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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantriide den 3 februari 1956

Ordforande: Direktor Ben g t Pet r i

Statsradet Gunnar Strang inledde aftonens diskussion over
o

Arets statsverksproposition
Mina darner och herrar! Nar jag ser ut over denna kvalificerade
forsamling finner jag det litet pakostande att sa har tre veckor efter
det att statsverkspropositionen har blivit offentlig sta och tala om de
har tingen igen. For att fa litet battre korrespondens mellan publik
och tema borde ni naturligtvis se till att ett annat ar fa detta mote
fore remissdebatten.
Det karaktaristiska i arets statsverksproposition ar dess betydelse
som instrument i konjunkturpolitiken och som samhallsekonomisk stabilisator. Erfarenheterna ger vid hallden, att i tider av inflationsspanningar och tendenser till overkonjunktur maste samhallet vara
b~rett till malmedvetna atgarder i stabiliserande riktning. Man kan
naturligtvis forst stalla fragan: Ar laget for dagen sadant, att de
inflationistiska spanningama fortfarande ar riskabla och tenderar till
balansrubbningar i sanlhallsekonomin? Traditionellt brukar man vid
en sadan fragestallning gora en utblick i den omvarld, som via var
utrikeshandel sa nara och intimt heror var egen ekonomi. En sadan
utblick ger i stolt sett foljande resultat. Det gangna aret har varit
ba.de i Vasteuropa och Nordamerika, ekonomiskt sett, en hojdpunkt
utan motstycke. Produktionsstegringen har varit gladjande hog, investeringsviljan rekordartad, antalet arbetslosa pa en absolut bottenniva och en konsumtionskraft, 80m pa sina hall medfort patagliga
risker for valutareserven. Salunda har som bekant England under
det gangna aret haft ett underskott pa mellan 850 och 900 miljoner
pund i sin utrikeshandel. Vasttyskland redovisar fortfarande· elt overskott i handelshalansen, men detta overskott har krympt icke ovasentligt, mellan aren 1954 och 1955. For vart eget vidkommande redovisar
lltrikeshandeln ett minus pa cirka 350 miljoner.
Vi har kunnat gladja oss at relativt stabila levnadsko8tnader under
flera ar, internationellt sette 1955 visade i detta avseende en forandrad
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bild. Priserna borjade rora sig uppat i de allra fIesta lander. Om. man
avlaser de vanligaste ravaruindexerna-Moodys oeh Reuters-skulle
visserligen pristendensen for ravarorna internationellt ha varit nedatriktad under 1955. Bakom dessa siffror doljer sig emellertid i huvudsak de sjunkande priserna pa jordbruksprodukter, en balansfaktor, som
1110t bakgrunden av vart fran varldsmarknaden isolerade jordbruksonlrade, ar for oss verkningslos. Metaller, branslen, kautsehuk, steg
daremot i pris. For vissa metaller noteras f. n. rekordhoga priser;
d. v. s. i det svenska folkhushallet far vi i detta avseende endast i
huvudsak kanna verkningarna av varldsmarknadens prisforandringar
pa de varuomraden, dar priserna redovisar en stigande tendens.
Grundtonen i bedomningarna for 1956 ar internationellt relativt
ensartad. Man forutser genomgaende en fortsatt hogkonjunktur, ell
hogkonjunktur dar det primara ar att bygga upp forsvar mot inflationistiska storningar. En vasentlig orsak till den progressiva lltvecklingen ar sjalvfallet tilltron till att den fulla sysselsattningen skall
kunna uppratthallas. Darigenom skapas en livlig investeringsvilja hos
foretagarna oeh det fortroende for framtid~n, som tar sig uttryck i att
konsumenterna visar en stegrad benagenhet att dra vaxlar pa framtiden genom utokade avbetalningskop. De vastliga demokratiernas
fria faekforeningsrorelse, som sitter jnne med nyckeln till ett sa avgorande avsnitt pa samhallsekonomiens omrade som lonepolitiken,
har ieke annu kommit dithan, att resultatet av lonerorelserna alltid
svarar helt emot det konsumtionsutrynime, som motsvarar produktionsstegringen. Jag skall inte ge mig in pa nagra spadomar om, huruvida
vi nagonsin har mojligheter att i den fulla ·sysselsattningens samhalle
komma fram till den fullstandiga synkronisering mellan realekonomiskt· utrymme och inkomsthojningar, sasom de senare utformas av
fria och sjalvstandiga arbetsmarknadsorganisationer~ Tillsvidare nojer
jag mig med att sia fast foljande grundsatser, namligen: Den fulla
sysselsattningens politik har de fIesta lander aeeepterat som den riktiga
oeh naturliga. Arbetsmarknadsorganisationernas frihet i loneforhandlingar ar likaledes en helt oeh fullt godtagen princip. Utifran dessa
grundprinciper ar det emellertid inte orealistiskt att dra slutsatsen att
vi just hari har ett element av spanningar i samhallsekonomin, soin
alltid kraver sin uppmarksamhet oeh vid vissa tillfallen balanserande
motatgarder. Mycket talar for att denna problematik, som inte ar ny
for vart vidkommande - ej lleller for britternas del - nu. pa allvar
anmaler sig for lander som· Forenta Staterna och Vasttyskland. Forenta
Staterna befinner sig i dag intill gransen av fullt kapaeitetsutnyttjande, en situation som de endast tidigare har statt infor under de
bada varldskrigen. Tyskland har sedan 1945 kunnat rakna med en
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standig pafyllnad i reala arbetskraftsresurser osterifran. Mycket av
det s. k. tyska undret har onekligen har sin forklaring. I dag borjar
dessa arbetskraftsreserver bli uttomda, vilket som jag nyss namnde,
blir ett extra spanningsmoment i den samhallsekonomiska bilden.
I president Eisenhowers ekonomiska rapport till kongressen betonas faran av att den radande hogkonjunkturen slar over i inflation.
Trots ett beraknat hudgetoverskott pa 0,4 miljarder dollar begar Eisenhower att man skall avsta fran skattesankningar och i stallet anvanda
overskottet till amortering av statsskulden. Vissa atgarder for att fran
myndigheternas sida reglera avhetalningshandeln i hegransande riktning diskuteras. I Storbritannien framstar framfor alIt spanningar pa
lonenlarknaden for kommande ar som ett riskfyllt element i samhallsekonomin. Helt nyligen har man godkant lonehojningar om 7 procent
for de anstallda vid jarnvagarna. Lonekrav av betydande storleksordning har anmalts fran fackforbundens sida. Den nye finansministern
Macmillan slog fast i sitt forsta tal i underhuset att han' tveklost
kommer att fortsatta Butlers inflationsbromsande politik.
I Tyskland har man forsokt bromsa inflationstendenserna genom
ganska diametralt motsatta atgarder mot vad man pa senare tiden
tillgripit i England. Vissa liberaliseringar av tullpolitiken, vissa forslag till skattesankningar har genomforts, formodligen i akt ocll mening att darmed moderera anspraken pa inkomsthojningar via lonerorelserna. Det ar for tidigt att doma om den metoden kan ge asyftat
resultat. Vad vi vet ar, att den misslyckades i England pa varen 1955
i-om jag far anvanda uttrycket - Butlers forsta give Engelsmannen
tvingades att korrigera sig sjalva genom Butlers andra giv, som praglades av investeringsbegransningar, skattehojningar i form av skarpta
bolagsskatter och omsattningsskatter. For Tysklands del kan man
emellertid, trots de atgarder for pacificering av lonemarknaden som
vidtagits, anda konstatera, att lonerna befinner sig i stark uppgang.
De avtal som traffades vid arsskiftet resulterade i lonehojningar pa
lagt raknat 8 procent, samtidigt som man malmedvetet gatt in for
att konsekvent korta ned avtalsperioderna.
Om man for vart vidkommande skall dra nagra slutsatser av tendenserna vid en internationell utblick, sa blir dessa ganska entydiga.
En fortsatt hogkonjunktur ute i varlden kommer icke att medfora
nagot som heIst dampande inflytande for vart vidkommande. Risker
foreligger snarare for att utvecklingen utomlands har en benagenhet
att skarpa den ekonomiska situationen i vart eget land.
1955 kannetecknades for vart vidkommande avo en rad atgarder
for att bemastra den overaktivitet i vart samhalIe, som tar sig uttryck
bade pa pris- och lonesidan i ansprak och forvantningar langt utover
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vad vi egentligen orkar med. Dessa atgarder resulterade i en viss konjunkturdampning, en nedtoning, som val annu icke helt natt sitt slutskede. Vi kan saledes annu avlasa ett patagligt overtryek i var ekonomi. Att latta pa bromsarna for tidigt, yore att spoliera en lovande
borjan till stabilisering, varfor den restriktiva politiken maste fortsattas. Trots att vi nu ar mitt i vintern, sa ligger antalet pa arbetsformedlingarna anmalda arbetslosa den sista januari 1956 lagre an
under aren 1955, 1954 oeh 1953. Vi maste ga tillbaka till den exceptionella konjunkturen i samband med Koreakriget for att finna lagre
siffror an de som redovisas i dag. Antalet arbetsloshetskassemedlemmar med korttidsarbete ar den 31 januari 1956 halften sa manga
som for ett ar sedan, en tredjedel sa manga som for tva ar sedan oeh
femtedelen sa manga som for tre ar sedan. Trots besvarligheterna
med bostadsfinansieringen under sommaren oeh hosten 1955, ligger
arbetsloshetssiffran for byggnadsarhetarna pa exakt samma niva som
for ett ar sedan oeh betydligt lagre an aren 1953 oeh 1954. Mot bakgrunden av den kritik som forekommer' a~gaende begransningarna i
bostadsbyggandet, blir det kanske en overraskning om jag konstaterar
att vi ieke under de senaste 5 arsskifteria har haft sa manga lagenheter
under hyggnad som just nu. Var konsumtionsformaga oeh var efterfragan far val narmast sin belysning av, att vi just under ar av goda
exportkonjunkturer oeh med expanderande exportnaringar avlaser en
negativ utveekling av var utrikeshandel i form av den sjunkande
valutareserven.
Mot denna hakgrund har vi ansett det riktigt oeh konsekvent att
lata budgeten fa en pragel av anti-inflationsvapen. I den restriktiva
politik, som i dag ar ofrankomlig om vi skall ha en rimlig ehans till
ekonomisk balans, kan man helt enkelt inte ensidigt lita pa ett enda
vapen, pa ett enda slag av ingripande. Lika litet som man enbart med
statsbudgeten kan na erforderlig aterhallsalnhet, lika litet kan man
med enbart penningpolitiska medel, kreditatstramning och rantehojning na onskat resultat. AlIt talar, for att ett for ensidigt utnyttjande
av ett speciellt vapen i anti-inflationsarsenalen for det forsta ar praktiskt-politiskt omojligt, oeh for det andra skulle medfora skadliga
snedbelastningar av ekonomin oeh orattfardiga palagor for vissa grupper av medborgare. Fran den utgangspunkten forsoker vi nu spela pa
hela klaviaturen, bade kreditpolitiken oeh finanspolitiken, oeh komplettera genom vissa direkta regleringar, exempelvis byggnadsregleringen oeh valutaregleringen. Jag tillater mig ha den uppfattningen,
att vi har storre utsikter att fa mer harmoni i framtradandet an om vi
envisas med att enbart bruka basen respektive diskanten.
Kanske innebar arets budgetforslag en renassans for finanspoli-
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tiken. Jag skall inte forneka, att 1955 praglades i mycket stor utstrackning av de kreditpolitiska ingripandena. I den man som budgetpolitiken numera eentralt gar in i hilden, sa betyder det delvis en
anknytning till uppfattningar fran 1930-talet, da finanspolitiken tillmattes en avgorande roll. Pa 1930-talet gallde det att motverka undersysselsattning, att stimulera kopkraft oeh efterfragan. I dag ar uppgiften den diametralt motsatta: att undvika oversysselsattning oeh
dampa den konsumtion och efterfragan, som visar sig lopa snabbare
an vara reala resurser medger. Jag ar den forste att erkanna att den
problematik, som vi i dag konfronteras med - aven om den i prineip
ar 1930-talets problematik - praktiskt ar oandligt myeket svarare att
bade presentera oeh genomfora. Det ar naturligt, lattfattligt oeh framforallt viilkommet oeh populart att bruka finanspolitiken som aktiv
faktor i depressionslagen. Att ge arhetslosa mojligheter till arbete oeh
inkomst, att lata det allmanna investera i en rad nyttiga ting for att
skapa kopkraft oeh efterfragan, alIt detta framstar sO,m sjalvklart,
riktigt oeh odiskutabelt. Men samma prineip i ett omvant konjunkturlage ar vasentligt mera komplieerad att fora ut i livet. Att balansera oeh overbalansera en blldget, dar alternativet ar skattesankningar
och pengar till medborgarna, ar en langt ifran enkel sak da det skall
motiveras med ett kallt ekonomiskt resonemang om nodvandigheten
att halla konsumtion oeh efterfragan inom rimliga granser. For den
enskilde individen ar namligen konsumtionsbehovet trots alIt sa otillfredsstallt, att argumenteringen kan ga over huvudet pa vederborande.
En politisk opposition, som med energi driver uppfattningar som narmast kan liknas vid att man tillverkar humana oronproppar, vilka
utestanger obehagliga ekonomiska sanningar, gor det inte precis lattare
for den som har att formedla en ibland obehaglig undervisning. Om
saledes principen om budgetpolitiken som en aktiv faktor i konjunkturpolitiken i stort sett kan aeeepteras, sa ger de olika konjunkturbildema onekligen vissa uppenbara svarigheter att se del' hela logiskt
oeh konsekvent.
For det budgetar som ligger framfor oss, har vi ansett att budgeten maste bli en anti-inflationsfaktor med en nettoeffekt pa samhallsekonomin som tar sig uttryek i en atstramning, en minskning av
kopkraftsoverskottet. Det betyder strang aterhallsamhet med statens
egna utgifter oeh en klar forsiktighet nar det galler att oka de disponibla inkomsterna i samhallet genom skattelattnader.
Under den gangna hosten har foljaktligen utgifterna i statens budget
genomgatt en synnerligen hard granskning. Jag ar den forste att erkanna att manga ganger val motiverade oeh vasentliga behov fatt sta
tillbaka. Jag har forsokt trosta mig sjalv med att alIt som ar bra och
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onskvali skall ju andoek inte goras just i aI', oeh jag utgar ifran att
utveeklingen oeh framstegen i vart samhalle pa samma satt som hittills
far ske steg for stege Trots denna patagliga restriktivitet, som maste
folja av att budgeten i ar har en klar pragel av konjunkturpolitiskt
medel, sa har det varit mojligt att gora betydande insatser pa en del
eentrala omraden. Anslaget for forsvaret 11ar hojts kraftigt oeh skulle,
darest hojningen ieke balanserats av repetitionsmotenas installande
med en besparing pa nara 70 miljoner, ha vasentligt overstigit 100
miljoner. Pa detta omrade ar det inte bara anslaget som har hojts
utan aven arets hestallningsbemyndiganden, vilket ofrankomligt innebar ett utstallande av vaxlar pa framtiden som skall oeh maste inlosas,
och da oeksa drar avsevarda anslagsbelopp. Forsvarets kostnader i
framtiden ger i oeh for sig ganska oroande perspektiv. Utvecklingen
ifraga om moderna vapen oeh krigsteknik ger otvetydiga bevis for, att
£ramtiden kommer att praglas av de valdiga kostnadernas oeh de stora
summornas tal. Da vi i dag ersatter ett jaktplan, som var hogsta
graden av modernitet for fyra ar sedan, wed ett nytt, sa har hegreppen sa forandrats, att vad som var hogsta stridseffekt for fyra it fern
ar sedan i dag ar obotligt gammalmodigt. Kostnadsutvecklingen foljer
samma regler. Ett jaktplan ar i dag mellan tva oeh tre ganger dyrare
an ett jaktplan for fern ar sedan. Ett' jaktplan 1960 kommer med all
sannolikhet att vara tva it tre gang,er dyrare an ett jaktplan 1956.
Forsvarets investeringar, som 1938-39 representerade eirka en
£jardedel av de statliga investeringatna, representerar 1955 nara 40
proeent av statens sammanlagda investeringar. Trots vara anstrangningar att har iaktta den storsta sparsamhet, sa tvingar oss utvecklingen
till alIt mera omfattande oeh ofrankomliga insatser pa detta tyvarr
nodvandiga men improduktiva omrade.
Befolkningsutvecklingen foranleder upprakning av anslaget till bostadsbyggandet, till sjukvard oeh undervisning. Den starka urbaniseringen, som annu ar langt ifran avslutad, staller valdsamma krav pa
bostadshyggande och gemensamhet~anlaggningar i vara storstader oeh
tatorter. Var stegrade standard kraver ofrankomligen en battre service
i avseende pa sjukvard och liknande tinge Arets budget redovisar en
kraftig forstarkning pa sjukhusomradet, hade i avseende pa personal
och sjukhusanlaggningar. Fram£or alIt ar det sinnessjukvarden, som
far kra£tiga tillskott i upprustningssyfte. Pa samma satt fortsatter
planmassigt upprustningen pa undervisningens omrade, yrkesundervisningen, den tekniska utbildningen oeh den hogre utbildningen vid
universiteten. - Inom parentes viII jag understryka, att den for sa
manga irritabla trangseln vid skolportarna inte ar nagot annat an bak·
sidan av var snabba standardforbattring. For tjugo ar sedan sokte
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knappt tio procent av de 12- och 13-aringar, som da utexaminerades
fran folkskolorna, hogre utbildningsanstalter. I dag gar for det forsta
barnen i skolan tills de ar bortat 16 aI', och cirka fyrtio procent av
barnkullarna fortsatter vidare i den modosamma poangjakten till
hogre laroanstalter. - Ett karaktaristiskt drag i arets budget ar den
kraftiga medelsokningen till vara olika slag av forskningsanstalter.
Atomtekniken, som med nodvandighet kommer att krava sitt inom det
narmaste decenniet, far i ar en anslagsforbattring pa eirka 17 it 18
miljone1'.
Jag tillater mig ha den uppfattningen att upprustningen pa de hal"
berorda omradena inte a1' nagon engangsforeteelse. Man maste rakna
med att bade den tekniska utveeklingen och befolkningsutveeklingen
samt behovet av vetenskapliga framsteg kommer att krava £ortsatta
anslagshojningar. Utgiftsstegringen pa dessa omraden hal" mer eller
mindre automatisk, och i varje fall halvautomatisk karaktar med en
benagenhet att som en snoboll vaxa allteftersom den rullar vidare.
Dessa synpunkter bor man ha i minnet nar man bedomer budgetens
langtidsperspektiv.
Tillat mig aven att ett ogonbliek agna mig at den politiskt sa omdiskuterade oeh intressevackande fragan om bostadspolitiken oeh darmed sammanhangande regler for statslan och avskrivningar. De bostadspolitiska anslagen faller garna i ogonen. Bostadsbristen aI', trots
ett bade energiskt och framgangsrikt bostadsbyggande, fortfarande
vart stora soeiala problem. Kanhanda later det ehockerande nar jag
vagal" mig pa omdomet "energiskt oeh framgangsrikt bostadsbyggande" i vart land. Men Oln vi vet att vi fore kriget som ett medeltal
for 1930-talet producerade eirka 30.000 nya lagenheter per ar i en
samre kvalite oeh ifraga om hyreslagenheterna i en medelstorlek melIan 40 och 50 kvadratmeter och ser det mot Val" medelproduktion under
aren 1945-55, som kan uppskattas till cirka 50.000 lagenheter per
ar i en avgjort battre kvalite och en medelgolvyta om mellan 65-70
kvadratmeter, sa tvekar jag inte att betrakta detta som en gladjande
utveckling. Internationellt torde bara Tyskland och Norge ha en hogre
bostadsproduktion per capita an vi. De svenska bostadernas kvalite
ar dock hogre an dessa bada landers. Orsaken till att vi fortfarande
hal" bostadsnod ligger utanfor amnet for mitt anforande i afton. Jag
nojer mig med att konstatera, att den valdiga folkomflyttningen fran
landsbygd till stader hal" gjort sitt. Val" aldringsforsorjning, dagens
folkpension med bostadstillagg, hal" skapat ett helt nytt klientel av
kunder pa bostadsmarknaden. Da en industriarbetare pa 30-talet fick
satsa tredjedelen av sin arslon for en modern familjebostad, satsar
han i dag inte garna mer an femtedelen. Och nar det trangbodda
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svenska folket far ekonomiska mojligheter att flytta ur en typisk bostadsslum oeh till goda halsobostader, sa ar det inte aIls overraskande
att Val' bostadsproduktion inte haIler takten med efterfragan. En fortsatt levnadsstandardhojning kommer oeksa ofrankomligen att fora
med sig gradvis stegrade ansprak pa framforallt utrymmesstandard.
Oeh viII man inte aeeeptera den typiska bostadsnoden som gamla tideI's distans mellan bostadsonskemal och ekonomiska mojligheter
foranledde, sa viII jag inte ge nagra forhoppningar att snabbt komma
ur dagens efterfragan pa battre lagenheter.
De bostadspolitiska anslagen aterfinner vi pa kapitalbudgeten i investeringsanslaget for statliga tertiarlan oeh tillaggslan samt egnahemslanen. Da kapitalbudgeten enligt de under 30-talet faststallda
grundsatserna i princip avser rantabla utgifter som minst gel' avkastning, motsvarande statens marknadsmassiga rantekostnader, sa avskriyes pa driftbudgeten investeringarna till den del de ieke vantas ge full
rantabilitet. Saledes avskrives tillaggslanen helt till 100 procent,
likasa subventionsdelen av egnahemslap.en. Betraffande tertiarlanen
oeh den del av egnahemslanen, sommotsvarar dessa, gor man f. n.
en avskrivning med 25 procent, vilk~t korresponderar med skillnaden
mellan tertiarlanerantan pa 3 proeent oeh den s. k. normalrantan pa
4 procent. Statens rantekostnader banfor sig till upplaning under en
lang period med vaxlande ranteniva, varfor normallanerantan just i
dag ligger under rantan pa den laqga marknaden. Avskrivningsanslagen for bostadsandamal uppgar i arets budget till 350 miljoner kronor. Dartill kommer i ar sasom en engangsforeteelse en retroaktiv avskrivning pa 343 miljoner av tidigare egnahemssubventioner, som fortfarande ar oavskrivna. Tidigare hal' det ibland uppstatt mycket intensiva diskussioner om riktigheten av dessa avskrivningar och huruvida
man inte alternativt i starkare utstrackning skulle finansiera statens
bostadskostnader genom lanemedel. Vi foljer emellertid hal' de riktlinjer som drogs upp pa 30-talet oeh kommer att folja dem, i vart fall
tills den nu arbetande stabiliseringsutredningen, den Klingska kommitten, som enligt direktiven hal' att prova den nuvarande budgetordningen, kommer med nya och battre forslag. I avvaktan harpa hal'
vi ieke velat improvisera nagra omlaggningar av budgetens redovisllingsprineiper. I stort sett hal' ju den ena eller den andra tekniken
harvidlag endast ett rent bokforingsmassigt intresse. I dagens konjunkturpolitiska lage maste vi betrakta budgeten i dess samhallsekonomiska sammanhang, och da ar det endast de kassamassiga utgifterna
oeh inkomsterna som spelar nagon reell roll oeh ieke tekniken for de
bokforingsmassiga avskrivningarna.
Diskussionerna om bostadsbyggandet hal' naturligtvis inte domine-
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rats av avskrivningsposterna~ aven am vissa politiker i riksdagsdebatterna fatt en alldeles speciell karlek till den tekniska redovisningsmetoden. Den vasentliga diskussionen hal' naturligtvis rort sig om statens stod for hostadsbyggandet i allmanhet, och da sarskilt fragan om
subventionernas berattigande. .Arets budget kannetecknas av stravan
att begransa den sedan lange fortgaende okningen av anslagsbehovet
for bostadsbyggandet. De provisoriska subventionerna, som infordes
vid den valdsamma prisstegringen i sanlband med Koreakrigets utbrott,
hal' darefter gradvis avvecklats och ar helt avvecklade den 1 april
1957. De kvarvarande subventionerna ror sig i huvudsak om den statliga garantin for en fast och relativt lag ranta. Tillsvidare hal' det ansetts lampligt att uppehalla denna fornl av subvention praktiskt taget
oforandrad. Vad som hal' sitt speciella intresse pa detta omrade i aI',
ar den pa socialministerns forslag inforda maximeringen av belaningsvardena for de statliga lanen i syfte att forhindra en okontrollerad stegring av anslagsbehovet, och samtidigt med tydlig avsikt att fa
en sparr emot en fortsatt uppskruvning av byggnadskostnaderna. Bostadsstyrelsens statistik for egna hem visar hur belaningsvardena stigit
fran 1950 till 1955: fran 30.000 kronor till 50.000 kronor. For hyreshusbebyggelsen hal' utvecklingen varit sadan att fran toppen efter
Koreakrigets utbrott kunde man avlasa en gradvis sankning av
byggnadskostnaderna, som mojliggjorde suhventionsavvecklingen pa
ett naturligt satt. Under 1955 hal' denna utveckling brutits i sin motsats
och visat en patagligt oroande stegringstendens.
Slutligen hal' regeringen nu tillsatt en kommitte for oversyn av hela
den statliga bostadsfinansieringen. I princip skall undersakas, huruvida man kan ersatta de nuvarande generella rante- och kapitalsubventionerna med behovsprovade subventioner. Statens i dag mera
generellt betonade stod till bostadsbyggandet skulle darmed faras over
pa en mera socialt betonad bas. Jag ar inte beredd att uttala nagon
ahsolut uppfattning harom, och tids nog far vi tillfalle att diskutera de
problemen. Vad som daremot kan ha sitt mera allmant-ekonomiska
intresse ar fragan om att komma over pa en starkare amortering av
bostadskrediterna, saledes en amortering av primal'- och sekundarlanen
som regelmassigt godtagen princip. Utan tvekan kommer en okning
av amorteringen pa bottenlanen att innebara en icke ovasentlig okning
av det totala sparandet i vart samhalle. Principen amortering av de
langa bottenlanen korresponderar ocksa med ett sunt ekonomiskt
betraktelsesatt av bostaden som vardefaktor. Bostaden kommer att med
naturnodvandighet forslitas och efter en 50 a 60 ar vara obrukhar for
sitt andamal. Rimligtvis borde ocksa skulden vid det tillfallet vara
avamorterad.
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Lat mig harefter agna mig at nagra synpunkter pa budgetens inkomstsida. Kanske det kan synas som en dualism att vara energiska
stravanden att begransa utgifterna i arets budgetforslag hal" gatt parallellt med en kraftig. automatisk inkomststegring for statskassan till
foljd av den allmanna lone- och inkomstutvecklingen i samhallet. Statsinkomsterna hal" stigit med 13 procent och de egentliga statsutgifterna
endast med 8 procent samt investeringsanslagen med sa pass litet som
2 procent. Pa grund harav hal" det varit mojligt att uppna ett kassamassigt overskott i drifts- och kapitalbudget tillsammantagna pa drygt
400 miljoner. Det hal" harigenom varit mojligt att med en minore
sakerhetsmarginal med lopande inkomster tacka alIa statsverkets utgifter och det oaktat i arets budget avstalla cirka 150 miljoner for en
standardforbattring at folkpensionarerna och den del av en skattelindring pa cirka 300 miljoner, som faIler pa nasta budgetar. Vi foljer
saJedes budgetmassigt en princip, som for dagen ar ratt allmant vedertagen i utlandet. Forst harigenom kan man saga att finanspolitiken
spelar en effektiv roll som stabiliseringsfaktor i en anstrangd ekonomi
under full sysselsattning. Som framhallits i finansplanen, bor detta
vara en regel for budgetpolitiken i konjunkturlagen som liknar det vi
hal" i dag. Med samma motivering galler att i motsatta konjunkturlagen
far statsverkets budget praglas av vad ett sadant lage staller for ansprak av motsatt nature
Da jag anfort liknande synpunkter hal" jag hart invandningar av den
art, att det skulle vara oriktigt att jamfora den svenska budgeten med
andra landers budgetsystem ernedan vi i Sverige finansierar en rad
affarsverk via budgeten, vilket inte skulle vara fallet i andra lander.
Pastaendet att vi "finansierar" affarsverksinvesteringar via budgeten
ar emellertid ett pastaende som behover modifieras. De statliga affarsdrivande verkens egna avskrivningar jamte till statsverket inlevererade
vinster tacker f. n. de investeringsanslag som presenteras pa kapitalbudgeten for samma yerke Fastan affarsverken alltsa redovisas pa
kapitalbudgeten sasom anslagskravande ar de i sja.!va verket helt sjalvfinansierade, totalt sett.
En av de huvudsakliga och som jag tror viktigaste och mest valgorande verkningarna av det nya budgetforslaget ar att staten inte for
nastkommande budgetar behover verkstalla nagon ny upplaning for att
finansiera sina engagemang. Av det totala kassamassiga kassaoverskottet pa drygt 400 miljoner gar visserligen 350 miljoner till ett sal"skilt konto i Riksbanken och star alltsa inte till forfogande for statsverket. Jag asyftar hal" den skarpta bolagsskatten och investeringsavgiften. Det slutliga overskottet skulle saledes rora sig om 70 miljoner. Sjalvfallet kan aven detta overskott forsvinna. Vi vet ingenting
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om statstjanstemannens lanerarelses resultat. Lat mig uppl)Tsningsvis
hara antyda att varje procent i lonestegring for de statsanstallda foranleder en utgift pa drygt 40 miljoner. Men det ar tamligen meningslost
att har hemfalla at nagot slags perfektionsraseri och forsoka ge antydningar om vad som exakt representerar den totala budgetbalansen. Som
ett allmant omdome vagar jag emellertid saga, att staten bor kunna
undvika att belasta kreditmarknaden. Det betyder en nettoeffekt i form
av akat utrymme pa den langa kapitalmarknaden for andra grupper
av lantagare. Otvivelaktigt innehar budgetforslaget att Riksbankens
penningpolitik underlattas, att kreditrestriktionerna icke far samma
inslag av brutalitet som om staten parallellt med andra anmaler sig
pa marknaden. ·Kanske kan vi hoppas pa den nedtoning och aterhamtning i riktning mot en normal penning- och kapitalmarknad som
skapar forutsattningar for en framtida overgang till en lagre ranteniva.
For undvikande av alIa funderingar sa ar detta mitt uttalande endast
att fatta som ett tamligen banalt konstaterande av ett sjalvklart faktum.
Fran var sida har vi aldrig dolt att den nuvarande rantenivan far betraktas som en sekundar konsekvens av den skarpta kreditatstramningen och att darav logiskt foljer en nedjustering av rantan i samma
man som kreditatstramningen lattas. I den politiska debatten ha.r
ranterorlighetens princip blivit nagonting a.v kvintessensen i hanterandet av det penningpolitiska vapnet. En ranterorlighet som bara gar at
ett hall gor kanske icke ansprak pa den mera nyanserade beteckningen
"ranterorlighet". Nu tror jag for min del att de sista 3 kvartalen av
1955 overhuvud taget har medfort en mera nyanserad uppfattning om
rantepolitiken som den undermedicin som gor patienten frisk utan att
medicinen sn1akar ilIa. Den erfarenheten har vi nog allesammans gjort,
och det har i klarhetens intresse sin icke ovasentliga betydelse att en
kredit- och rantepolitik, om Fden skall anvandas som ett effektivt
anti-inflationsvapen, har det gemensamt med andra atgarder pa omradet att skall det gora gott, sa smakar det ilIa.
Ju langre den nuvarande harda kreditatstramningen varar, desto
besvarligare kommer det att framsta for enskilda och foretagare. Initialsvarigheterna har lindrats av sparmedel och fonderingar. Nar dessa
ar forhrukade, blir konfrontationen med kreditatstramningen annu
mera hardhant. ViII man saledes skapa mojligheten att sa smaningom
latta pa kreditomradet sa ser jag ingen annan utvag an att man accepterar en stram. finanspolitik. Alldeles uppenhart ar att en "Iosaktig"
finanspolitik, som hI. a. tar sig uttryck i langt gaende skattesankningar
med atfoljande stimulans till konsumtion och efterfragan, maste innebara att kreditpolitikens tumskruvar far dras ytterligare nagra vary
for att halladen samhiillsekonomiska balansen. Visst finns det de
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- och jag skall inte forneka arligheten i deras tro - som gor gallande att just skattesankningar kommer att befordra ett okat sparande.
Det kan vara riktigt om skattesankningen i huvudsak ger lattnader for
de storre inkomsttagarna, det skikt i samhallet, dar behovstillfredsstallelsen praktiskt ar realiserad, dar bostaden ar tillracklig, dar bilen
redan ar kopt, dar kostnaden for barnens uppfostran inte ar nagot
av ett problem, for att nll namna nagra exempel. En sadan skattesankning ar emellertid inte politiskt genomforbar, och enligt min
uppfattning icke 'heller socialt forsvarbar. Skattesankningen kommer,
da vi medvetet stravar efter att lagga den i de lagre inkomsttagarskikten, tvivelsutan att till vasentlig del omsattas i aktiv kopkraft och konsumtion. I radande samhallsekonomiska lage ar detta knappast ekonomiskt ratt och riktigt. Har vi dartill den uppfattningen att det ar
ett alIas vart intresse att ge vart stod till de investeringar, som skall
bilda underlag for framtidens valstandsokningar, sa motarbetar vi
oss sjalva. Nli gors det ibland gallande att ett offentligt sparande i
form av en totalbalansering av statens -budget innebar att den nuvarande generationen far finansiera utgifter som ratteligen bor baras av
vara barn. Hela resonemanget ar har': ytterst diskutabelt. Vi kanske
kan ena oss om att varje generation o£rankomligt med egna produktiva
prestationer far bara just sin egen generations samlade utgifter. Saval
barnens som aldringarnas konsumtion maste ju tackas med lopande
produktion for respektive period. Daremot kan man mojligen fora det
resonemanget att om den nu levande generationen okar sitt sparande
genom att med lopande inkomster finansiera investeringar pa langre
sikt, sa skapar vi underlag for en snabbare valstandsutveckling i framtiden. Jag tror ocksa att vi manniskor ar sa funtade att vi garna ser att
vara barn far det lite battre an vad vi sjalva har det. Kan en totalbalansering av nasta ars statsverksbudget, vilken primart domineras
av att halla inflationen i schack, som en biprodukt ge vara barn en
hogre standard, sa ar det val lika klokt med en gang att betrakta det
sasom en riktig utveckling, och det ger enligt min mening under inga
forhallanden anledning till indignation och kontroverser generationerna emeIIan.
Att halla inflationen i schack! For min egen del viII jag se det som
det Iedande temat i arets statsverksbudget. Att konsekvent vidhalla
den uppfattningen kan vara mindre angenamt, men ar det oaktat
nodvandigt.

