stora de fordelarna kan vara ar svart att saga, och
darom far var och en ha sin asikt. Sjalv har jag en personlig asikt, men den
ar inte av intresse i detta sammanhang. Jag kan inte se annat an att en obj ektiv
analys visar att riskerna med alternativen 2 och 3 ar storre an med alternativ 1.
Riskerna for att en rantestegring i dagens lage skulle satta igang en kumulativ
pris- och lonestegringsprocess ar sma, och att den skulle stoppa den offentliga
sektorn ar uteslutet; det finns ju mojligheter att ta bort den omedelbart kostnadsokande effekten pa den offentliga sektorn.
Om laget snarast ar sadant som doktor Cederwall framstallde det, att man vill
oka den offentliga sektorn oavsett hur resurserna fristalls inom exportindu-
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strien, innebar det en liten nyansskillnad, som kan vara viktig i sammanhanget.
Jag vet inte hurudant Iaget ar i dag, men atminstone nar Hlngtidsprogrammet
gj ordes upp fanns det ett direkt onskemal att oka den offentliga sektorn. Sedan
dess har emeHertid kon j unkturen vant, oeh om jag inte har rriisstagit mig,
har oeksa det argumentet framforts, att det galler att vidga den offentliga
sektorn nar konjunkturen i den privata sektorn viker.
Sedan tror jag att doktor CederwaH i nagon man Inissforstod avslutningen
av mitt anforande. Jag menade faktiskt att de tre alternativen inte i oeh for
sig hade nagra vasentligt olika konsekvenser for utrikeshandelns struktur eHer
for lTIojIigheten att Iosa det tekniska problemet att overfora resurser fran ett
omrade till ett annat. Det ar nlojligt att de verkligen ar olika i det avseendet,
men det var inte min mening att saga nagonting om det, utan jag diskuterade
mojligheterna att med de olika alternativen na malet att oka den o£fentliga
sektorn utan att fa inflationstryck. Sedan slappte jag denna forutsattning eller
rattare sagt ifragasatte, om det var klokt att fastlagga det malet att man skall
oka den offentliga sektorn. Oavsett pa vilken vag denna okning nas uppstar
det vissa konsekvenser, som man i varje fall bor tanka igenom. Oln ll1an skall
vara objektiv, kan man naturligtvis inte utan vidare saga att fralTIatskridandet
blir Hlngsammare, darest man okar den offentliga sektorn oeh darmed astad·
kommer att utrikeshandelns volym blir mindre eller, for att uttrycka det luera
drastiskt, darest man okar den offentliga sektorn kraftigt oeh far hort en
stor del av utrikeshandeln. Huruvida framatskridandet skall sagas hli lang~
sammare eHer snabbare beror pa hur man varderar bostaderna eller den
offentliga sektorns produktion i forhallande till de varor vi eljest skulle kunna
importera. Det enda man som objektiv ekonom kan fastsla ar savitt jag for. star att man, om man i detta fall valjer att oka den offentliga sektorn, maste
gora klart for sig vad det kommer att kosta i form av forluster genom utrikeshandelns nlinskning. Iakttar lTIan detta, kan lnan sedan gora vilken vardering
Inan vill.