Ordforanden: Jag ber att pa de narvarandes vagnar fa varmt tacka
statsradet Strang for denna expose, sam upptog sa manga viktiga
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och aktuella fragor och som utgjorde ett intressant och vagande bidrag
till den pagaende debatten.
Statsradet Strang yttrade till en borjan, att det kanske h.ade varit
battre om Nationalekonomiska foreningen hade hallit sig framme
och forsokt fa denna sin remissdebatt fore riksdagens remissdebatt.
Det vore val sjalvforhavelse att tro, att det - for att anvanda statsradets eget uttryck - vore praktisk politik att komma med en sadan
propa, men jag kanske skall forsoka till nasta ar med den som da
ar finansminister.
Jag bel" att an en gang fa varmt tacka for detta inledningsanforande.

Harefter yttrade:
Generaldirektor P. S. Runemark: Jag skall be att fa berora ett par saker
i det nu framlagda forslaget till budget. Jag vill emellertid inledningsvis konstatera att det, sasom framgiek av statsradet Strangs foredrag, ar en allman
forutsattning for budgetforslaget att nu radande kreditrestriktioner bibehalls
oeh att byggnadsregleringen uppratthiHls i oforandrad stranghet samt - ehuru
statsradet inte direkt strok under det - att den nn tillampade hoga beskattningen bibehalls vasentligen orubbad.
Utgangslaget for framlaggandet av en budget ar i vad galler bade inkomstsidan och ntgiftssidan det lopande arets budget. I iir ar emellertid forhiillandena komplicerade pa en punkt. Vi har bakom oss en Ijuvligt varm sommar,
som emellertid medforde skordeskador, vilka komplieerat situationen for
finansministern nar han pa hosten skulle borj a lagga upp budgetfragorna.
Han klarade det emellertid. Det finns knappast nagot spar av dessa svarigheter
i finansplanen, beroende pa att de klarades upp redan pa hosten. Skordeskadorna beraknades till 504 miljoner kronor, bonderna skulle sta sjalvrisk for
165 miljoner, oeh det aterstod salunda 339 miljoner kronor. Hur skulle detta
belopp tackas? Det ordnades snabbt pii det sattet, att man anvisade ett anslag
om 100 miljoner pa tillaggsstat for nu lopande budgetiir oeh beslot, att allmanheten skulle betala de aterstaende 239 milj onerna i form av stegrade livsmedelspriser.
Man maste stalla sig tveksam redan infor denna uppdelning. De 100 miljonerna, som gar pa budgeten, kan ju individuellt fordelas efter behovssyn~
punkter, men de 239 miljoner som tas ut i form av prisstegringar pa livsmedel
kan inte avvagas individuellt. Aven om det finns en mangd undantagsbestammelser och forskj utningsregler av skilda slag, blir det anda i stort sett en
sehablonmassig uppdelning, oeh aven de som ieke har lidit nagra skordeskador
- det finns verkligen sadana - far okade inkomster till fol jd av prisstegringarna. Detta ar ett problem, som ar olosligt, om generella bestammelser
tillampas. Pa samma satt som rantepolitiken slar detta system blint, som
finansministern sjalv lar ha yttrat nagon gang, medan de 100 miljonerna
kunna fordelas pa ett sakrare satt efter behoven.
I fraga om utfallet av den lopande budgeten forutsatter finansministern ett
mindre overskott, men om man franriiknar automobilskattebudgeten, sa kom-
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mer aterstoden, dvs. vad som brukar kallas den allmanna budgeten, att fortfarande vara underbalanserad. Ja, det ar ett forhandsuttalande, som ar mycket
osakert, och det kan mycket val tankas bli en overbalansering. Ser man pa
siffrorna for senare ar, finner man, att det i regel har gatt mycket battre,
an nlan vagat hoppas. Om det blir ett underskott, beror det pa de 100 milj oner, som i sista minuten har lagts in pa utgiftssidan.
Nar man har kommit sa langt, kan man fraga, vad sam ar budgetfofslagets
huvudlin j e. Finansmin istern tar forst bort ett inkomstbelopp om 350 mil j oner,
som han "steriliserar" - de anvands for avbetalning av riksgaldskontorets
skuld, sarskilt till riksbanken. Vad som sedan ar kvar av budgeten underkastas
totalbalansering, och med totalbalansering .avser finansministern, att bade
de lopande utgifterna och investeringsutgifterna skall tackas av lopande inkomster.
Inom denna ram har finansministern utformat en i traditionell nlening
strangt aterhallsam budget. De enda extravaganser sam han gj ort sig skyldig
till galler de av honom nyss patalade extra avskrivningarna avseende tidigare
anvisade egnahemsHin, vidare en forbattring av familjepensionerna - till
nagon forbattring av stodet at barnfamilj erna har daremot overskottet inte
rackt - samt en blygsam sankning av den statliga inkomstskatten avseende
fysiska personer.
Med totalbalanseringen av budgeten har finansministern asyftat att gora
den hittills forda kredit- och finanspoliti~en verkligt effektiv i kampen mot
inflationen och att antligen na fram till samhallsekonomisk balans och darmed forhindra ytterligare forsamring ay penningvardet. Jag tvivlar inte aIls
pa, att den s. k. totalbalanserade budgeten har en mangd nyttiga egenskaper
i den riktningen, men jag saknar i finansplanen en jamforelse mellan det
tryck pa medborgarna, som den redan; genomforda prisstegringen astadkommer, och den lattnad, som den bebadade skattesankningen skulle medfora.
Det gar inte att skjuta fragan ifran sig genom att saga, att detta hor till den
forra budgeten. Jag betraktar i detta sammanhang budgetaren 1955/56 och
1956/57 i ett sammanhang, och jag antar, att finansministern inte har nagot
att erinra mot detta.
Det skulle vara av stort intresse att se vilken verkan dessa tva moment prisstegringen pa livsmedel och skattesankningen - tillsammans har. Jag
formodar det skulle visa sig, att det slar ut mycket olika inom olika grupper
och framfor allt, att det finns vissa grupper, som blir mycket daligt kompenserade av skattesankningen for prisstegringarna. Jag tanker pa de barnrika
familjerna, eftersom nagon utokning av stodet at barnfamiljerna iute har
tagits med, och vidare alla personer med laga och fasta inkolnster, som far
bara trycket av dessa icke ovasentliga prisstegringar pa livsmedel. Daremot
ar kompensationen klar for dem som ar i arbetsfor alder och nu haIler pa
att forhandla om tre-fyra procents loneforhojning.
Nu fragar jag mig, om det inte hade varit mojligt att undga prisstegringarna. Man tog 100 miljoner pa budgeten och tog ut 239 miljoner i fornl
av prisstegringar. Hade det inte varit mojIigt att ta ut 339 miljoner kronor
pa budgeten, inte bara den lopande utan aven nasta? Det ar en ganska utbredd
uppfattning att sa hade varit mojligt. Jag vill tillagga: Varfor inte vid sadant
forhallande i nodfall slopa skattesankningen och i stallet soka forhindra prisstegringar? Det skulle sakerligen ha varit langt fordelaktigare for det stora
flertalet medborgare. Prisstegringarna pa livsmedel uppgar till 239 miljoner,
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det skulle salunda

Naturligtvis vill jag inte forneka, att det psykologiskt sett ar mycket viktigt,
att det antligen blir en skattesankning, men nar vederborande ser pa sina
debetsedlar om ett par ar, misstanker jag, att de kommer att finna, att skatte·'
sankningen inte var sa mycket att hurra for. Den prisstegring, som redan
ar genomford, trycker daremot redan nu starkt pa hushallen, och det skulle
fran alIa synpunkter, aven psykologiska, ha kants som en lattnad, om man
sag att prisstegringarna stoppats, oeh vi kommit i ett sadant lage, att inte
varj e finans-minister borj ar sin bana med att hoj a priserna.
Det skulle vara av stort intresse att erhalla ett auktoritativt uttalande rorande
anledningen till, att man i valet mellan oforandrad prisniva oeh skattesankning
valde det sistnamnda alternativet. En hanvisning till att man utlovat en
skattesankning ar sannerligen inte tillfyllest. Efter loftets avgivande har ju
en verklig nationalolyeka intraffat - sommarens torka - som borde ha
givit anledning till en allvarlig omprovning av budgetsituationen.
Det kan val inte forhalla sig sa, att soeialdemokraternas regeringspartner
for erhallande av ett gynnsamt utgangslage vid avvagningen av den framtida
j ordbrukspolitiken fordrade omedelbar prisstegring pa vissa j ordbruksprodukter? Det har antytts sa pa visst hall, och jag har inte kunnat underHita
att fora det vidare.
Det maste ju eljest vara fatalt for regeringen att inaugurera den nya, i
totalbalanseringens teeken utformade finanspolitiken med ytterligare en engangshojning av priserna, som maste ha till foljd framfor allt stegrade loneansprak. Det ar inte alldeles orealistiskt att saga, att loneforhandlingarna, om
vi undgatt denna nya prisstegring, kanske kunde ha slutat med 1 procents
lagre lonestegring an de nu kommer att gora. Det skulle ha betytt 300 miljoner
for det svenska naringslivet, for att nn inte tala om vilken Hittnad det skulle
ha inneburit for statsbudgeten.
Jag overgar sedan till att saga nagra ord om totalbalanseringen. Jag tycker
for min personliga del att termen totalbalansering later bra men att den aT
missvisande. Prefixet total ar visserligen pa sin plats, men nagon balansering .
ar det inte fraga om. Det ar tvartom fraga om en dundrande overbalansering,
som skall racka till for alla kapitalutgifter.
·
Eftersom den svenska statsbudgeten numera ar uppbyggd pa affarsbokforingens principer, och man enligt dessa prineiper skil j er mellan lopande
hushallning oeh investeringsverksamhet, ar det uppenbart, att balanseringsproblemet hor till den lopande hushallningen och inte till investeringsverksamheten. Det ar alldeles riktigt, att ur allman samhallsekonomisk synpunkt de
lopande inkomsterna maste taeka bade de lopande utgifterna oeh investeringsutgifterna, men det ar en annan sak att saga, att staten maste ta ut sadana
skatter, att den kan oka sin formogenhet i orimligt stor utstrackning. Under
sadana forhallanden ar balanseringsfragan sj alvfallet att hanfora till den
lopande hushallningen, precis som det inom den privata industrien galler
att balansera vinst- oeh forlustrakningen oeh inte darjamte foretagets eventuellt stora investeringar. Darfor menar jag, att det ar orimligt att, som finansministern gor, kombinera lopande utgifter och investeringsutgifter. Totalbalanseringen motsvarar sj alvfinansieringen inom den privata industrien. Det
ar klart, att staten kan ha anledning att sarskilt i ett lage sadant som det
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nuvarande genomfora en finansiering nled lopande inkomster av alla utgifter,
men det bor inte heta totalbalansering utan totalfinansiering.
Det har pastatts i remissdebatten, att den statliga bokforingen ar oklar,
och jag erkanner att den pa vissa punkter uppenbarligen ar forenad med
oklarheter. Det sammanhanger framfor allt med att riksdagen 1944 icke antog
Kung!. Maj :ts forslag, som innebar en rationell uppstallning av den samlade
budgeten, utan stannade for det system som nu galler. Om man slar upp kapitalbudgeten, finner man att det star 430 mil j oner pa utgift'8sidan, och sa star
det pa inkomstsidan "Lanemedel 430 miljoner" - detta i en budget som lar
vara overbalanserad, sa att staten inte behover ga ut pa lanemarknaden. Jag
forestaller mig, att det hade varit naturligare att ta bort rubriken "J..Ianemedel"
pa kapitalbudgeten, nar man gatt in for ett system, som icke forutsatter nagon
upplaning.
Bankdirektor J. Wallenberg: Arets budget ar rekordstor, och den ar i hog
grad overbalanserad. Inkomsterna har stigit betydligt, och finansministern
raknarmed fortsatt stegring. Han raknar ocksa, sasom vi nyss horde, med
fortsatta goda kon j unkturer. Ingen ar profet, och jag vagar inte ha nagon
mening om huruvida detta ar riktigt, men jag skall diskutera budgetpolitiken
under den forutsattningen.
Alltid nar inkomsterna ar stora och det, finns overskott har utgifterna en
tendens att vaxa. Det var darfor gladjande att hora av finansministern, att
han kommer att i gorligaste man motsatta sig en sadan utveckling.
Overskottet racker till for ett belopp som skall sattas in i riksbanken, det
racker for en extra avskrivning och detracker - vilket delvis ar detsamma
- for finansiering av kapitalutgifterna, :'men det racker icke till skattesank·
ning annat an med 100 miljoner som gar\ till viss sankning av inkomstskatten,
medan bolagsskatten aven under dessa f5rhallanden blir hoj d.
Anledningen till denna restriktiva politik ar att vi under 1955 haft prisstegringar och lonestegringar, och att var betalningsbalans har forsamrats.
Jag laste haromdagen att levnadskostnaderna i Amerika har varit mer stabila
under 1955 an under nagot ar sedan 1940.
Det ar gladj ande, att ~inansministern under sadana forhallanden vill soka
hindra att prisstegringen 'fortsatter och att han vill fora en anti-inflationspolitik. Det ar ocksa gladj ande, att penningpolitiken och finanspolitiken anvands for astadkommande av balans i samhallsekonomien. Jag hoppas att
finansministern avser att successivt avskaffa saval priskontroll som hyreskontroll, och jag hoppas att hans intresse for kostnadsutvecklingen inom byggnadsverksamheten sa smaningom skall leda till att han ocksa finner for gott
att avskaffa byggnadsregleringen.
De foreslagna penning- och finanspolitiska a.tgarderna ar fornamligast tva:
dels skall 350 milj oner insattas pa sarskilt konto i riksbanken - vilket nar
mast ar en penningpolitisk atgard - dels skall overskottet i driftsbudgeten
minus detta belopp anvandas for finansiering av kapitalbudgeten.
De 350 miljonerna kan vid arets slut anvandas for minskning av statens
skuld till riksbanken. Det skulle vara intressant att fa denna atgard mera
preciserad. Det som fran penningpolitisk synpunkt ar av betydelse ar huruvida de 350 miljonerna dras in av riksbanken eller inte. Sa sker om riksbankens innehav av statspapper In. m. minskar med 350 miljoner, men inte
4
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om staten satter in i riksbanken oeh riksbanken sedan lanar ut motsvarande
summa pa marknaden.
Det ar frestande att framhalla, att staten under foregaende ar satte in ett
belopp, jag yill minnas 110 miljoner, pa ett sarskilt konto men att riksbankens
innehav av statspapper m. m. okades med 700 miljoner. Nagon nettoindragning
blev det alltsa inte. Det ar darfor av vikt att fa inneborden av transaktionen
med de 350 miljonerna preeiserad.
Gar vi litet langre tillbaka, till 1953-54, finner vi att staten da forde en
inflationsdrivande penning- oeh finanspolitik. Prisstegringar oeh lanestegringar
intraffade 1955. Varen 1955 lades politiken om, man emitterade ett Hingt Ian
oeh hoj de rantorna. Det blir alltid en viss efterslapning nar man gar over
fran en inflationspolitik till en anti-inflationspolitik, det kunde darfor inte
undvikas att staten tog upp Ian i riksbanken under senare delen av 1955.
Man ville da bromsa den inflationsdrivande effekten harav genom att foreskriva, att bankerna skulle minska sin utlaning, vilket oeksa genomfordes,
men nar marknaden far pengar av riksbanken, hjalper det inte att bara en
grupp - affarsbankerna - blir aterhallsamma. Hela marknaden maste stramas
at, oeh jag hoppas avsikten med speeialkonto for de 350 miljonerna ar att
hela marknaden darigenom skall stramas at.
Statens kassautveekling ar sadan, att utgifterna ar storre an inkomsterna
under andra kalenderhalvaret oeh inkomsterna storre an utgifterna under forsta
halften av kalenderaret. Under det nu lopande halvaret kommer staten att
fa ett overskott pa kanske 700-900 miljoner kronor, som gar till avbetalning
av den lopande skulden dels hos riksbanken, dels hos bankerna i form av
skattkammarvaxlar. Darav uppstar sakerligen en betydande atstramning i
marknaden; jag tror att vi darfor kan motse en stram penningmarknad under
detta halvar. Under nasta halvar blir det utgiftsoverskott, vilket lattar laget
nagot. Med den foreslagna budgetpolitiken maste vi under forsta halvaret
1957 aterigen fa en atstramning, forsavitt inte betalningsbalansen gentemot.
utlandet da utveeklar sig sa, att vi av den grund kan fa nagon lattnad pa
penningmarknaden. Jag tror man maste ge finansministern ratt i att det i
nuvarande lage ar riktigt att fora en stram penningpolitik. Darav folj er inte
att de 350 miljonerna maste komma fran bolagsskatten oeh fran investeringsavgiften. Det ar fullstandigt likgiltigt varifran pengarna kommer, bara det
blir en avbetalning i riksbanken.
Det ar naturligtvis lattare att gara avbetalningar i Riksbanken nar man
har ett budgetoverskott. Praktiken visar, att det knappast finns mojIighet att
driva en stabiliserande penningpolitik, om staten opererar med stora budgetunderskott - det finns tillraekligt manga exempel harpa fran utlandet.
Det talas om att penningpolitiken slar blint oeh att den i forsta hand drabbar investeringar. Jag kan inte riktigt ga med pa det resonemanget. En atstramning i penningmarknaden drabbar inte bara investeringar, utan den
drabbar handel oeh konsumtion i nastan lika hog grad. Penningpolitiken har
de fordelarna gentemot finanspolitiken, att den nar langre - den nar in i
alIa skrymslen oeh vrar - oeh kan Hittare forandras oeh anpassas'.
Det andra utmarkande draget i arets budget ar finansieringen av investeringarna med skatler. Det sages att kapitalbudgeten utomlands brukar val'a
inkluderad i den allmanna budgeten. Jag skall har bara upprepa, att jamforelser med Amerika ar haltande, eftersom jarnvagar, telefon, telegran1
oeh vattenfall endast i mindre utstraekning dar ar statsagda. Om man sasom
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finansministern pasHir, att dessa verk i Sverige ar sj alvfinansierande, forutsatter man att deras inkomster inraknas i kapitalbudgeten, men detta gores
inte oeh vore heller inte riktigt att gora. De bostadslan som i USA belastar
budgeten motsvaras ungefar av avbetalningar a aldre Ian. Det ar givetvis
riktigt att avskrivningarna minskar kassabehovet for kapitalinvesteringarna.
Jag tror att de budgeterade investeringarna gar pa 1.800 miljoner i ar oeh
att avskrivningarna gar pa 1.400 miljoner, sa i ar ar det bara 400 miljoner
SOln inte finansieras av avskrivningarna. Jag skulle har vilja gora den anmarkningen, att statens jarnvagars oeh televerkets avskrivningar ar baserade pa
ateranskaffningsvardena, medan sa icke ar faIlet vid vattenfaIlsverket. Jag
vet inte varfor ~ men om avskrivningarna baserades pa ateranskaffningsvardella,
skulle ett ytterligare belopp till finansiering av kapitalbudgeten finnas oeh
dessutom skulle ett mera realistiskt underlag for taxesattningen uppkomma.
Det finns ytterligare en post som minskar behovet av upplaning respektive
behovet av att pengar tas fran driftsbudgeten, namligen de belopp som inflyter
i form av amorteringar pa Ian. Vi horde av finansministern, att han overvager en skarpning av amorteringskraven. Den atgarden skulle bidra till att
oka sparandet oeh underlatta finansieringen. Den extra avskrivning pa 343
miljoner av de rantefria egnahemslanen som han i ar har foreslagit ar enligt
min mening en riktig atgard. Det ar naturligtvis en engangsatgard: nar de
en gang ar avskrivna, sa ar de avskrivna.
·;
Pa en punkt kan man dock ha en annan mening an statsradet, oeh det galler
huruvida nettobehovet pa kapitalbudgeten behover finansieras av driftsbudgetens medel, dvs. med skatter, eHer om man inte for detta andamal bor
anlita lanemarknaden. Det ar givet att det varken blir mer eller mindre
pengar i marknaden darfor att staten tar In dem med skatter respektive med
lan, .men det avgorande ar hur sparandet paverkas. Jag forstar att finansministern resonerar soni sa, aU skatter vi~serligen tar en del pengar fran sparandet men ocksa en del fran konsumtionen, medan upplaning bara tages
av sparandet.
Detta kan vara riktigt, men jag tyeker att det ar ett alltfor statiskt tankande.
Man maste oeksa ta i betraktande, hur produktionen paverkas. Om minskade
skatter pa sikt skulle ge en storre produktion, kan det handa att vi trots allt
aven far ett storre sparande pa den vagen. Jag medger att problemet kanske
inte ar sa enkelt. Finansministern har har den instaHningen, att en skattesankning av soeiala skal maste utformas pa ett sudant satt, att den kommer
att oka konsumtionen. Han tillfogade emellertid, att man kanske for sina
barns skull ar villig att gora en del offer, oeh darfor viII jag ifragasatta,
huruvida ieke skattesankningsvagen andoek ar en riktigare vag om man vill
oka produktionen och astadkomma att inte bara vara barn, utan kanske oeksa
vi sj alva sa smaningom far det battre.
Man kommer da in pa fragan om vilka skatter som bor sankas; det ar frestande att se pa de skatter som upptagits i stabiliseringssyfte under 1955 oeh
som delvis skarps under 1956, namligen investeringsavgiften oeh hojningen
av bolags8katten - hit vill jag ocksa rakna de skarpta avskrivningsreglerna.
Deras syfte ar att bromsa investeringslusten. Detta har heller inte lyekats.
Investeringarna ar storre 1955 an 1954, oeh jag tror det finns ganska omfattande investeringsansokningar for 1956.
Att det inte har lyekats beror pa att foretagen helt enkelt viII investera
nar det finns kopare till de produkter som man avser tillverka. Fraga tele-
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verket eller vattenfallsstyrelsen - de investerar darfor att folk vill ha telefoner eller elektrisk kraft.
Laget i dag har finansministern karakteriserat sasom ett lage med efterfrageoverskott, oeh det framgar av prisstegringarna oeh forsamringen i betalningsbalansen, att sa ar faIlet. Sa lange detta lage varar ar oeksa investeringsonskemalen stora. Under vissa omstandigheter kan det vara riktigt att saga,
att nar det ar ont om arbetskraft oeh material bor man inte anvanda dem
till nagonting for dagen sa onyttigt som investeringar, vilka inte omedelbart
hjaiper till att taeka varubehovet, utan att man i slallet bor skj uta pa. investeringarna tills konjunkturen vander. Men om vi tror pa att de goda konjunkturerna skall fortsatta, kan jag inte se att vi pa sa satt kommer ur bristen
pa balans. Vore det inte riktigare att forsoka bromsa upp konsumtionen ett
slag for att fa litet storre sparande oeh anvanda pengarna till investeringar,
som sa smaningom skulle ge balans mellan efterfragan oeh tillgang? Pa det
viset blir problemet Ined en tillfallig uppoffring lost; pa den andra vagen
kommer vi ieke till nagon losning utan lyekas endast fordyra varorna.
En annan fraga som jag skulle vilja ta upp ar avskrivningsfragan. Mojligheterna till skattefria avskrivningar har ju minskat; vara fastighetsavskrivningar ar genomgaende orealistiskt laga. Pa ett bostadshus far man skriva
av 0,6 proeent av byggnadsvardet oeh 5 proeent pa anskaffningsvardet av
maskiner, pannor osv. Jag tror att minst det dubbla skulle behovas for
amortering av husen, vilkas livslangd ju inte heraknas vara storre an eirka
70 are Om finansministern samtidigt okar amorteringarna, behover han ju
inte befara att pengarna gar till konsumtion. Jag tror att det yore ett onskvart
komplement till okade amorteringar att aven de skattefria avskrivningarna
finge okas. Maskiner far skrivas av med 20 procent av anskaffningskostnaden,
men under overgangstiden, dvs. tills de nya reglerna kan utnyttj as i full
utstraekning, hlir avskrivningarna for sma for de bolag som tidigare begagnat
sig av den fria avskrivningsratten. Vi skall nu ocksa borj a skriva upp vara
varulager oeh fora uppskrivningen till vinst- oeh forlustkontot oeh betala skatt
pa den. Jag skuIle viI j a saga att vara vinst- oeh forIustkonton hlir oriktiga pa
grund av for sma avskrivningar. Vi tjanar inte de pengar som framkommer
dar, utan vinsterna ar delvis fiktiva. For stora vinster leder till for hoga
skatter. Det kanske glader en finansminister, nlen de leder latt aven till for
stora utgifter. Vi har under de senaste aren oeksa sett att foretagens kassastaIlning har forsamrats betydligt oeh att deras mojligheter till sjalvfinansiering har minskat. Det ar en farlig utveekling, som hamnar sig vid en konjunkturforandring.
Jag tror att saval de anstallda som staten hlir lidande om produktionsforetagen ar for svaga. Vi sag detta senast vid krisen i borj an pa 1930-talet,
oeh det var da vi fiek betydligt forbattrade avskrivningsregler, men tyvarr
tyeks minnet vara ganska kort. Avskrivningarna ar nu orealistiska, oeh trots
det hotar man att ga ytterligare ett steg i oratt riktning.
En aspekt pa finanspolitiken som jag ytterligare viIl namna ar hudgetens
storlek. Jag undrar, om inte storleken hos var budget oeh framfor alIt det
forhallandet, att den varj e ar vaxer sa starkt, hidrar till snedvridningen av
den ekonomiska halansen. Utgifterna gar garna till en okning av konsulntionen, oeh det blir oftast sparandet oeh investeril1garna som halls efter.
Nu forsoker man aterigen astadkomma balansering av samhallsekonomien
via okade skatter. Det yore kanske en sak for teoretikerna att undersoka,
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om man inte kunde na battre samhaIlsekonomisk balans genom att en gang
ga andra vagen oeh forsoka, om inte fa ned budgeten, sa atminstone stoppa
tiIlvaxten.
Sammanfattningsvis vill jag saga: Jag tror det varit, riktigt att skarpa
penningpolitiken. Forfarandet med de 350 miljonerna kan vara en politiskt
riktig vag. Det spelar ingen roll hur man tar ut pengarna, huvudsaken ar
att riksbankens innehav av statspapper minskas. Man kanske ett ar kan finansiera statens kapitalutgifter for de affarsdrivande verken oeh for tertiarlanen
med skatter, men i langden tror jag att staten bor finansiera sadana saker
med lanemedel; med langa Ian i marknaden. Slutligen tror jag man ar inne
pa fel vag om man forsoker astadkomma en stabilisering genom skarpning
av bolagsbeskattningen.
Jag vill tillagga ytterligare en sake I var kapitalhudget finns utgifter for
forsvaret, for skol-, sjukhus- oeh ambetsbyggnader osv. Att sadana utgifter
helt tacks av skattemedel finner jag vara riktigt, men att andra kapitalutgifter
sadana som medborgarna sjalva far finansiera med lan, skall finansieras med
skatter tyeker jag ar alltfor hart. Jag tror ieke att det i langden bidrar till
ett ekonomiskt fortskridande sa som vi skulle onska oeh ett fortskridande
med bibehaIlen balans.
I

Direktor E. Kordel: Bankdirektor WalIenberg kom i diskussionen aven in
pa skattefragan. Som vi vet gar staten en helt annan vag an vi enskilda medhorgare maste gora, yare sig vi ar privatpersoner elIer foretagare. Vi maste
ratta utgifterna efter inkomsterna, men den sparsamhet oeh ekonomisering
som ar nodvandig for oss behover inte pragla staten nar den gor upp budgeten.
For staten ar det bara att faststalla, vilka utgifter man anser nodvandiga
eIler onskvarda, oeh sedan far i huvudsak vi skattebetalare bekosta demo
Nu ar det naturligtvis inte svart att motivera utgifter - det har vi litet var
myeket Hitt for att gora, oeh statsradet Strang spelade i det faIlet ganska
val pa kanslostrangarna. Man skuHe bara vilja staHa fragan, om det ar nodvandigt att aHa dessa nyttiga ting som staten gor verkligen gors av staten.
Det skulle vara intressant att ga in litet narmare pa skattetryeket har i vart
land, oeh med risk for att det tar nagra minuter viII jag ga litet tillbaka i tiden.
Jag undrar hur manga .av ahorarna som verkligen vet, hur skattetrycket
har okat i vart land under de senaste aren. Vi har i den organisation jag
representerar haft anledning att ga in pa den fragan i samband med ett
remissyttrande. Jag skall har gora en hastig aterhliek, som ger en skrammande bild av hur statsskattesystemet undan for undan utbyggts med skatter,
vilka till en borj an beteeknats 80m rent tillfalliga men sedan inbakats sasom
ordinarie i skattesystemet.
Jag gar 25 ar tillbaka i tiden. Ar 1930 fanns det, om jag bortser fran den
tamligen obetydliga utjamningsskatt, 80m fanns dei, endast en kombinerad
inkomst- oeh formogenhetsskatt, som var rorlig oeh uttogs med 145 proeent
av det sasom normalt tankta grundbeloppet. Ar 1932 infordes vid sidan harav
en extra betydande inkomst- oeh formogenhetsskatt pa inkomster over 6.000
kronor. Ett ar darefter, 1933, hojdes uttagningsprocenten for den ordinarie
inkomst- oeh formogenhetsskatten till 165, och darj amte hoj des arvs- och gavobeskattningen med eirka 50 procent. Ar 1934 hojdes uttagningsprocenten till
170, varjamte infordes en sarskild skatt pa formogenheter over 50.000 kronor.
Samtliga extraskatter betecknades sasom rent tillfalliga krisforeteelser.
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Ar 1936 fordubblades den extra inkomst- och formogenhetsskatten, och ar
1938 hojdes uttagningsprocenten for den ordinarie skatten fran 170 till 180,
samtidigt som den sarskilda formogenhetsskatten fordubblades.
Ar 1939 inbakade man hela detta krisskattetryck, trots dess utlovade tillfalliga karaktar, i ett nytt skattesystem, bestaende av dels en ny kombinerad
inkomst- och formogenhetsskatt, dels en fristaende formogenhetsskatt pa formogenheter over 20.000 kronor, vilka skatter tillsammans vid en uttagning
for den forra av 110 procent av grundbeloppet beraknades inbringa lika
mycket som tidigare ordinarie och extra skatter tillsammans. Den nya inkomstoch formogenhetsskatten uttogs emellertid redan fran borjan med 120 procent
av grundbeloppet och kompletterades omedelbart med en varnskatt, som uttogs
Ined halften av inkomst- och formogenhetsskatten.
Ar 1940 hoj des uttagningsprocenten till 150 och konstruerades en sarskild
skatteskala for varnskatten. Till det kom en extra krigskonjunkturvinstbeskattning. Ar 1942 skarptes varnskatten med ungefar 50 procent, och ar 1947,
alltsa efter kriget, da man med fog kunnat rakna med en tillbakagang av
skattetrycket, inbakades hela detta av exceptionella krigsforhiUlanden foranledda skattetryck med undantag av krigskonjunkturskatten i ett nytt ordinarie
skattesystem, bestaende av dels en rorlig inkomstskatt, dels en fristaende formogenhetsskatt, och samtidigt infordes den for foretagsamheten ominosa kvarlatenskapsskatten. Bortsett fran smarre j amkningar har detta skattesystem
sedan dess bestatt med den skillnaden, att uttagningsprocenten for nagra ar
sedan hojdes till 110. - Detta galler fysiska personer.
Betraffande j uridiska personer fanns vid periodens borj an endast en rorlig
statlig inkomstskatt, som var progressiv pa sa satt att progressionen bestamdes
med hansyn till forhallandet mellan vinst och kapital. Skatten uttogs med
vissa procenttal av de grundbelopp som gallde for fysiska personer. 1938 ars
statsskattereform medforde den forbattringen, att bolagsskatten gj ordes proportionell med en skattesats av 10 procent. Samtidigt infordes den betydelsefulla fria avskrivningsratten pa maskiner och inventarier, dock med begransning till aktiebolag och ekonomiska foreningar.
Redan 1939 uttogs denna nya bolagsskatt med 130 procent av grundbeloppet,
och fran 1940 fram till 1947 uttogs den med 200 procent av grundbeloppet.
Aven for bolagen infordes en varnskatt om till en borj an 10 och senare 12
procent. Man kan ocksa erinra om .att utskiftningsskatten hoj des fran tidigare
12 till 30 procent. Genom 1947 ars stora statsskattereform avskaffades rorligheten i bolagsskatten, men i stallet faststalldes skattesatsen till den mycket stora
hoj den av 40 procent. Fastheten i denna skatt var emellertid inte storre an att
man i varas hoj de den till 45 och for ar 1956 till 50 procent.
Om man till alIt detta lagger de senaste arens s. k. konjunkturinfluerade
skatteskarpningar i form av investeringsskatt, investeringsavgift, konjunkturvinstbeskattning, forst tillfalliga och sedan permanenta skarpningar av avskrivnings- och lagervarderingsregler m. m., erhaller man en hild av en i accelererat
tempo fortgaende oerhort kraftig stegring av skattebordan, som dessutom
ytterligare accentuerats genom penningvardeforsamringens skattestegrande
effekt till foljd av de progressiva skatteskalorna.
Nu skall jag inte ta upp en diskussion om skatterna for fysiska personer.
Detta ar en rent politisk fraga. Jag skall i stalIet betrakta fragan ur en annan
synpunkt som jag tycker ar minst lika allvarlig, namligen hur dessa skatter
verkar pa foretagsamhetens utveckling.
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Jag formodar att atminstone en del av ahorama har last en artikel, som
Ruben Rausing skrev i son1ras och sam jag tror val stamnler overens med den
uppfattning man allmant har inom foretagarvarlden.
Han staUde fragan: Varfor startar manniskor ny verksamhet? Varfor tar
de risker? Naturligtvis darfor att de vill tj ana pengar. En man har en uppfinning eller far en ny ide, som han vill tillgodogora sig till konsumenternas
nytta, och han forsoker fa i gang en tillverkning eller ett nytt foretag. Detta
nyforetagande och ofta nyskapande ar, sager Ruben Rausing, grunden for
ekonomiskt framatskridande, men sj alva grundforutsattningen for ett nyskapande ar tillgang till riskvilligt kapital. Sa berattar han hur det gick till forr
i tiden, nar nagon fick en ide, sam han ville forverkliga. ·Da gick han till
sadana, som tidigare lyckats forverkliga sina ideer och skapat en viss formagenhet. Det fanns riskvilligt kapital. En stor del av de for vart valstand
viktigaste foretagen har kOlnmit till stand pa detta satt - t. ex. SKF - Wingqvist, Separator - de Laval, AGA - Dalen, L. M. Ericsson - L. M. Ericsson,
Sandviken - Garansson och manga andra. Detta slag av nydanande manniskor
ar den vardefullaste faktorn i ett rorligt samhalle, sager han.
Ruben Rausing slutar emellertid: Vi ar i dag i det laget, att denna sorts
nydanande verksamhet ar slut i Sverige. Den kan aldrig mer uppstiL Det
beror pa en enda sak: det skapas inte och kan inte skapas riskvilligt privatkapital i Sverige langre. Beskattningen ar i d~tta avseende fullstandigt prohibitiv. Han gar sedan in pa alIa de hindyr den ekonomiska politiken for
med sig.
.
Jag ber om ursakt att jag sa mycket uppehallit mig vid vad Rausing sager,
men jag har gjort det darfor, att hans tankegangar, ehuru de ar pessimistiska,
val stammer averens med vad man allmant hor inom foretagarvarlden.
I ti~skriften Balans har atergivits vad en engelsk socialistisk ekonom Arthur
\
Lewis har sagt:
"Vi har drivit den progressiva beskattningen sa langt, att vi utan tvivel befinner oss i narheten av dess yttersta grans. Det galler inte bara i den meningen, att. de rikas inkomster efter skatt nu ar j amforelsevis sma, utan ocksa
i den meningen, att det ar fara vart att vi haller pa att forstara manniskornas
lust att ta risker. Ingen vill ta risker, som innebar stora nlojligheter att gora
fariuster, om han inte har en motsvarande lika star majIighet att gara vinster.
Om vi gor st9ra vinster omojliga, kvaver vi foretagsamheten."
Jag har tagit upp denna fraga till diskussion darfor att jag anser att den
ar utomordentligt allvarlig med hansyn till var foretagsamhets utveckling. Jag
skulle vilja ga sa langt att jag sager, att om vi inte far en mer foretagsvanlig
beskattning och foretagsvanlig politik over huvud taget, gar vi n10t en katastrof i vart land, i den meningen att andra lander kommer att fortsatta pa
valstandets utveckling medan vi kommer att stanna eller ga tillbaka.
Man har sagt mig att den senaste foretagsrakningen av ar 1951, val'S resultat borjade komma fram for nagot ar sedan, skulle visa i jamforelse med motsvarande foretagsrakning 1931, att tillvaxten fran mindre foretag till storre
praktiskt taget stagnerat. Vi kan i framtidens Sverige tanka oss ett antal
skickligt skotta och framgangsrika stora foretag, en rad sma foretag som
kommer till oeh faller bort, samt ett mellanskikt, tynande i brist pa riskvilligt kapital till falj d av beskattningen.
Det finns redan nu alltfor 111anga tecken pa att kapital oeh foretagsamhet
soker sig bort fran detta land till andra lander. Vi far inte heller glomma
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den demoralisering oeh snedvridning av det ekonomiska handlandet hos foretagen, som den harda foretagsbeskattningen faktiskt medfor. Om denna utveekling fortsatter, blir foljden att utveeklingen inom foretagsamheten kvavs.
Jag skulle viI j a understryka, att denna fraga inte ar politisk pa samma satt
som fragan omatt sanka skatten for dem som har hoga inkomster, som
statsradet var inne pa. Den fraga jag har dragit upp ar en fraga av storsta
betydelse for vart folks framtid. Det kan j u inte vara i de anstalldas intresse,
yare sig det galler arbetare eller tj ansteman, att den harda foretagsbeskattningen oeh det foretagsovanliga klimat, som vi har i vart land, skall tillatas
forsvara konsolideringen, tillvaxten oeh utveeklingen av vara foretag. Det maste
ligga helt i strid med deras egna behov oeh intressen.
Jag ar overtygad om att Statsradet Strang komrlner att svara med att erinra
bland annat om den hoga levnadsstandard vi synes ha oeh att gora jamforelser
mellan skattetrycket i vart land oeh andra Hinder. Denna fraga galler doek
var framtid. Nar Statsradet i sitt anforande talar om att vi skall tanka pa
vara barn~ tyeker jag att vi, nar det galler utveeklingen av naringslivet, varav
vi alla lever, framfor allt bor tanka pa framtiden oeh inte bara pa nuet.
Statsradet G. Strang: Lat mig forst av hansyn till den finansminister som
kommer att sta har nasta ar saga, att det ar alldeles riktigt som ordforanden
konstaterade, att denna debatt nog bor komma efter remissdebatten. Vad jag
sade var avsett att vara artigt mot publiken.
Den forste arade talaren tog upp sa manga intressanta ting, att hela kvallen
skulle ga, om jag gay mig in pa dem alla. Han stallde emellertid en direkt
fraga till mig, om det inte var mojligt att ta hela underskottet i jordbrukskalkylen pa subventioner oeh slippa prisstegringarna. Han ifragasatte, om
man icke soeialt sett skulle ha tj anat pa ett sadant forfarande.
Jag tror att prisstegringarna pa j ordbrukets produkter innebar ungefar 1
procents okning av levnadskostnadsindex. En skattesankning sadan som den
har diskuteras ger medborgarna ungef?r samma besparing, kanske inte fullt.
Det finns emellertid vissa andra saker som kommer in i bilden. Det ar inte
sa Hitt att bli av med stora jordbrukssubventioner Oln de en gang har inforts~
oeh det ar darfor med en viss tvekan som en ansvarig politiker engagerar
sig for jordbrukssubventioner.
Jag ser att jordbruksnamndens ordforande, som for narvarande forhandlar
om det langtidsavtal, som konsumenterna skall traffa med j ordbrukarna, ar
med bland ahorarna. Det ger mig anledning att paminna om att det i stort
sett radde likstallighet i inkomsthanseende lllellan jordbrukare oeh de stora
inkomsttagargrupperna ar 1952. Efter den tiden har jordbruket haft ett par
ar med markanta inkomstminskningar, medan inkomsterna for ovriga grupper
i samhallet har stigit vidare. Eftersom utgangslaget for den nya fasen i j ordbrukspolitiken skall vara likstallighet mellan jordbrukare oeh vissa representativa lontagare, namligen industriarbetare i de tva lagsta dyrortsgrupperna,
kanske man anda far saga, att det var bra att vi tog ut en del av skordeforlusterna prisstegringsvagen. Vi har haft nog med prisstegringar under 1955,
oeh skall prisstegringarna fortsatta 1956, blir perspektivet litet for dystert.
Det avgorande ar emellertid att vi inte vill ha pernlanenta j ordbrukssubventioner, oeh det ar forklaringen till uppgorelsen i hostas.
Bankdirektor Jaeob Wallenberg holl ett langt oeh innehallsrikt anforande.
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Jag harantecknat en del av vad han sade och skall forsoka bemota det. punkt
far punkt.
Herr Wallenberg sade i samband med sin HIla utblick over det internationella omradet, att han hade last i en publikation att levnadskostnaderna i
Amerika v.ar mera stabila under 1955 an de varit pa manga are Jag laste
for en tid sedan i en publikation att levnadskostnaderna i Forenta staterna
stigit under 1955. Vilken publikation som ar mest vederhaftig vet jag inte,
Inen sa mycket kan jag saga, att den relativa stabiliteten i Forenta staterna i
j amforelse med forhalIandena i vart land bland annat kan ha sin forklaring
i att Forenta staternas j ordbrukarkar har fatt vidkannas en levnadsstandardssankning under de senaste fyra-fern aren. Det betyder ju myeket om jordbrukspriserna sjunker med 25 procent och detta far ha sin valgorande inverkan
pa levnadskostnaderna. Man kan emellertid inte jamfora detta med forhallandena i vart land, dar jordbrukspriserna pa grund av ett riksdagsbeslut 1947
ar intimt forbundna med inkomsterna for andra grupper i samhallet. I Amerika
har man sa radikalt andra forhallanden, att det knappast gar att gora en
sadan jamforelse om man, vilket jag utlaste ur bankdirektor Wallenbergs
anfarande, vill saga: Se hur bra republikanerna har skott sig i Forenta staterna oeh hur ilIa ni har skott er har hemma!
Bankdirektor Wallenberg talade mycket OD}, de 350 miljonerna. Om dem
viII jag endast saga, att det ar pengar som inte har tagits in med nagon som
heIst fiskal motivering utan pa grund av i.en konjunkturpolitisk bedomning.
Det avgorande ar att pengarna icke star till forfogande for statsverksamheten.
Darmed skaH man ha garanti for en kopkraftsindragning, en upptorkning eHer
en sterilisering ·av dessa 350 miljoner. It
Vidare talade herr Wallenberg om att riksbankens innehav av statspapper
har okat med 700 miljoner darigenom a~t riksgaldskontoret fatt yanda sig till
riksbanken for att skaffa pengar till denl lopande statsverksamheten. Som jag
sade i mitt forsta anforande ar det till stor del en sasongforeteelse. Statens
behov av pengar kulminerar strax fore jul varje are Vi ar ju sa generosa,
att vi skiekar ut skatterestitutionerna strax fore j ulafton, oeh det ar en utgift
pa ungefar 750 miljoner for statskassan. Myeket skulle kanske vara annorlunda,
om vi inte delade ut restitutionerna som julklappspengar utan sparade dem
till varen.
Nu fragar herr Wallenberg, varfor staten inte kan lana pengar i marknaden
i stallet for i riksbanken. Jag tillater mig papeka, att marknaden var hart
anstrangd under sista halvaret 1955, oeh det skulle kanske ha hlivit straet
som knaekte kamelens rygg, om staten, med den makt staten har, armbagat
undan alla andra spekulanter pa Ian oeh tagit in dessa 750 miljoner pa marknaden.
Det var en bedomning. Vi trodde inte att kreditmarknaden skulle tala att
staten under sista halvaret 1955 torkade upp ytterligare 700 miljoner. ViII
man vara riktigt radikal oeh dela ut stora matskedar av den beska medicinen,
kan man kanske saga att staten borde ha gj ort det, men vi maBte fraga oss~
v.ar gransen for det mojliga gar. Politik ar ju bland annat det mojIigas konst.
Herr Wallenberg namnde vidare att man inte kan jamfora kapitalbudgeten
i Sverige oeh i Forenta staterna, eftersom den verksamhet vara affiirsdrivande
verk agnar sig at ligger i privata hander i Amerika. Jag tyeker att det pastaendet inte ar relevant efter mitt forsta anforande, dar jag bland annat sade
att verkens inkomstleveranser till statskassan helt oeh fullt tacker aHa deras
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investeringar i den man dessa kommer pa kapitalbudgeten. Totalt ar det ingen
tunga for staten. Totalt ar det tvartom elt litet plus for staten, eftersom verken
levererar in mer pengar an staten behover satsa pa kapitalbudgeten for deras
investeringar. Har man detta klart for sig, kan man stalla den verksamheten
helt utanfor jamforelsen. Resultatet blir plus minus noll for den svenska budgetens del. Slutsatsen blir att den dar jamforelsen med de amerikanska jarnvagarna, vilket jag horde for forsta gangen under remissdebatten i riksdagen,
icke haIler. Det innebar ingen kostnad ens budgetmassigt for oss att vi haIler
oss med statliga affarsdrivande yerke
Herr Wallenberg kom sedan in pa den intressanta fragan, hur sparandet
paverkas, om man via en beskattning tar in pengar i sadan utstriickning, att
man ocksa kan finansiera kapitalutgifter. Lanar man i marknaden, finns det
inga andra pengar att ta an sparade, men gar man skattevagen, tar man
en del fran konsumtionen. Herr Wallenberg trodde att jag utgick fran det
resonemanget, oeh det ar alldele8 riktigt.
Jag kan vand.a pa hela problemstallningen, eftersom det blir lattare att
fatta resonemanget da. Jag tror inte laget ar sadant, att en radikal skattesankning, som av sociala skiil maste komma de grupper i vart samhiille till
godo, som tycker sig ha oandligt manga otillfredsstiilld.a behov, tar sig sadana
forunderliga uttryck, att dessa medborgare snallt och beskedligt vandrar till
Enskilda banken eller till Stockholms sparbank for att satta in varj e krona
de vinner genom skattesankningen.
Jag kan naturligtvis inte bevisa det, men jag vagar saga, utan att vilja vara
elak, att man skall ha fasligt dalig kontakt med manniskorna i de inkomstskikt
dar det svenska folket i aHmanhet ligger, om man tror att vi i skattesankning
och sparande har helt kommunicerande karl. ViII m.an ha mera pengar till
den Hinga marknaden, har man mojlighet att astadkomma det om man kan
driva en finanspolitik aven i fraga om skatterna som mojliggor langsiktiga
investeringar. Onskar man investeringarna, ar detta en sakrare vag.
Jag sade att jag inte kan bevisa detta, utan att det mer.a ar en kansla jag
hare Det var emellertid en finansminister 80m for nagra manader sedan forverkligade samma tankar som herr Wallenberg hyser, namligen den engelske
finansministern Butler. Han hade visserligen ett allmant politiskt val framfor
sig, men jag vill inte, fin som jag ar, insinuera att detta i nagot avseende
skulle ha paverkat hans stallningstagande. Det ar mojligt att det var ett rent
teoretiskt vetenskapligt intresse som lag bakom och att han ville veta hur det
engelska folket skulle reagera om det genom en skattesankning fick mera
pengar i handen. Skulle man ga till banken med pengarna, eHer skulle man
konsumera dem? Na, han tvingades nagra manader senare saga i underhuset
pa det blomrika sprak som ar honom eget, att han var tvungen att tukta
rosorna i rabatten, att blasa fradgan av olet och att betsla den adla hast som
hade foratit sig pa frihetens havre. Han forsvann sedan som finansminister
- jag tror dock inte det lag nagon spekulation i herr Wallenbergs rekommendation till mig att prova samma vag.
Bankdirektor Wallenberg sade vidare, att 1955 ars nya skatter riktar sig
mot investeringarna, och visst ar det riktigt. Det gj ordes vissa preliminara
forsok inom kanslihuset att rikta sig mot konsumtionen med ett obligatoriskt
sparande. Det gick nu inte, och eftersom det viktigaste var att motverka inflationstendenserna, fick investeringarna ta det som objektivt sett borde ha fordelats pa investeringar oeh konsumtion.
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Men detta var inte bara darfor att det var den mojliga vagen att komma
fram. Vi hade en stark kansla av att investeringsverksamheten har i landet
var litet for stor. Bakom sig maste man ha reala resurser, och tillgangen pa
dem visar, hur mycket vi orkar investera. En investering ar inte nagot abstrakt
fenomen utan en fraga om arbetskraft, material oeh mycket annat.
Om man driver upp investeringsverksamheten over en riktig temperatur,
blir resultatet ett allmant slagsmal om arbetskraft och m.aterial. Jag vill inte
saga att vi hade ett allmant slagsmal under varen 1955, men vi var sa nara
gransen for vara resurser som vi mojligen kunde komma. Jag tror inte vi
kunde investera mer om vi skulle ha balans pa arbetsmarknaden. Ett ytterligare
paslag pa investeringssidan skulle ha medfort slagsmal mellan foretagarna
om relativt begransade resurser, oeh verkningarna harav skulle ofrankomligen bli negativa.
Herr Wallenherg sager att vi i staHet hor bromsa konsumtionen. J a, jag
skall med tacksamhet ta emot aHa forslag. Tala bara om vilken vag vi skall ga!
Skall vi lata bli att sanka skatten aIls? Jag har varit oforsiktig nog att saga,
att vi kan kosta pa oss en skattesankning for eirka 300 milj oner som gar till
manniskor vilka okar sin konsumtion. Vi foreslar vidare att folkpensionarerna
skaH fa 10 proeent mer i folkpension, oeh sjalvfallet kommer ju detta att
oka konsumtionen.
Jag kan i stort ge herr Wallenberg ratt i att riskerna, tryeket oeh spanningen i detta inflationslage till stor del harror fran konsumtionssidan, oeh
jag letar efter metoder oeh teknik for att balansera konsumtionen. Ge mig
det kviekt, herr Wallenberg! Det ar inge~ annan som kunnat ge mig det.
Herr Wallenberg tog upp fragan om avskrivningarna. Jag skall arligen
erkanna, att 0,6 proeent ar fasligt Hten' avskrivning pa fastigheter, oeh om
vi far storre amorteringar pa fastighetsmarknaden - vilket jag anser vara
riktigt - ar det ingenting som hindrar att man overvager en annan procentsats for fastighetsavskrivningarna.
Bankdirektor Wallenberg trodde att aHa finansministrar blir glada nar
det rinner inkomster till statskassan. Det ar inte hela sanningen. Gladj en ar
uppblandad med ett stank av vemod nar laget ar sadant som i are Det vemodet
kommer till uttryek i den finansplan som jag sjalv har skrivit under och dar
det klart sags ifran, att dessa inkomster tin statskassan far betraktas som
en reflex av en pagaende inflation.
Att stoppa upp budgetens tillvaxt, det ar lattare sagt an gj ort. Det ligger
for narvarande 1.100 motioner pa riksdagens bord, och dar visar man friskt
humor nar det galler att dela ut statens inkomster.
Herr WaHenberg slutade med att saga, att han i langa styeken delar min
uppfattning oeh att han kan acceptera att man anvander skattemedel till att
finansiera kapitalinvesteringar. Daremot anser han att man hOI skilja ifran
sadana investeringar som normalt skall lanefinansieras. Jag forestaller mig
att det ar de rantebarande bostadslanen som foresvavar herr Wallenherg.
Ja, man kan naturligtvis saga detta under mera normala tider, men i en
tid da finanspolitiken maste hart, konsekvent oeh malmedvetet inriktas pa
att gora tjanst i konjunkturpolitiken ar det enligt min mening forsvarbart att
ta steget fullt ut oeh direktfinansiera sadana investeringar som traditionellt
brukar lanefinansieras. Budgeten har i ar pa ett klarare satt an tidigare phleerats in i den konjunkturpolitiska vapenarsenalen. Detta ar bakgrunden till
f .-
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totalbalanseringen och till direktfinansieringen aven av traditionellt lanefinansierat obj ekt.
Nar direktor Kordel holl sitt anforande gjorde jag ett par reflexioner. Herr
Kordel tillat sig forst saga, att det vore bra om staten vore lika sparsam
som de enskilda manniskorna tvingas vara. Ja, jag ar frestad att bjuda in
herr Kordel som medarbetare i finansdepartementet under budgetarbetet nagon
host. Jag har for ovrigt for mig att herr Kordel inte ar frammande for arbetet
i kanslihuset. Jag tror .ingen kan klaga pa den energi och ambitio~ att spara
som dar lagges i dagen.
Man kan fraga, om det ar nodvandigt att allting gors av staten. Det later
bra i ett allmant uttryck, men det ar svarare om man skall peka pa de avsnitt
som Himpligen bor flyttas fran statsverksamheten och laggas i enskilda hander.
Den som studerar en energisk riksdags alIa propaer har onekligen en kansla
av att statsverksamheten skulle svalla snabbare an den nu gor, om inte regeringen malmedvetet holl igen.
Herr Kordel lamnade en tabellarisk sammanstallnin~ over skatternas utveckling det senaste decenniet. Jag vet inte om herr Kordel ar sa Hittsinnig i
sitt foretags bokforing att han bara redovisar den ena sidan. For att ge balans
at framstallningen kanske jag far redovisa utgiftssidan, fran statens synpunkt
sette
A.ren 1947 och 1948 diskuterade vi pa allvar om Inan skulle kunna ga langre
an till 700-800 miljoner med anslagen under fjarde huvudtiteln, som avser
forsvaret. I dag ar anslagen uppe i 2.100 miljoner. Ar 1945 omfattade socialhuvudtiteln mellan en fjardedel och en tredjedel av vad den omfattar i dag.
Folkpensionerna kostade 400 miljoner; i dag kostar de 1.600 miljoner. Nagot
allmant barnbidrag hade vi inte. De barnbidrag som den forste arade talaren
fann djupt otillfredsstallande kostar anda varje ar 527 miljoner kronor.
Kostnadsstegringarna for staten har varit valdsamma, och alIa ar i praktiken
ense om att kostnadsstegringarna· varit ofrankomliga. Det gar ju inte att trolla
med knana i den statliga budgetpolitiken, och ar man overens om att kosta
pa sig det ena eller det andra av vad svenska folket kraver i helg oeh socken
- det ma v~ra for utbildning eHer social omvardnad eHer utgifter for att forsvara detta lands sjalvstandighet och neutralitet - maste vi betala det; det
finns inga andra vagar att gal
Herr Kordel tog sedan upp ett resonemang om svarigheterna att starta ny
verksamhet med dagens skattetunga. Jag har hort det dar talet manga ganger
men inte blivit helt overtygad av det. Vi kan jn avHisa en stralande aktivitet
hos bade stora och sma foretag nar det galler att starta ny verksalnhet. Reser
man runt i 5maland, far man ett eklatant bevis for den foretagarvilja som
gor sig gallande aven i vara dagar.
Herr Kordel hanvisade till en artikel av Ruben Rausing som stod for sin
uppfattning om omojIigheten att starta ny verksamhet i vart land, nu for tiden.
Den som suttit som byggnadsminister under 1955 och sett med vilken energi
Ruben Rausing gjort uppvaktningar om hyggnadstillstand for ny verksamhet
i sitt foretag har svart att utan vidare se symmetrien mellan ord oeh leverne.
Han trodde i aHa fall pa det han borjade med, aven Oln det kanske inte var
aHdeles riskfritt. Att salja mjolk i papper kan ju ocksa vara forenat med
risker, men han tar de riskerna. Det ar kanske ocksa fIer an jag som pa
sista tiden blivit uppvaktade nled en Hten reklamsandning fran Ruben Rausing,
dar han introducerar det nya aVlnagringsmedlet Minus. Om han betraktar det
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nyforetagandet som riskfritt, ar val det ett bevis pa att han emotser e~ vidareutveckling av valstandet.
Herr ordforande! Jag har tilHltit mig avsluta mitt anforande med nagra
skamtsamma anmarkningar. Icke forty viII jag allra sist saga, att de problem
vi har diskuterat i dag sjalvfallet ar djupt allvarliga. Jag vagar saga att regeringen gor ett energiskt forsok att i dagens lage anvanda budgeten som ett
vapen i kanlpen mot inflationen. Om vi drar oss for att gora det, tror lag
riskerna blir storre for land och folkhushall an de ar med den utgangspunkt
vi har i dag.
Bankdirektor J. Wallenbe~g: Jag tanker inte har ga in pa fragan, hur man
skall kunna minska konsumtionen med finanspolitikens h j alp. Jag ville egentligenbara korrigera en sak som finansministern sade, namligen att statens
upplaning i riksbanken av 700 miljoner var en sasongforeteelse. Det var den
inte. Staten lanar alltid under andra halvaret, men den lanade mer an 700
miljoner; 700 miljoner var den summa, varmed riksbankens innehav av statspapper okade fran den 31 december 1954 till den 31 december 1955. Jag angav
det egentligen bara for att belysa min forhoppning, att de 350 miljonerna skall
anvandas till att nedbringa rikshankens innehav av statspapper.
Huruvida de affarsdrivande verken ar sjalvfinansierande heror pa hur man
raknar. Om lnan, sasom finanslninistern gor, 'raknar in deras vinster, kan man
saga att de ar sj alvfinansierande. I Ame.rika gar dock vinsterna i stort sett
till att betala rantor, utdelning och sk8;'tt: Har debiteras rantorna pa driftsbudgeten, och ett belopp lTIotsvarande s¥att skall val inga i driftsbudgeten. Sa
raknat finns en brist pa kapitalbudgetei1, 80m jag skulle vilja ha finansierad
pa marknaden. Pa .den punkten far jag viiI nu vara nojd med det uttalandet
finansministern gj orde, att detta ar utgifter som traditionellt bor komma pa
lanemarknaden men att finansministern av konjunkturskal i dagens lage vin
tacka dem med statsinkomster.

Ordforanden: Lat mig till sist an en gang framfora de narvarandes
tack till finansministern samtidigt som foreningen tackar alIa dem som
deltagit i debatten.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 27 mars 1956
Ordforande: Direktor Ben g t Pet r i

Pro~essor

Erik Lundberg inledde aftonens diskussion over

Ekonomisk utveckling och valutakris
-

lardomar fran Australien

Herr ordforande! Mina darner oeh herrar! Vi talar garna om snabb
ekonomisk utveekling som nagonting i oeh for sig vardefullt oeh onskvart, ju snabbare desto battre. Samtidigt vet vi att en snabb ekonomisk
utveekling ar forenad med betydande kostnader, uppoffringar oeh aven
vissa risker. En snabb ekonomisk utveekling kan forutsatta ett okat
sparande i forhallande till nationalinkomsten - det ar en form av
uppoffring. For att produktiviteten i landet skall hojas kan det vara
nodvandigt att hoja utrikeshandelns andel av nationalinkomsten oeh
darmed genomfora en mera intensiv arbetsfordelning med utlandet.
En sadan politik ar forenad med risker, ty det okade beroendet av
utlandet kan valla besvar bl. a. vid konjunktursvangningar. Det kan
oeksa vara fraga om att ge avkall pa kravet pa okad fritid eller om
att skapa en konkurrensmiljo inom landet, som medfor hardare tag
oeh okade foretagarrisker - "more strains and stresses".
Vi valjer emellertid inte ekonomisk utveekling pa det sattet, att vi
jamfor vad vi skulle kunna fa i framatskridande med de kostnader,
uppoffringar oeh risker detta kan medfora. En viss ekonomisk utveekling kommer till stand, oeh sedan uppstar bland olika sektorer inom
samhallet, inom olika grupper av p.olitiker o. s. v. skiljaktigheter i attityder med hansyn till de uppoffringar oeh kostnader som ar forenade
med den snabba takt av utveckling som man eventuellt fatt till stand.
Det uppstar under utvecklingsprocessen salunda. spanningar oeh balansrubbningar, som vi forsoker eliminera, yare sig vi ar politiker,
foretagare eller ekonomer.
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Ekonomerna talar om vikten av en balanserad ekonomisk' utveckling i en rad olika hanseenden. ·Lat mig ge nagra exempel sasom inledning till det jag kommer att saga.
Man talar om att man maste ha jamvikt mellan investering och sparande. Om investeringen blir for stor i forhallande till det sparande
som framkommer vid en viss utvecklingstakt inom ekonomien, sa uppstar det inflationstendenser. En snabb ekonomisk utveckling kan medfora overskottsefterfragan pa arbetskraft. Efterfragan pa arbetskraft
stiger snabbare an som svarar mot det arliga tillskottet av arbetskraft,
och man far overfull sysselsattning med alIa dess symptom. Den ekonomiska utvecklingen kan natu~ligtvis ocksa bli av motsatt natur, sa att
efterfragan inte racker till for att tillskottet av personer i arbetsfor
aIder skall sysselsattas, och man far arbetsloshet.
Ekonomisk utveckling kan aven leda till atl' importen stiger snabbare an exporten, sa att det uppstar underskott i bytesbalansen, vilket
leder till valutasvarigheter eller rent av valutakris.
Vidare kan utvecklingen leda till en, ur olika ~ynpunkter felaktig
avvagning mellan den privata och den offentliga sektorn inom ekonomien. Det problemet diskuteras ju .ratt mycket har hemma i Sverige.
Det kan ocksa vara fraga om en opalanserad fordelning av aktiviteten mellan olika sektorer inom naringslivet, sa att en del naringsomraden halkar efter i forhallande till andra. Slutligen kan en snabb ekonomisk utveckling medfora en ojBmnhet i inkomstfordelningen, som
inte garna accepteras av olika grup'per inom ekonomien.
Nu har vi tyvarr mycket osakra kriterier pa vad som kan anses vara
en spanning inom ekonomien i den meningen, att utvecklingen inte kan
fortsatta i langden utan bakslag i en eller annan form. Jag tror det endast ar i ett fall som man over lag ar overens om att det foreligger
en pataglig balansrubbning under ett ekonomiskt utvecklingsforlopp,
namligen om det uppstar valutasvarigheter. Betraffande andra typer
av halansrubbningar - inflation eller overfull sysselsattning, ojamn
inkomstfordelning o. s. v. - finns det olika meningar om huruvida
balansrubbningen ar allvarlig eller ej. Men vi ar alIa ense om att en
ekonomisk utveckling som leder till valutasvarigheter inte kan fortsatta utan storningar.
loch for sig ar det inte svart att forsta, hur en ekonomisk utveckling
. i ett land kan medfora pafrestningar ur valutasynpunkt. Helt allmant
kan man saga, att en mycket snabb ekonomisk utveckling med en stark
okning i efterfragan inom landet kan medfora en stark kostnadsstegring eller ett efterfrageoverskott, sa att det av bada skalen uppstar en
for stor stegring av importen, for stor i den meningen, att exporten inte
foljer med. Det blir da underskott i byt.esbalansen med pafoljande
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valutasvarigheter. Valutasvarigheter behover dock inte foranledas av
en inflatorisk .utveckling. Olika sektorer inom ekonomien kan utveckla
sig pa sadant satt, att exporten inte haIler takten med importen.
Det finns gott om exempel pa lander som under sin ekonomiska utveckling har kommit i valutasvarigheter. Jag tanker inte minst pa alIa
de lander som vi rllbricerar sasom underutvecklade och som under sin
industrialiseringsprocess far svarigheter med betalningsbalansen. Pa
satt och vis ar det markligt, att de mer industrialiserade landerna i Vasteuropa och pa annat hall i sa relativt liten grad har kommit i valutasvarigheter. Vi talar ofta om hur de anpassningsmekanismer infor denna typ av pafrestningar som fanns tidigare till stor del
har forsvunnit under efterkrigstiden, nar man fatt en mer eller mindre bunden full sysselsattning med mycket liten variabilitet och en kostnadsniva som i de olika landerna garna kan ga uppat men sallan anpassar sig nedat, samtidigt som man haIler tamligen fasta vaxelkurser
och har ganska sma kapitalrorelser. AlIt detta gor att man kunde tycka,
att vi borde ha en mycket hog frekvens av allvarliga valutakriser i en
hel rad lander. Jag tanker aven pa Sverige - vi har talat am vara
eventuella valutakriser, men det var ju endast med stor moda vi en
gang halkade ned i en valutakris, namligen 1947. - Nu ar jag tacksam for att jag inte fatt mig forelagt det svara amnet, hur det kommer sig att vi inte i storre utstrackning rakar ut for valutakriser utan
har fatt det betydligt lattare problemet att diskutera, namligen hur ocb.
varfor ett land som Australien faktiskt rakat ut for en svar valutakris.
Savitt jag forstar ar Australiens lage med en allvarlig valutakris
i samband med en mycket snabb ekonomisk expansion ingalunda unikt.
Liknande svarigheter forekommer i en del andra l~nder, och darfor
kan Australiens fall ha allmant intresse. Fran svensk synpunkt kan
man savitt jag forstar lara sig en hel del om hur man kommer i valutasvarigheter, nar man inte har de specifikt gynnsamma betingelser for
ekonomisk utveckling som vi faktiskt har i vart land. Genom att studera
de specifika betingelserna for ekonomisk utveckling i Australien
och hur"de avviker fran' de svenska' betingelserna, forstar vi lattare
hur relativt latt vi egentligen har det i olika hanseenden.
Innan jag gar in pa mitt egentliga amne, valutakriser, skall jag
saga nagra ord om dessa specifika betingelser for Australiens ekonomiska utveckling, som ar patagligt avvikande fran vara svenska forhallanden' och som man maste halla i minnet vid en jamforelse. Lat
mig emellertid i forbigaende framhalla, att jag ingalunda ar specialist pa Australiens ekonomiska problem. Jag har endast vistats dar
i fyra och en halv rnanad, och dessutom har jag sett Australiens eko-
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nomi ur en specifik synvinkel, namligen under arbete i landets
centralbank.
De i jamforelse med svenska forhallanden mest markanta skillnaderna i utvecklingsbetingelser for Australiens ekonomi, vilka samtidigt synes vara bestammande for valutasvarigheterna i Australien,
ar savitt jag forstar foljande.
For det forsta hal" Australien en utpraglat disharmoniskt sammansatt utrikeshandel. Ekonomiskt sett ar Australien ett nastan lika litet
land som vart. Till ytinnehallet ar ju storleken ungefar densamma
som Forenta staternas, men landet hal" endast 9,5 miljoner invanare.
Utrikeshandeln importen eller exporten i forhallande till
nationalinkomsten ar ungefar lika stor som Val", omkring 20 procent,
men exporten bestar till nara 90 procent av vad man kallar "primary
products", ravaror i vidaste bemarkelse. De viktigaste ar ull, vete,
kott, socker, smor, frukt och diverse mineralier sasom hly, zink och
titan. Ullexporten utgor inte mindre an i genomsnitt 50 procent av
exportvardet, men den fluktuerar for otika konjunkturar mellan 40
procent och omkring tva tredjedelar. ~an sager att Australiens ekonomi
rider pa farets rygg, och det ar en skakig ritt pa grund av de haftiga
fluktuationerna i ullpriserna. Importen bestar till huvudsaklig del,
vid sidan av vissa ravaror for produktionen inom landet, av halvfabrikat och helfabrikat av industriellt ursprung, inte minst for industriuppbyggandet inom Iandet.
,
Jamfort med svenska forhaJlanden - vi ar i den lyckliga situationen
att ha ungefar 50 procent ravaror pa bada sidor om ekvationen tyder denna di~harmoniska relation mellan importens, oeh exportens
sammansattning pa att valutalaget under konjunkturvaxlingarna blir
ganska instabilt. Bytesforhallandet med utlandet - terms of trade - '
fluktuerar vaJdsamt under konjunkturcykeln. Medan vi i Sverige
raknar med en amplitud pa -+- 10-15 procent hal" man i Australien
ungefar -+- 40 proc~nt. Dessutom fluktuerar exportvolymen fran ar till
ar och over konjunkturerna pa grund av klimatiska rubbningar; torka
och over'svamningar vaxlar.
Vidare foreligger en ten'dens till instabilitet pa lang sikt darigenom
att exporten over langr~ perioder vaxer' langsamniare 'an importen.
Ocksa,detta beror pa utrikeshandelns disharmoniska sammansattning.
- Jag aterkommer till detta senare. '
Den andra olikheten i utvecklingsbetingelserna, mellan Australien
oeh Sverige hailfor sig till befolknirtgsutvecklingen. Australiens befolkning hal'" pa' de senaste tio aren akat med drygt 25 procent. Man hal"
hog nativitet i 'forhallande till den svenska, men framfor alIt bedriver
man en positiv immigrationspolitik" en "white Australia policy". Man
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viII fyila denna stora· kontinent med en vit befolkning fran Europa,
och den stora immigration som agt rum under tidernas lopp har blivit
relativt starkare under efterkrigstiden. Nettoimmigrationen har varierat mellan 80 000 och 160 000 under efterkrigsaren. Befolkningsokningen - summan av den naturliga befolkningsokningen och immigrationen - utgor tva-tre procent per ar, vissa ar till och med nagot
over tre procent.
Denna starka folkokning med motsvarande tillskott i ,de arbetsfora aldrarna staller stora krav pa...den australiska ekonomiens resursere Visserligen far man genom immigrationen inte bara tillskott i
arbetsfor befolkning, utan man far ocksa ett kapitaltillskott darigenom
att de personer som kommer fran England, Tyskland, Holland, Italien
m. fl. lander redan fatt en skolutbildning och eventuellt en icke
oansenlig yrkesutbildning. A andra sidan staller detla tillskott krav pa
utbyggnad av kapitalutrustningen, okning av bestandet av bostader,
kraftverk, kommunikationer o. s. v. Det galler ocksa att forse till- .
skottet i arbetskraft med produktionsresurser, med fabriker, maskiner
och lager.
Man har gjort olika kalkyler over hur stora krav denna folkokning,
som ar ungefar tio ganger sa stor som den svenska, staller pa det arliga
sparandet. Den australiska statistiken ar relativt underutvecklad, och
man har darfor stor frihet att gissa. Genom gissningar och losa kalkyler kommer man fram till att de krav som befolkningstillskottet
staller pa ny kapitalutrustning kan motsvara nagonting sadant som
mellan halften och tva tredjedelar av nettosparandet. Detta betyder att
sa mycket mindre av nettosparandet blir over for okning av kapitalvolymen per individ. Darav foljer att produktivitetsstegringen inte kan
bli lika stor som om immigrationen inte forsiggick och man far salunda
lagre takt i levnadsstandardhojningen an som eljest skulle varit mojlig
- det ar kostnaden for immigrationen.
Nu synes det frivilliga sparandet i forhallande till nationalinkomsten inte vara sarskilt hogt i Australien. Mycket ungefarliga jamforelser
mellan de australiska och de svenska nationalrakenskaperna visar att
bruttosparandet i forhallande till bruttonationalinkomsten snarast ligger nagot lagre i Australien an i Sverige. En viss kapitalimport ager
rum framfor alIt pa grund av att engelska och amerikanska foretag har
dotterbolag i Australien dar de foretar investeringar och plojer tillbaka sina vinster, men denna kapitalimport tacker bara en liten del
av det gap som har finns.
Den storre potentiella spanningen mellan sparande och investering
som normalt ar for handen i Au'stralien leder till en hogre inflationsbenagenhet an inom den svenska ekonomien. Den leder ocksa till en

34

NATIONALEKONOMISKA FORENINCENS SAMMANTRADE DEN 27 MARS 1956

tendens till efterfrageOverskott pa arbetskraft. Immigrationen' betyder
med andra ord att det blir brist pa arbetskraft. Den forklarar delvis
ocksa de tendenser till importokning oeh till pris- och lonestegringar
som varit ganska utpraglade. Studerar man pris- och loneutveeklingen
i Australien under efterkrigsaren, finner man, att inflationsutvecklingen varit starkare an i Sverige. Levnadskostnaderna i Australien
hal" sedan krigets slut stigit ungefar dubbelt sa myeket som de svenska
och lonerna en fjardedel mer.
Detta leder mig over till den tredje skilja.ktigheten i betingelserna,
vilken hanger ihop med pris- och lonebildningen. En vasentlig skillnad
mellan australisk och svensk ekonomi ar att lonema i Australien inte
faststalls genom fria kollektiva avtalsuppgorelser utan nastan helt
bestams genom obligatorisk skiljedom. De federala och statliga domstolarna faststaller lonerna nar en dispyt har uppstatt. Hur detta forhallande paverkar loneutveeklingen i inflationshanseende ar inte latt
att avgora. Under en stor del av tiden fram till 1953 bestamdes lonerna
enligt en levnadskostnadsindexklausul, men vid sidan harav fattade
domstolama beslut om hojning av mjnimilonema och om tillagg for
mera yrkesskieklig arbetskraft. Dessntom hal" det liksom i Sverige forekommit en hel del loneglidning pa.<i.grund av den overfulla sysselsattningen.
En fundamental skillnad i lone-" och prisbildningen mellan Sverige
och Australien sammanhanger med att priserna 1"01" sig uppat med
storre seghet oeh energi inom australisk ekonomi an inom svensk,
beroende pa att den australiska ekonomien ar mer isolerad oeh langt
horta fran konkurrerande marknader. Det finns sa myeket av skydd
for den interna australiska marknaden genom tullar oeh genom importregleringar, att prishojningar i kompensation £01" kostnadsokningar Iatt
kan tas ut, medan a andra sidan prissankningar mera sallan kommer
till stand. Prisema 1"01" sig uppat, och lonerna anpassas darefter genom
domstolsbeslut. Pa sa satt far man pa langre sikt en hog takt i prisoeh lonestegringarna, sasom de si££ror jag an£orde askadliggjorde.
En klar e£fekt av sk.iljedomsforfarandet for bestammande av loner
ar att den ekonomisk-politiska debatten ligger pa en vasentligt lagre
niva i .LJ\ustralien an i Sverige. Fackforeningsrorelsen hal" i Australien
vasentligt mindre intresse £01" ekonomisk oeh statistisk analys oeh
diskussion an i Sverige, oeh motsvarande fenomen uppstar naturligtvis
pa arbetsgivarsidan. Det ar jurister som avgor lonerna efter vittnesforhor, oeh for faekforeningsledare oeh andra funktionarer galler det
endast att vara val bevandrad i de juridiska irI"gangaI"na. Den typen av
kompetens ar viktigare an det allmanna politisk-ekonomiska forstandet,
som vi har i Sverige satter sadant yarde pa.
t
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En fjarde omstandighet S0111 utgor en skillnad i betingelserna
ar det forhallandet, att Australien ar en federation dar de sex
delstaterna har en betydande sjalvstandighet och inte utan vidare
leiter sig styra av den federala regeringen i Canberra. Detta
vallar betydande svarigheter for den ekonomiska politiken. Det ar inte
latt att genomfora atgarder, som i och for sig skulle vara forsvarbara,
nar delstatsregeringarna pa olika punkter reser motstand. En svarighet
ligger ocksa i att den federala regeringen och de olika delstatsregeringarna ofta hal" olika farge Den federala regeringen ar for narvarande i huvudsak liberal - dock endast i betydelsen av anti-labour.
Annars ar den inte vidare liberal i den mening vi viII anvanda ordet,
alltsa en regering som borde tycka ilIa om hoga tullar och importregleringar. Den federala regeringen har dessutom liksom var ett element av jordbrukarpartiet - country party - som liksom hos oss
garna verkar storande pa rationell ekonomisk politik.
Lat mig efter denna expose over nagra av de grundlaggande skiljaktigheterna i utvecklingsbetingelserna ga over till att diskutera
valutareserven.
Australien hade ett mycket gott valutalage efter krigets slut. Anda
fram till och med 1951 atnjot man goda ullpriser, och valutareserven
steg snabbt upp till 800 miljoner pund, vilket motsvarade ungefar
ett ars import. Sedan dess har - framfor alIt till foljd av det valdsamma fallet i ullpriserna oeh en allman forsamring av terms of
trade - mer an halften av denna reserv forsvunnit. For narvarande
harman en valutareserv pa 300-350 miljoner pund, vilket med tanke
pa de starka fluktuationerna i terms of trade oeh exportens omfattning
ar relativt litet.
Under de senaste aren har Australiell haft ett underskott i bytesbalansen av storleksordningen 140 miljoner pund, vilket lTIotsvarar
20 procent av importvardet, detta trots en i forhallande till betalningsbalansens omslutning inte obetydlig kapitalimport och trots importreglering. Importreglering infordes pa allvar 1952, lattades nagot
tInder de foljande aren och skarptes i flera omgangar under senare
delen av 1954 oeh framfor alIt under 1955. For narvarande ar importregleringen mycket hard. For en stor kategori varor som anses umbiirliga betyder importkvoterna for narvarande 70 proeents nedskarning,
oeh for andra varor, som anses mindre umbarliga, ar nedskarningen
25 procent i forhallande till 1951 ars niva. Trots den harda importregleringen, som blir effektiv endast med en viss tidsefterslapning,
raknar man med en viss fortsatt nedgang i valutareserven men hoppas
sa smaningom na jamvikt vid en ganska lag importniva - onlkring en
fjardedel under "normal" niva.
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Jag hal' forsokt gora vissa herakningar over hur stort underskottet
i bytesbalansen skulle vara, om man bortsag fran importregleringenS
verkningar. En sadan berakning motel' stora svarigheter, sarskilt eftersom Australien inte hal' haft nagot riktigt normalt betalningsbalansar
under efterkrigstiden, .och da man inte heller garna kan ga tillbaka
till1930-talet pa grund av da radallde speciella forhallanden. Mycket
ungefarliga kalkyler over importregleringens effekt leder emellertid
till slutsatsen, att den ytterligare import, som skulle aga rum, om
importregleringen upphavdes, skulle medfora ett totalt underskott i
bytesbalansen, som svarar mot ungefar en tredjedel av exportvardet.
Hur man an raknar, blir slutsatsen, att det foreligger ett mycket stort
potentiellt underskott i betalningsbalansen och detta trots en betydande
lopande kapitalimport, som svarar' mot nagonting sadant som 10 procent av importvardet.
Som jag inledningsvis framholl, ar det min avsikt att diskutera
Australiens valutakris ur synpunkten av den ekonomiska utveckling,
som agt rum. Savitt jag forstar, hoI' valutasvarigheterna ses ur den
ekonomiska utvecklingens aspekte Det ar namligen inte fraga om
att I'adaride svarigheter skulle bero pa' ett tillfalligt abnormt lagt lage
for terms of trade. I sjalva verket ar de prisrelationer mellan importoch exportvaror som for narvarand~ rader ungefa1" desamma som i
slutet av 1930-talet och i slutet av 1920-talet men de ar givetvis
vasentligt ogynnsamma1'e an under\ de mycket goda aren 1949-51.
Svarigheterna forklaras iute heller av en tillfalligt hlg exportvolym.
Exportvolymen har under de senaste aren pa grund av gynnsamma
vaderleksforhallanden och andra g~da betingelser i sjalva verket stigit
ganska snabbt. Det ar inte helleI' fraga om en speciellt lag kapital..
import.
I Australien hal' mall siktat pa att astadkomma vad som kallas en
"balanced economy", en ekonomi med en mera mangskiftande produktion an tidigare. Det a1" framfor alIt en industrialiseringsprocess man
siktal' pa. Australien hal' gamla protektionistiska t1'aditione1', sonl tagit
sig uttryck i ett hogt tullskydd. Australiens industriella utveckling har
ul' manga synpunkter varit storal'tad. Andelen av den sysselsatta befolkningen som arbetar inom inqustrien hal' under de senaste 25 aren
stigit fran omkring 20 till omkring 30 procent, och andelell ar nu
storre an i Forenta staterna. Australien ar alltsa ett hogt industrialise..
rat land. Sysselsattningen inom indust1'ien hal' sedan 1939 stigit med
inte mindre an 100 procent. De industrig1'ena1' sam utvecklats sarskilt
starkt a1' jarn- och stalindustrien, som for narvarande a1' mycket omfattande, vidare textilindust1'ien, inte minst rayonindustrien, och den
kemiska industrien. Man hal' oljeraffinaderier i alIa fyra hornen av
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Australien, som gjort landet sjalvforsorjande. Bilfabrika.tionen hal"
. ocksa undergatt en snabb expansioll. I Australien hal" bilismens utveekling hunnit mycket langre an hal", oeh antalet manniskor per hil ar
ungefiir hiilften sa stort som i Sverige. General Motors har en stor
fabrik i Melbourne, som producerar bortat 70.000 bila,r, som ar sa gott
som helt tillverkade i Australien.
Hoga tullar och importregleringen under efterkrigstiden hal", sasom
jag tidigare namnde, stimulerat utlandska foretag att anlagga dotterforetag oeh oka produktionen inom Australien. Det hal" varit en naturlig reaktion fran dessa foretags sida for att behalla den australiska
marknaden. Harigenom hal" landet ocksa fatt en i och for sig betydande
kapitalimport. Australien hal" tidigare haft ratt bedrovliga erfarenheter av kapitalimport. Detta giiller mellankrigsperioden. Under 1920talet lanade staten i London i form av obligationer med fast ranta och
kom sedan under krisen efter 1929 i ytterst besvarliga betalningssvarigheter. Efter kriget hal" Australien fatt Ian fran International Bank
for Reconstruction and Development, men denna upplaning hal" varit
av begransad omfattlling, och f. n. anses Australiens lanegrans vara
nadd. Dr dessa synpunkter blir en kapitalimport genom utlandska
foretag, som investerar i egna anlaggningar och plojer tillbaka vinsterna, en smidig men dyr form av upplaning. Det hoga tullskyddet och
importregleringen skapar en marknad med hoga priser oeh goda vinstel" for hogt rati<?n~liserade foretag. Manga utlandska dotterforetag gor
utan tvivel myeket goda vinster. Hittills har de i huvudsak latit dessa
stanna i landet, men sa smaningom uppstar det vaxande krav pa okade
utdelningar, oeh detta kan komma att medfora betydande svarigheter
for den allstraliska betalningsbalansen. Med nuvarande takt i kapital-.
importen oeh vid beStaellde hog avkastning kan den potentiella sum. man for utdelningarlla pa dessa foretags aktier inom loppet av tio ar
myeket val komma att fordubbla sin andel av betalningsbalansens omslutning. Det blir fraga om en snabb exponentiell stegring, bestamd
av den hoga rantabiliteten for investeringarna pa en skyddad och in£laterad hemmamarknad.
Det ar intressant oeh markligt, att den storartade industriella expansion,.· som agt rum i Australien under efterkrigstiden, inte hal" lett
till nagon lattnad i valutahanseende. Industriinvesteringarna syftar ju
i hog grad till att oka foradlingsarbetet inom Australien. Varje expansion inom foretagen betyder direkt eller indirekt en besparing pa utlandskt foradlingsarbete. Industrialiseringsprocessen borde i summa
fran ar till
betyda ell relativ minsknillg av importbehoven. Man
talar i Australien mycket om "import replacement investments". Av
statistikep. finner man emellertid, att importens andel av national-

ar
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inkomsten hallit sig tamligen stabil under tidernas lopp. Importen
utgjorde 20 procent av nationalinkomsten 8.1" 1913, ungefar lika mycket
i slutet av 1920-talet oeh holl sig pa i stort sett samma niva aven under
efterkrigsaren, om man forsoker bortse fran importregleringens verkningar. Visst hal" de manga nya industriforetagen medfort en besparing
av valuta fran fall till fall, men samtidigt hal" de stora investeringarna
stallt vaxande krav pa valutareserven, inte bara for forsorjning av
dessa industrier med ravaror oeh halvfabrikat utan framfor alIt for
import av de maskiner och andra illvesteringsvaror, som ar nodvandiga
for indllstrialiseringsproeessen. Nar man studerar sammansattningen
av den australiska importen, finner man oeksa en stark forskjutning
fran import av fardiga konsumtionsvaror till import av varor som
anvandes for investeringsandamal.
Den industriella utveeklingen hal" betytt sysselsattning for den
okande befolkningen. Expansionen inom handeloch servieenaringar
av olika slag lika va.! som utbyggnaden av statliga oeh andra offentliga
verksamhetsgrenar hal" oeksa bidragit Jtill att oka sysselsattningen.
Diskussionen i Australien gar fram oeh tillbaka betraffande mojligheterna att minska landets valutasvarigheter gellom att begransa immigrationen. Under de tidigare efterkrigsaren fram till 1950-1951 betydde immigrationen utan tvivel eit positivt bidrag till utveeklingell
av produktiviteten inom landet. Man kunde genonl de kontrakt under
vilka immigranterna kom in dirigera den nyanlanda arbetskraften till
ekonomiens flaskhalsar, till jarn- och stalindustrien, cementbrukell~
soekerrorsplantagerna o. s. v. oeh darigenom fa produktionen att lopa
smidigare an annars varit mojligt. Sedan dessa "bottle necks" vidgats
hal" immigrationen som jag redan framhallit i stallet medfort tendenser mot aIlt£or kraftigt ianspraktagande av sparandet oeh tendenser
mot inflation oeh overfull sysselsattning.
Utveeklingen hal" medfort en kraftig expansion av de stora staderna,
dit industrien i stor utstrackning forlagts. Sydney och Melbourne hal"
ju 1,5-2 miljoner invanare vardera, oeh bara de sex huvudstaderna
hyser omkring 50 procent av landets befolkning. Den starka industrialiseringsprocessen oeh uppbyggnaden av servieenaringarna i staderna
hal" inneburit en sa hard anstrangning av resurserna, att folk Sllgits
fran "primary industries" pa landsbygden. Hari ligger en av orsakerna till diskrepansen i utveeklingen mellan import och export.
Importen hal" tenderat att stiga i tamligen jamn takt med nationalinkomsten. Exportnaringarnas produktionsutveckling, som i huvudsak
bygger pa "primary industries", hal" i stallet foljt sina egna lagaI',
bestamda av produktivitetell. Man hal" darmed fatt en stark diskrepans
mellan import- och exportutveckling, 80m tagit sig llttryek i att import-
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volymen fran 1930-talet till nu hal' stigit med hortat 90 procent, medan
exportvolymen endast stigit med en tredjedel.
Enligt detta hetraktelsesatt betingas radande valutakris av en brist
pa balans i den australiska ekonomiens expansion. Man finner i detta
hanseende en stark skillnad mot svenska iorhallanden. I Sverige hal"
den ekonomiska expansionen under hogkonjunkturerna liksom oeksa
i betydande utstrackning pa langre sikt bestiimts just av exportens
expansion. Exporten hal" stimulerat utveeklingen oeh verkat hojande
pa nationalinkomsten, vilket i sin tur mera sekundart medfort en
stegring av importen. Det ar oeksa symptomatiskt, att Dar svenska
foretagare utvidgar sin produktion, tanker de omedelbart pa exportmarknaden. Hemmamarknaden racker ofta inte till. I Australien ar
det i pafallande hog grad inte sa. Det ar de skyddade 11emmamarknadsindustrierna, som driver fram utvecklingen oeh binder importokningell, medan exporten mera far karaktaren av en restpost. De
australiska industriforetagarna - oeh detta galler aven utlandska bolag med dotterforetag i Australien - tanker nastan inte aIls pa exporten utan intresset koneentreras pa den av tullar oeh importreglering val
skyddade hemmamarknaden. Exportmarknaderna ligger for langt bort
eller ar for osakra.
I Sverige, i motsats till Alistraliell, verkar export respektive forsaljning pa hemnlamarknaden i hog grad som kommunicerande karl.
Forsoker man genom nedpressning av efterfragetryeket inom landet
minska forsaljningsmojligheterlla pa hemmamarknaden, sa tenderar
detta till att leda till en exportokIling. I Australien foljer inte en
exportokning utan vidare pa en minskning av efterfragan inom landet.
Man exporterar
mycket lIll och vete man kan, oeh exportvolymell
influeras inte i nagon hogre grad av hemmamarknadslaget. For indnstriprodukter hal" man som sagt ingen inkord exportmarknad att salja
till. Med den ekonomiska skyddspolitik som fors i Australien finns
det ingen mera automatisk tendens mot jamvikt. Importregleringen,
som hal" till syite att skydda valutareserven, betyder okat skydd for
hemmamarknadsindustrien. Rarav foljer okade investeringar pa de
skyddade omradena, samtidigt sam utbyggnaden tar hand om den
genom immigrationen okade tillgangen pa arbetskraft. Men alIt detta
leder inte utan vidare till resultatet att man narmar sig valutaekonomisk jamvikt.
Det ar symptomatiskt att man i Australien med dess protektionistiska
traditioner inte reagerar starkt mot inforande av importregleringar.
I Sverige finns det ju ingen klar solidaritet mellan arbetare oeh arbetsgivare inom en naringsgren med hansyn till nyttan av skydd mot
utlandsk konkurrens; disklIssionell om textilindustriens liige under

sa
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senare ar belyser detta i och for sig sunda forhallande. I Australiell

finns det ett patagligt gemensamt intresse mellan arbetare och foretagare att skydda hemmamarknaden yare sig detta sker genom inforande av importreglering eller tullar. Sakrad sysselsattning och goda
vinster inom en naringsgren blir ett gemensamt intresse. Varfor skulle
man inte halla ihop under sa gynnsamma auspicier?
Regering och centralbank i Australien ar givetvis medvetna om
situationens allvar, och jag skall avslutningsvis saga nagra ord om
den. ekonomiska politiken, narmast med inriktning pa valutafragan.
Den restriktiva ekonomiska politik som fors ar i framsta rummet
inriktad pa att eliminera inflationstendenserna. Man har under 1955
i huvudsak litat till penningpolitiken. Man har liksom i Sverige forsokt
att med en hard kontroll av likviditetstillgangen for de enskilda bankerna astadkomma en "credit squeeze" pa sadant satt, att investeringar och konsumtion halls tillbaka. I Australien har man val utvecklad teknik for att sterilisera for hog likviditet, med hjalp av "special
accounts". Centralbanken forelagger bankerna att i centralbanken insatta ett visst belopp, som inte kall anvandas for okning av utlaningen.
Jag skall inte ga narmare in pa detta, men inriktningen ar i stor utstrackning densamma 80m hos oss.
Man har ocksa varit inriktad pa att astadkomma denna kreditrestriktivitet under bibehallande av i huv-udsak oforandrad avkastning pa
statens obligationer. Detta har lett till stodkop och de slag av svarigheter, som vi val kanner till har hemma. Trots dessa stodkop av obligationer har centralhanken dock astadkommit ett betydande matt av
kreditrestriktioner, som under 1955 utan tvivel fort med sig en viss
nedbantning av efterfrageoverskottet inom landet. 'Emellertid har denna
typ av kreditpolitik samtidigt lett till vissa snedvridningar i investering8utvecklingen, 80m man blivit alIt mer orolig for. Kreditrestriktionerna har tenderat att i forsta rummet traffa de langsiktiga investeringar, som gors inom den offentliga sfaren - for t. ex. vatten-, gasoch kraftverk, som givetvis ar av strategisk betydelse for den ekonomiska utvecklingen.
I dagarna har premiarminister Menzies lagt fram ett nytt finansprogram och aven forebadat en mera effektiv och rorlig rantepolitik
i syfte att astadkomma battre balans. Man har infort en rad nya indirekta skatter, som sarskilt traffat bilismen, och dessutom latit den
langa rantan ga upp med omkring en halv procent. Det ar omojligt
att nu bedoma, pa vad satt och i vilken utstrackning dessa antiinflationistiska atgarder blir effektiva. Det ar inget tvivel om att premiarministern har visat ett for australiska forhitllanden relativt stort mod
med tanke pit de politiska risker, han tar genom dessa impopulara
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atgarder. AtstI'anlningspolitiken vidtogs 110g i sista stund, ty om llagra
manader far han en majoritet emot sig i senaten.
Efter denna diskussion av de ekonomiska utvecklingsbetingelserna
i Australien och dessas sammanhang med valutalaget fragar man sig,
hur langt denna typ av antiinflatorisk politik racker for att losa valutaproblemen. Fragan ar, om Australien inte star infor vad som av
International Monetary Fund dopts till "fundamental disequilibrium"
i betalningsbalansen.
Vad jag sokt askadliggora med mitt foredrag ar att utveeklingstendenserna under efterkrigstiden har synts innebara en balansrubbning
betraffande produktionsresursernas inriktning oeh fordelning. Den
beromde f. d. australiske. nationalekonomen Colin Clark hal' pa ett
tidigt stadium tagit upp fragan, om Australien inte ar pa fel vag, nar
man satsar sa hart pa industrialiseringsprocessen oeh forsummar jordbruket och faraveln m. m., som ar exportnaringarna. Industrialiseringsprocessen kanske inte ens i langden leder till den minskning av importbehovet, sonl man asyftar - med Forenta staternas utveeklil1g som
forebild.
Det ar givetvis oerhort svart att ta stallning till sadana fundamentala fragor for den, som inte ar expert, och aven experterna kan bara
hypotetiskt bedoma, i vad man det pa langre sikt finns goda mojligheter att fa storre avsattning exenlpelvis for vete - det ar en produkt,
betraffande·vilken Australien kostnadsmassigt ar i hog grad overlagset
de fIesta andra lander. Ayen i frag.a om ull finns det manga, som
ar pessimister, lat vara att ullen over langre perioder behallit sin
stallning som textilravara langt battre an bomullen.
Det ar ocksa fraga om inte efterkrigstidens inflation fort upp den
australiska kostnads- och sarskilt lonenivan alltfor hogt. Harav kan
folja viss broms pa exporten, men detta spelar nog mindre roll pa
grund av dennas sammansattning. Manga importvaror framstar ernellertid som relativt billiga, varfor importen tenderar att bli hogre all den
skulle ha varit vid en lagre allman kostnadsniva. Detta lage skulle
betyda, att det australiska pundet ar overvarderat vid gallande vaxelkurser. Det ligger enligt min mening en hel del sanning i dellna synpunkt. Men hiirav foljer inte utan vidare det enkla radet: "Depreciera
valutan tillrackligt oeh halllonenivan konstant!"
Det bor framhallas, att en deprecierin'g inte ar nagon aktuell fraga
i Australien. Det finns emellertid anledning att diskutera detta problem, inte minst med hansyn till erfarenheterna fran 1930-talet. Ar
1931 deprecierades det australiska pundet ett gott styeke och detta
aven i forhallande till pund sterling. Samtidigt genomfordes genom
domstolsbeslut en stark lonedeflation, varigenom lonerna sjonk med
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20 procent. Australien fick da1'med fran borjan av 1930-talet ett ytterst
gynnsamt relativt kostnadslage och hade samtidigt stark arbetsloshet.
Pa grund av denna gynnsamma prisrelation, som stimulerade exporten
och holl tillbaka importen i ett lage med stort overskott pa produktionskapacitet, omdirigerades produktionsresurserna effektivt. Exportvolymen okade starkt och importvolymen gick ned, sa att landet mot
slutet av 1930-talet nadde valutaekonomisk balans.
1930-talet framstar nu for Australien som ett verkligt svart decennium. En australier blir snarast forolampad, om man framhaller 1930talets forhallanden som modell - detta ar i nagon man mojligt att
gora i Sverige, fastan det ibland ar riskahelt. I Australien ar 1930-talet
ett mycket markt kapitel i den ekonomiska historien pa grund av den
ekonomiska stagnationen, den svara arbetslosheten och de daliga priserna pa jordbruksprodukter. Men faktiskt reagerade farmarna i
Australien sa, att de anstrangde sig att fa fram okad produktionsvolym, nar priserna val' laga, for att kompensera inkomstbo1'tfallet.
Efterkrigstidens relativt hoga priser synes inte utan vidare ha ve1'kat
stimulerande pa produktionsanstrangningen. Som en liten episod kan
jag namna ett sammantraffallde med en farmare i vaster, som hade
en "sheep station" med 10.000 far. Han val" den forste jordbrukare
jag traffat, som val' mycket nojd med priset pa sin produkt trots de
senaste arens prisfall. Hans livsfo~ing visade ocksa, att priset pa ull
fortfarande var tillrackligt for en mycket god bargning. Det ar tragiskt
ur nationalekonomisk synpllnkt, att producenterna ar nojda med priserna men priserna a1' for laga for hela samhallsekonomien.
Jag ar overtygad om att bristen pa valutaekonomisk jamvikt i
Australien inte ar nagon nodviindig foljd av den utveckling, som varit.
Man kan - med 30-talets erfarenhete1' som extrem modell- tanka sig
sadana forandringar i prisrelationerna och sysselsattningsgraden, att
man narmar sig ett jamviktslage. Nu ar emellertid forhallandena, sasom jag forsokt skildra dem, komplicerade pa olika satt. Australierna
ar mycket litet hagade, inte minst med 1930-talets erfarenheter i millnet, for nagon mera vasentlig dampning i sysselsattningsgraden. Snabb
ekonomisk utveckling och en betydande immigration hal' dominerande
prioritet bland malen for den ekonomiska politiken. Under sadana
forh!llanden skulle en depreciering via pris- och lonebildningen latt
fora med sig en pris- och lonespiral uppat, utan att syftet med deprecieringen hlev natt. Med hansyn till de hegransade politiska mojligheterna
att vidta mer radikala atgarder tror jag, att australierna far saka narma
sig ett valutaekonomiskt jamviktslage over en langre period. Man
kommer val att sikta till att successivt ersatta den for narvarande harda
importregleringen med tullskydd och indirekta skatter, sedan man
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genom penningpolitiska oeh finanspolitiska atgarder sanerat bort de
inflatoriska tendenserna. Problemet onl valutakursens lage far darmed
bedomas i ett senare skede.
Svagheten med Australiens ekonomiska politik aI', att man mest
forsoker losa svarigheterna fran fall till fall. Detta sker i domstolarna
genom lonebestamningen och i Tariff Board, dar tullarlla de facto
bestams fran fall till fall alIt efter de klagomal, som framfors. Australierna ar ett praktiskt folk, och de ar vana att losa problemen uta!l
onodigt teoretiserande. De ar iute vana vid oeh inte roade av att fora
upp diskussionen om den ekonomiska politikell pa den hoga niva, som
vi 1"01" oss pa hal" hemma i Sverige. Det ar egentligell ganska paradoxalt,
att det allmanna intresset for de ekonomiska problemen av de slag~
jag hal" diskuterat, ar sa pass ringa i Australien oeh att den allmanna
debattnivan star sa pass lagt i jamforelse med forhallandena i Sverige.
Det publiceras myeket litet av konjunkturanalys oeh det finn~!
ingen motsvarighet till val" omfattande bearbetning oeh analys
av lopande statistik over produktivitet, loner oeh vinster. Och
anda hal" Australien vasentligt myelcet svarare oeh intressantare
ekonomisk-politiska problem pa det plan det hal" ar fraga om
an vi hal" i Sverige. Hal" hemma hal' vi inte sa stora kapitalbrist- oeh valutaproblem som Australien, men tack yare Val" hogtstaende
politisk-ekonomiska debatt pa grundval av den utmarkta ekonOlllstatistiska analys, som serveras, gor vi mera av de problem vi hal'
oeh "loser" dem sedan TIled ell rikedom pa olika metoder oeh ingripanden, som det saknas motsvarighet till pa den australiska ekonomisk-politiska arenan.
Jag hoppas, att jag med denna skildring av Australiens valutasvarigheter oeh ekonomiska utveekling inte hal" givit ett allmiint pessimistiskt intryek. Jag tror, liksom australierna sjalva tro1" oeh garna gel"
uttryek at, att deras stora land hal" stora utvecklingsmojligheter.
Australien hal" valdiga natur1"esurser oeh kan ta hand om betydligt
mera folk. Att de far inflation oeh valutasvarigheter ratt ofta ar etl
stort problem, men bekymrar inte gemene man varst mycket oeh
inte heller foretagarell eller faekforeningsmannen for den delen lange langtidsperspektiven framstar som goda. Folk tar bade inflationen oeh valutasvarigheterl1a med lugn. Australierna ar vana vid naturkatastrofer av olika slag oeh tror pa god tur. Varfor skulle det inte
ratt som det ar komma en ny boom med hoga lilipriser och med ett
tag losa vailitaproblemen?

sa

Ordforanden: Herr professor! Med' breda, personliga penseldrag
har Ni for oss frammanat den ekonomiska bilden av en kontinent,
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som ligger i den gula varldsdelens skugga. Vi har fatt hora om·invandringspolitik, om industrialisering, urbanisering och· mycket annat. En
del av vad vi fatt hora kanner vi igen; det har rort problem som vi
ocksa haft att gora med - eller trott oss ha att gora med~ for att
anvanda Ert sprak. Annat var nyheter for OSSa
Det forvanade oss nar vi fick hora om jordbrukaren som var nojd
med priserna, och det forvanade kanske en och annan att hora om
juristerna, som var betrodda att med maktsprak losa de ekonomiska
konflikterna.
Det ar svart att komma till denna forening for att halla foredrag,
om man heter Erik Lundberg; det betyder stora forvantning'ar bland
ahorarna. Ingen har tvivlat pa att de forvantninganla skulle bli uppfyllda, men det ar en stor gladje att konstatera, att de blev uppfyllda
pa ett sa charme~ande satta
Harefter yttrade:
Professor E. Lindahl: Det var Inanga och intressanta synpunkter som fordes
fram i professor Lundbergs utmarkta f,o'fedrag. Nar det galler att bedoma,
vilka faktorer som varit av storst betydelse for Australiens daliga: valutaHige,
tror jag emellertid det skulle vara nyttigt med en jamforelse med ett annat
land som vi tycker ligger Australien gaD;ska nara, fastan man nar man kommer
dit finner att avstandet ar ungefar lika stort som fran Sverige till Afrika. Jag
tanker pa Nya Zeeland, som liknar Australien ratt mycket i manga hanseenden.
Det har ganska lika exportforhallanden, oeh aven importbehoven ar ungefar
desamma. Trots detta har Nya Zeeland fatt battre balans i sin ekonomi. Landet
har inte fullt samma immigrationsproblem som Australien oeh har i varje
fall inte samma problem med olika delstater. Som jag har fattat det har emeIlertid ocksa den eentrala stabiliseringspolitiken varit kraftigare i Nya Zeeland.
Jag skulle viij a fraga min kollega, om han fatt det intrycket dar nere, att
Nya Zeelands Iiagot battre lage beror pa battre politik eHer pa att de ekonomiska forutsattningarna dar varit mera gynnsamma.
Professor E. Lundberg: Jag vet inte vern sonl ar mest okunnig om Nya
Zeeland, professor Lindahl eIler jag. Jag har varit dar fern dagar, och jag hor
att professor Lindahl varit dar Hingre. Ocksa jag fiek det intrycket, att Nya
Zeeland ar ett ointressant land ur inflations- oeh valutapolitisk synpunkt. Det
var ingen dramatiJe over utveeklingen pa samma satt som i Australien.
Som professor Lindahl sade ar Nya Zeeland ett i hog grad centraliserat
land. Det ar ingen federation oeh har darfor mojIighet att fora en mera
koordinerad ekonomisk politik. Jag tror ocksa Nya Zeeland har Hittare betingelser for kon j unkturpolitiken genom att inte vara sa ensidigt beroende av
uIlen som Australien ar - ullen ar ju en rikedomskalla under goda tider men
pa grund av prisfluktuationerna oeksa en kalla till bekynuner. Nya Zeelands
exportvaror gar i storre utstraekning till England, oeh landet har storre moj-
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ligheter att utnyttja Ottawa-avtalets garantier. Australierna ar ofta ratt bittra
pa Ottawa-avtalet.
Nya Zeeland har vidare mindre immigration oeh inte sa stark befolkningsokning. Jag tror oeksa att rent personliga forhallanden vid sidan om centraliseringen spelar en stor roll. Inte minst talade m,an om hur val lonedomstolen
fungerade i forhallande till den australiska, tac}c vare en ytterst kraftfull ordforande som med stor auktoritet formadde parterna att acceptera laga lonehojningar utan konflikter. Jag hade ett intryck av att motsvarande domstolar
i Australien mest fick fol j a minsta motstandets lag.
Det forvanade mig egentligen att ett land med sa ensidigt sammansatt utrikeshandel som Nya Zeeland, som sa lange har haft tullskydd och importreglering,
kan ha en sa hog levnadsstandard. Socialpolitiken i Nya Zeeland ar ju beromd,
oeh over huvud taget tedde sig landet burget. Det verkade mera homogent an
Australien, men det ar kanske bara ett ytligt intryck.
Jag borde redan i mitt foredrag ha sagt, att jag har Hirt mig myeket om
Australien av professor Lindahls promemorior som han skrev inom Commonwealth Bank of Australia dar vi bagge arbetat. Hade jag inte haft dessa promemorior att starta med, hade jag haft myeket svarare att forsta de inveckiade
penningpolitiska forhallandena i Australien.
Professor E. Lindahl: Jag kanske far kvittera denna artighet genom att
saga, att jag har lart mig mer om Australien av professor Lundbergs foredrag
an jag larde mig under min vistelse dar.

Ordforanden: Tillat mig gora en fraga eftersom ingen annan begar ordet.
Ett system for Iosande av lonetvister, vilket bestar i att en utomstaende instans med domstols befogenhet slutligt avgor var lonenivan skall ligga, ar alldeles utmarkt sa lange systemet fungerar. Men det maste val komma pafrestningar da missnoj et pa ena eHer andra sidan ar sa stort over domstolens utslag,
att man inte accepterar vad domstolen beslutar och dennas auktoritet alltsa
sattes i fara. Jag formodar att den situationen maste ha uppkommit ocksa i
Australien. Om man i en sadan situation inte later lonekampen vara iri, ar
systemet betankligt fran demokratisk synpunkt. Later man a andra sidan lonekampen vara fri, har man givit domstolens auktoritet en torn. Det skuHe vara
intressant att hora, hur systemet verkar i praktiken.
Professor E. Lundberg: Jag ar inte sa val insatt i hur "The federal arbitration court" fungerar. Att den ar man om sin auktoritet ar givet, och for att
uppratthalla sin auktoritet maste den fatta rimliga lonebeslut, som kan accepteras. Resultatet har blivit den loneinflation, som jag namnde i mitt foredrag.
Nar det uppstar en konflikt mellan arbetare oeh arbetsgivare, har det blivit
kutym, fastan det inte varit tankt sa fran borjan, att man inte gor nagot
egentligt forsok till medling. Man har ett mer eller mindre formeHt medlingssammantrade, dar dock ingen tanker pa att det skaH kunna b1i medling. Det
forutsattes, att saken skall avgoras av domstol. Nar det frall fackforeningssidan
kreeras dispyter genom att staHa krav pa lonehojning eHer arbetstidsforkortning, har man i allmanhet inte nagon tanke pa intimare kontakt med motparten. Sedan har domstolen "hearings" med vittnesforhor, dar ocksa ekonomer
oeh statistiker far utta1a sig.
Dessa domstolar fattar besint inte bara onl loner utan aven om arbetstiden.
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40-timmarsveckan infordes genom ett federalt domstolsbeslut 1947. Tank, vilken
skillnad mot i Sverige, dar vi tillsatter en kommitte, som i manga ar overvager
omojliga ting, och sedan den Hinga politiska beslutandeprocessen! Sedan 40timmarsveckan val inforts (sedan 1948), vet ingen riktigt, hur manga timmar
det i genomsnitt faktiskt arbetas. Den overfulla sysselsattningen och knappheten
pa arbetskraft medfor namligen, att arbetarna ofta betingar sig en viss volym
overtid for att overhuvud taget ta anstalIning. De iiI" inte sa noga med att det
verkligen blir overtid; huvudsaken ar att de far overtidsfortj anster. Nar man
fran Sverige begarde upplysningar om effekten av 4O-timmarsveckan, kunde
jag darfor inte Himna nagon belysande statistik.
Just da jag reste, pagick i Australien en besvarlig strejk i hamnarna. Hamnarbetarna ar liksom pa manga andra hall pa ··krigsstigen - dar finns ett ratt
stort kommunistiskt inflytande. Att strejka uppfattas i princip som lagstridigt,
sa lange av domstol faststaIIda loner galler, aven om det diskuteras, pa vad
satt en strej k ar lagstridig. Om en liten fackforening strej kar, betyder det i
varj e fall "contempt of court", och fackforeningen blir skyldig, aven om den
inte ar direkt ansvarig; fackforeningarna ar namligen egentligen skyldiga att
se till, att arbetarna inte strejkar - det ar fran var synpunkt upp- och nedvanda
varlden. Straffet for en fackforening, som later det ga till strej k, kan bli boter,
och det svaraste som kan handa, ar att fackforeningen blir avregistrerad och
s81unda inte far fora talan infor domstol. Hamnarbetarnas fackforbund ar
emellertid sa stort och maktigt, att den, vagen nog inte ar framkomlig, och
diirmed har det uppstatt en besvarlig auktoritetsfraga for domstolen.
Den storsta nackdelen med detta system med obligatorisk skiljedom i lonetvister ar enligt min mening, att nlan i Australien inte har fatt nagon motsvarighet till var oerhort viktiga och forstklassiga uppfostrings-, upplysningsoch skolningsprocess, som vara kolle~tivavtalsforhandlingar ger upphov till,
med resultatet, att vara fackforeningsman diskuterar vinstanalys, produktivitetsutveckling och lonestegringsutrymme pa ett plan, som helt saknas i Australien.
Jag brukade skamta med mina australiska kolleger med att saga, att nar vi i
Sverige talar om produktivitet, anvander ni i Australien uttrycket "dirty lie".
Det betyder kanske ungeHir detsamma, men vart ekonomisk-politiska sprak ter
sig mera kultiverat!
Professor I. Svennilson: Jag skulle vara tacksam onl professor Lundberg
ville nagot ytterligare utveckla sin installning till fragan om vaxelkursforandringar. Han framhavde att Australiens svarigheter i stor utstrackning har karaktaren av en valutakris, och jag satt diirfor och vantade pa att han skulle
rekommendera en rorlig vaxelkurspolitik. Professor Lundberg har ju i annat
sammanhang gatt ganska langt i riktning mot att rekommendera en sadan politik. Nu lade professor Lundberg i stallet tyngdpunkten vid strukturfragorna och
tycktes mena att svarigheterna inte kunde avhjalpas med en vaxelkursforandring.
Ett argument som professor Lundberg anvande var att en depreciering leder
till inflation. Det kanner vi ju val igen, aven om detta, sasom framgick av
professor Lundbergs anforande, inte anger sista ordet, eftersom man ju atminstone teoretiskt kan tanka sig en ekonomisk politik i ovrigt som balanserar
inflationstendensen.
Jag fragar mig nu om professor Lundberg verkligen menar, att elasticiteten i det australiska systemet inte ar sa stor att det skulle lona sig att forsoka
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ratta till Higet med hjalp av en valutadepreciering. Han talade om att folk
tenderar att overge de primara industrierna for att flytta till stadsnaringarna.
Xr inte det nagonting som mojligen skulle kunna rattas till genom en valutadepreciering, sonl gjorde det annu mera lonande for farfarmarna att agna sig
at sin naring? Och finns det inte nagon elasticitet ocksa pa importsidan, som
skulle gora det mojligt att avveckla en del av importrestriktionerna.
Professor E. Lundberg: Professor Svennilson har tagit upp en central fraga.
Det ar paradoxalt, att vi sa att saga har bytt plats i debatten har i kvall -det brukar annars vara professor Svennilson, som talar om strukturfragor
oeh om hur orinlligt det ar att forsoka fora konjunkturpolitik, medan jag
brukar ha svart att ta ordet struktur i min mun. Detta har sedan gammalt motsvarat 'var arbetsfordelning.
Emellertid har jag nog uttryekt mig slarvigt, oeh jag ar tacksam for att
professor Svennilson tog upp det har problemet. Jag visade med exempel fran
1930-talet, hur en depreeiering, kombinerad med en stark lonedeflation, ledde
till sadana omkastningar i prisrelationerna, att valutasvarigheterna sa smaningom utjamnades. Jag kan tanka mig, att motsvarande losning rent teoretiskt
ar tankbar aven i nuvarande lage. En stark nedskarning av immigrationen skulle
darvid kunna underUitta en effektiv anti-inflatorisk politik. Immigrationen oeh
den starka folkokningen drar ju med sig stora investeringsuppgifter, oeh det
skulle vara lattare att na en dampning i konjunkturen, om man bantade ner
immigrationen. En restriktiv penning- oeh finanspolitik, som medforde en nagot lagre grad av sysselsattning utan att leda till storre arbetsloshet, ar en nodvandig forutsattning for att depreeiering skall ge efterstravade resultat.
Jag har emellertid i mitt foredrag gatt ifran min vana att forsoka vara politiskt orealistisk oeh papekat de stora strukturella svarigheterna. Dessa struktursvarigheter gor, att en depreeiering ter sig som en mindre framkomlig vag
an den skulle vara, om Sverige kom i valutasvarigheter. Den svenska exporten
har en betydande elastieitet. En depreciering i samband med neddampning av
det totala efterfragetrycket skulle innebara, att hemmamarknaden strops oeh
det blev bade utrymme for oeh stimulans till okad export. I Australien skulle
en depreeiering, om man inte ser pa mycket lang sikt, endast verka pa importsidan. Exportens stallning belyses av den nojde jordbrukarens syn pa fragan.
Det gar inte att i DagOn storre utstraekning pa kort sikt staHa om produktionsresurser fran hemmamarknads- till exportproduktion. Jag ar fullt medveten om
att uppodling av nya vetearealer, uppforande av stangsel oeh over huvud taget
investeringar mom "primary industries" skulle stimuleras av en depreeiering,
men effekten skulle bli relativt mindre an i Sverige oeh komma mindre snabbt.
Nar man ser politiskt realistiskt pa importsidan, maste man saga, att australierna anser sig ha en god metod for att losa aterkommande valutakriser av
mera kortfristig natur, namligen att anvanda inlportregleringen som korttidsinstrument. Man skarper importregleringen vid tillfallen, da t. ex. terms of
trade forsamrats starkt - man kan nog aldrig klara sig helt utan en importreglering. Dilemmat ar att ett litande till detta vapen latt medfor en spekulativ
installning. Importorerna skyndar sig att importera under de perioder, da regleringen lattar, i forvantan pa att regleringen snart kan komma tillbaka. Detta
ar alltid ett dilemma, nar man forsoker skota valutapolitiken med importreglering. - Jag ar emellertid fullt ense med professor Svennilson om att man
myeket val rent teoretiskt kan tanka sig en sadan losning - hur strukturellt
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problemet an ar - , att Australien forst gor sig av med sitt inflationsgap,
minskar den overfulla sysselsiittningen oeh bantar ned immigrationen for att
sedan, nar detta ar skett, depreeiera pundet i syfte att aterstalla lonekostnadsrelationerna gentemot utlandet. Om sysselsattningen inte ar for hog, behover inte lone-prisspiralen bli besvarande. Men detta ar en myeket teoretisk
losning.
Professor Svennilson fragade ocksa om mojligheterna att mera lopande anyanda vaxelkursforandringar som valutapolitiskt instrument. Det tror jag av
angivna skal inte ar en lamplig vag for Australien - under givna politiska och
ekonomiska utvecklingsbetingelser. En annan fraga gallde,·· om man statistiskt
kan visa, att kostnaderna i Australien ligger for hogt i forhallande till den
engelska kostnadsnivan. Som belysande symptom kan jag namna; att en australisk yrkesarbetare inom mekanisk industri i genomsnitt lar ha 70 procent hogre
Ion an motsvarande arbetare i England. Jag tror inte, den australiske arbetarens
produktivitet ar sa myeket hogre - den kan till och med vara la.gre.
Professor E. Lindahl: Jag hoppas att jag inte forlar det goda intryek vi
har fatt av det har foredraget, om jag sokerdra nagra enkla slutsatser av alIt
det som vi fatt hora om Australien oeh des~ valutalage.
Den omstandigheten, att Australien har stq:ra naturliga resurser i forhallande
till sin bebyggelse, kan· ju inte vara nagon direkt orsak till valutasvarigheter
pa Jangre sikt, aven om variationer i e~portpriserna kan medfora tillfalliga
besvar. PA grund av sina naturrikedon,tar bor landet tvartom ha goda {orutsattningar for export. Inte heller bor landet raka ilIa ut i valutahanseende,
darfor att det uppammar inhemska indllstrier genom skyddstullar, ty harigenom
minskas ju importbehoven, Atminstone pa langre sikt. En annan sak ar att
tullarna leder arbetskraften fran den givande exportnaringen till de skyddade
hemmamarknadsindustrierna, dar produktiviteten fran internationell synpunkt
ej ar lika hog. Men Australien ar sa rikt, att man trots detta far ganska hog
realinkomst per huvud av befolkningen.
Jag tolkar professor Lundbergs grundforklaring till Australiens daliga valutaHige sa, att landet har ont om kapital for sin utveekling oeh att denna kapitalbrist blivit sarskilt kannbar pa grund av den stora immigrationen. Australierna
vill inte resignera infor denna grundlaggande kapitalbrist utan viII kora pa
fortare an de har resurser till. Far de inte kapital utifran, satter de i gang inflatoriska atgarder for att pa det viset skaffa fram kapital inom landet. Jag tror
att inflationspolitiken, som stimulerat importen oeh samtidigt kanske verkat
avskraekande pa utlandska langivare, ar en viktig forklaringsgrund till Australiens valutabekymmer. Man kan mojligen vilja pasta, att inflation i ett land
med Australiens ekonomiska struktur ej kan undvikas. Men sa lange mojliga
atgarder ej vidtagits mot inflationen, ar ett dylikt pastaende ej bevisat, varken
for Australiens eHer andra landers vidkommande.
Professor E. Lundberg: Jag har ingenting emot professor Lindahls tolkning.
Jag vet inte om hans anforande implicit innebar en kritik - de vackra inledningsorden skulle kunna tyda pa det.
Aven jag formenar, att Australien potentiellt ar mycket rikt. Det har stora
naturresurser oeh goda mojligheter att enligt de komparativa kostnadernas lag
halla valutaekonomisk jamvikt oeh fa en hog levnadsstandard. Jag viII emellertid liigga vikt vid tva tinge
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Sasom professor Lindahl framholl staller immigrationen oeh tempot i industrialiseringsproeessell sa stora krav pa sparandet, att det uppstar en tendens
till inflation oeh en okning av importen redan av det skalet. Den politik som
nu fors syftar till battre budgetbalans, oeh det vidtas aven sparstimulerande atgarder, som inom ramen for mojligheterna skall astadkomma en
battre intern jamvikt.
Vidare viII jag ifragasatta, om det inte andil, pa grund av de strukturforhallanden jag talat om, ar svart att na valutaekonomisk jamvikt med endast antiinflatoriska atgarder. Det ar en sak som inte kan bevisas forran Australien
kommer i ett lage dar det inte Hingre rader intern inflation. Det pagar en snabb
expansion med en S-proeentig okning per ar av den reala nationalinkomsten.
Expansionen tar sig uttryek i en industrialisering oeh en uppbyggnad av servicenaringarna, medan bade de utHindska oeh inhemska industriforetagen nastan helt saknar "propensity to export". Inom exportnaringarna, som ligger pa
landsbygden, ar produktivitetsstegringen otillraeklig. Man dodar kaniner, skoter faren battre oeh skaffar mera godningsamnen till hetesmarkerna oeh far
pa sa vis en produktivitetsstegring av 2 proeent per ar, som oeksa bestammer
exportvolymens okning. Importen tenderar daremot att stiga proportionellt med
nationalinkomsten.
Delta ar min enlda bild av strukturutveeklingen ur valutasynpunkt. Jag ar
heredd att medge att den ekonomiska utveeklingen, sasom professor Svennilson
framholl, inte ar naturnodvandig utan betingad av de interna ekonomiska forhiHlandena. Strukturen ar inte oberoende av den ekonomiska politiken, oeh en
andring av prisrelationen mellan inhemska oeh utHindska varor kan sa smaningom tankas leda till en hattre valutaekonomisk jamvikt.
Nar Australien nu bygger upp en industriproduktion, som pa manga omraden ar hogt rationaliserad oeh har hag produktivitet, kan man tanka sig att
landet skulle kunna hjalpa till att industrialisera de ostasiatiska Hinderna Indonesien, Siam oeh aven ·Indien - med hjalp av kapital fran Farenta staterna oeh pa sa vis fa dollar. Australierna har sjalva svart att tanka sig att de
skall kunna arbeta in sig pa de europeiska oeh amerikanska marknaderna. Detta
ar givetvis i hog grad langsiktsmajligheter.
Australierna tanker sig garna sitt eget land som ett hlivande USA. Forenta
staternas ekonomiska expansion horj ade pa samma satt. Forenta staterna hade
emellertid aldrig lika stor relativ immigration oeh folkokning, som Australien
haft under efterkrigstiden. Den amerikanska importkvoten giek sa smaningom
ned till 4 procent, som den ar nu, oeh australierna tanker sig ibland, att deras
land skall ga samma vag. Man planerar till oeh med - ja, man ar ju i fard
med - att yanda floderna uppifran Snowy Mountains at ratt hall, d. v. s.
inat landet, oeh darigenom skapa en Mississippidal, dar det nu ar mer eller
mindre aken. Da ar det i eminent mening fraga om en strukturomvandling.
Australien ar fullt av stora mojligheter, men jag tror, att landet kommer att
fa behalla valutasvarigheter oeh atnjuta importregleringar under langa tider,
inte minst darfor att man inte bryr sig sa varst myeket om avigsidorna med
denna metod oeh faktiskt i allmanhet inte tyeker ilIa om valutaregleringar, tullar
och inflation. Australierna anser det ganska naturligt, att man med olika metoder skyddar sin levnadsstandard, hindrar for hard konkurrens fran import av
andra lander med lagre lonestandard. Jag sag, hur australiska importorer
kampade for att fa importera svenska varor, nar Tariff Board ville hoj a tullarna
for att hj alpa australiska tillverkare, Importorerna maste visa, att vi i Sverige
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betalade goda loner. Australiska importforetag maste i sj alva verket prestera
mycket av forskningsarbete for att kunna halla importen fran vart land nagorlunda uppe.
Professor E. Lindahl: Jag menade ungefar detsamma som professor Lundberg sade, namligen att Australien borde kunna fa en utveckling motsvarande
Forenta staternas, om landet fick tillrackligt med kapital utifran. Det forefal~
ler visserligen troligt att Australien i framtiden far storre svarigheter att betala igen sma Ian an Forenta staterna har haft, men detta hindrar ej att en
kapitalimport skulle vara mycket fordelaktig for landet sj iilvt.

Ordforanden: Harmed far jag an en gang tacka kvallens inledare
samtidigt som jag tackar dem som deltagit i debatten och forklarar
densamma avslutad.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 20 april 1956
Ordforande: Direkto1" Ben g t Pet r i

Docent Erik Dahmen inledde aftonens diskussion over

Niiringslivets kapitalforsorjning
I den ekonomiska debatten hal" fragan om 11ariIlgslivets kapitalforsoI'jning ryckt fram i forgrunden. Det finlls tva huvudskal hartill. Det
ena aI', att den ekonomiska politiken mot inflation nu avsiktligt inriktas pa att minska foretagens vinstmarginaler och forsvara kreditforsorjningen. Det andra aI', att den tekniska utvecklingens mojligheter
och den utlandska konkurrensens krav blivit uppmarksammade i vida
kretsar pa ett annat satt an tidigare.
Det ar naturligt, att den som minns tidigare diskussion blir misstanksam, nar det idag talas om brist plt kapital. Plt naringslivshltII
hal" man ju skramt for vargen i manga artionden. Man bor naturligtvis
dock inte ha nagon forutfattad mening i fragan, huruvida kapitalbristen ocksa nu bara ar ett brodspoke. Naringslivets framtida kapitalforsorjning ar ell fraga, som maste studeras utan att man later sig
paverkas av tidigare diskussion. Det forsta man da hal" att gora, om
man skall fa nagon ratsida pa problemet, ar att bestamma sig for vad
man skall mena med "kapitalbrist".
Det enda entydiga bristbegreppet ar det rent marknadsmassiga.
"Bristen" tar sig uttryck i att inte alIa lanesokande, som a1" villiga
att betala den gallande marknadsrantan, blir tillgodosedda. Denna
brist sammanhanger med vad man i den ekonomiska teorien betecknar som en "ofullkomlig" marknad. Det finns dock ingen anledning
att koncent1"e1"a intresset till en brist av detta slag. K1"edit- och kapitalmarknaden kan inte rimligtvis vara l1agot annat· an en ofullkomlig
Inarknad i denna mening. Det skulle fa vadliga foljde1" om de, sonl
erbjod sig att betala den hogsta rantan, alltid fick foret1"ade. Det vore
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inte heller andamalsenligt att i foreliggande sammanhang di'skutera
en generell brist, som man kan hava genom att hoja priset pa kapital.
Vi maste darfor soka andra kriterier.
Att utan hansyn till rantan de£iniera bristen genom att summera
ihop alIa de investeringar vi i oeh for sig skulle vilja gora men inte
kan gora, yore a andra sidan meningslost. Det skulle i sa fall bli anledning att tala om en enorm brist pa praktiskt taget alIa omraden
oeh det vore ingen fruktbar utgangspunkt for en diskussion.
Ett tredje bristbegrepp forefaller da rimligare, namligen det som
kan knytas till foljande fraga: Kan alIa de investeringar, som behovs
for att vidmakthalla minst samma takt i konsumtionsstegringen som
hittills, goras utan inflation? Det ar givet, att om man sager, att det
foreligger en brist, om svaret pa denna fraga ar nej, ar bristbegreppet
teoretiskt alldeles godtyekligt, men det hil1drar inte, att man hal"
praktisk anvandning for det.
Vi kan slutligen flytta oss fran det generella planet till fragan om
kapitalforsorjningen inom olika omraden. Vi kan saga, att kapitalforsorjningen erbjuder ett problem, OJll investeringsprojekt pa ett hall
inte gar att genomfora av finansiella skal, samtidigt som ungefar
likvardiga projekt pa andra hall, t.;lex. inom vissa kategorier av foretag kall genomforas utan finansiella svarigheter. Det kan da vara
fraga om en brist, som sammanhanger med diskriminerande la-gar inte bara skattelagar ~tan oeksa aridra lagar - med .bristfallig organisation av kapitalmarknaden eller med traditionell inriktning av bankernas kreditgivning, enskildas oeh kapitalmarknadsinstitutionernas
placeringar etc. En brist i denlla mening, lat oss kalla den "institutionell", kan alltsa foreligga, aven om det inte finns nagon generell
brist.
Skall vi forst diskutera den eventuella forekomsten av kapitalbrist
i den mera generella meningen, maste vi ta till utgangspunkt en bedomning av hur stora de "investeringsbehov" ar, som maste tillfredsstallas for att konsumtionell i langden skall kunna hojas i minst samma
takt som hittills.
Det ar en spridd forestallning, att en storre del an nu av nationalinkomsten fortsattningsvis maste avdelas for investeringar med tanke
pa den tekniska utveeklingen som sadan. Nu later det ju kanske lite
besynnerligt, att vi maste dra at svangremmen oeh spara mera av det
skalet, att tekniken nu visar sig oppna Inera storartade mojligheter
till ekonomisk utveckling oeh standardhojning an tidigare. Men det
kan naturligtvis vara riktigt. Emellertid tror jag, att man har anledning att ta litet forsiktigare pa fragan, an man ofta gore Det ar latt
att gora forhastade generaliseringar till det samhiillsekonomiska pIa-
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net av de problem ett enskilt foretag moter. Lat mIg ta ett enda
exempel.
Det ar sant, att nya maskiner och anlaggningar idag ofta ar mycket
dyra i forhallande till vad de aldre pa sin tid kostade, aven om man
korrigerar for penningvardets forsamring. Men for det forsta finns
det sakerligen exempel ocksa pa motsatsen, pa att man just tack yare
tekniska framsteg nar snabb produktivitetsokning med enklare och
billigare medel an tidigare. For det andra kan man, aven om den forra
tendensen overvager, inte utan vidare dra slutsatsen, att en storre del
av nationalinkomsten an tidigare darfor maste sparas. Det kan vara sa,
att den tekniska utveeklingen - t. ex. atomkraftens eivila utnyttjande
oeh automationen - atminstone i vissa industrigrenar disponerar
for en strukturforandring mot storre och farre enheter. Dessa enheter
behover da mycket kapital men i gengald blir det iute behov av investeringar i en mangd andra foretag.
Na, det rna vara hur som heIst med fragan om tekniken oeh kapitalbehovet. Under alIa forhallanden a1" det ingenting som hindra1", att
samma framstegstakt som hittills kan tankas fo1"utsatta en okning av
nettospa1"kvoten over huvud taget. Det finns ju andra faktore1" an tekniken och det ar min tro, att dessa okar behovet av nettoinvestering.
Det fo1"eligger utan tvivel for lang tid framat ett ovanligt stort
investeringsbehov bl. a. inom den s. k. offentliga sektorn, som maste
tillfredsstallas, om framatskridandet skall kunna fortsatta. Vi behover
nu, hI. a. for naringslivets skull, ett femtiotal ar efter industrialismens
genombrott i vart land, fran grunden bygga om vara stader, vagar och
jiirnviigar. Att det hyggdes for helt andra bI. a. tekniska forhallanden an vi hal" idag, ar vi val alIa plagsamt medvetna om. Det ar hal"
fraga om elt slags koncentrerat reinvesteringsbehov, sammanhangande med att industrialismens ekonomiska oeh tekniska omdaning av
vart land kom pa sa relativt kort tid under 1800-talets sista artionden.
- Befolkningsutvecklingen staller oss ocksa for overskadlig framtid
infor exeeptionella investeringsbehov, framfor alIt skolor oeh andra
unde1"visningsanstalter, sjukhus, alderdomshem etc. - Slutligen pagar i vart land en myeket betydande kapitaljortiiring som agnas alldeles for liten uppmarksamhet. Denna torde i verkligheten vara
stor, att den aktuella nettosparkvoten ar lag i Sverige idag.
For att ta det mest uppmarksammade omradet forst, kan vi peka
pa nedslitningen av vart galnla husbestand, en nedslitning, som 11ar
en av sina orsaker i hyresregleringen oeh sin motsvarighet i en konsumtionsstegring. Hyresgasterna betalar i regel mindre i hyra an vad
som behovs for att hyresvardarna skall kunna underhalla husen. De
forra far i stallet pengar over, exempelvis for finansiering av hil- och.
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motorcykelakning. Orsakssambandet mellan vara halvt forfallna hus,
framst fran artiondena kring sekelskiftet, oeh de olidliga forhallandena pa vara gator ar hur klart som heIst. Mindre uppmarksammat
ar den kapitalfortaring, som pagar i form av jorderosion och atarmning av humushalten i var akerbruksjord. Nara sammanhangallde harmed ar vardeforstoringen genom den jororening av sjoar och vattendrag, som vi ivaI' enfald tillater. Vidare sker en successiv sankning
av grandvattensnivan i landet. Slutligen ar vi som bekant i fard med
att forstora alltfler skonhetsviirden i naturen. AlIa de namnda forha!·
landena hal" en ekonomisk aspekte De leder till kolossala investeringsbehov i den mening jag hal" anvander ordet. Rakningen for Val' betydande konsu.mtionsstegl"ing efter kriget hal" annll bara till en mindre
del presenterats. Kalkylel1, att enbart reningsverken kommer att kosta
ca tre miljarder, gel" emellertid en liten forsmak. AlIa rakningar tillsammans gar sakerligen till manga miljarder per are Oeh vi lar iute
kunna smita ifl"an dem.
Jag skulle med hal1visning till vad jag nu sagt vilja pasta, att vad vi
under en ratt lang tid framover behover, ar en hojl1ing av en i verkligheten ganska lag oeh med tanke. pa fortsatt snabb lltveekling sannolikt otillraeklig nettoinvestering. v;· star emellertid har infar ett problenl, som vi knappast satt OSS ol~dentljgt in i. Det bestar dari~ att

kapitalbrist kan sagas joreligga, dar/or att en sadan hojning ar n~ycket
svar att astadkomma i vart nllvarande samhiille. Lat oss se lite nar-
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mare
inneborden av detta gellerella kapitalforsorjningsproblem
oeh peka pa hur det konkret yttrar sig.
Problemet att fa utrymme for sadana investeringar, sonl bringar
kapitalfortaringen till ett slut, hal' funnits under hela efterkrigstiden
fastan det som sagt uppmarksamnlats for litet. Eftersom for det forsta
kapitalfortaringen hittills iute i hogre grad bromsat standardhojningen
och for det alldra investel"ingar av annat slag gett snabb avkastning,
hal" vi i farsta hand agnat oss at detta senare slag. I ovrigt hal' konsumtiollen okat sa att vi fatt en ganska rnattlig nettoinvestering. Sarskilt
anmarkningsvart ar att till oeh m.ed denna begransade nettoinvestering
hal' uppnatts till priset av penningvardeforsamring. Dess uppnaende
hal" forutsatt en inflation, SOln "lost" kapitalforsorjningens problem,
om man nll far anvanda uttryeket "lost" i detta samn1anhang., nar
det nappeligen ar en losning, sonl star till buds i langdelL
Inflationen hal" temporart kunnat klara kap'italproblemet darfor att
den sa lange utlandet oeksa haft inflation ·i hog grad bidragit till att
foretagen, ofta till foretagarnas egen forvaning, genonlgaende haft god"1
vinstmarginaler, inte
arbetarnas men va.!
penningspararnas bekostnad. Om det ar sallt, som lllan sager, att den regering vi haft
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till l1agon del a1' lnedskyldig till penningvardeforsamringen, sa forhaIler det sig ocksa sa, att denna regering skaffat foretagen i svenskt
naringsliv mycket storre vinster an de ·skulle haft vid en mera penningvardebevarande politik, till aventyrs ford av en borgerlig regering. Vinsterna har pa manga hall varit sa stora, att inte ens en
successivt skarpt foretagsbeskattning kUl1nat s. a. s. neutralisera dem.
Man bor vidare komma ihag, att penningpolitiken anda fram till allra
senaste a.r inte bara stimulerat konsumtionen utan ocksa inneburit,·
att det till yttermera visso i regel varit latt for foretagen att i den man
sjalvfinansieringen varit otillracklig skaffa pengar pa lanenlarknaden
till billiga rantor.
Att vinsterna varit goda kan ll1an jll forsta redan av en ratt ytlig
iakttagelse av svenskt naringsliv under de gangna tio aren. Det framgar
ocksa av en undersokning, som gjorts. i samarbete mellan Statistiska
centralbyran, Illdustriens utredningsinstitut och Konjunkturinstitutet
rorande finansieringen av de industriella investeringarna under aren
1950--1954. Forst kan l1lan finna', att bruttosparandet inom foretagen
varit kanske t. o. n1. storre an bruttoinvesteringarna. Undersoker man
hur de faktiskt gjorda. investeringarna finansierats, kommer man enligt nlin berakning till den slutsatsel1, att nagot sadant som 2/3 av
bruttoinvesteringarlla inonl industrien fin~nsi~rats internt inom respektive foretag. Detta maste betyda, att en betydande del aven av nettoinvesteringarna sjalvfinansierats.
Idag ar emellertid skon pa den andra foten. I den ekonolniska
politiken siktar man nn pa att reducera naringslivets investeringar
genom metoder, sonl i nlotsats till tidigare anvanda sadana verkligen
hal" utsikter att bli effektiva. Vid det hal" laget ar de alltfor kanda
for att jag skall behova narmare uppehalla Inig vid denl. En ny
pamillnelse onl clem hal" vi fatt senast idag genom riksbankens dekret.
Det gemensanlma for denl aI', att de leder till att foretagen far betydJigt mindre tillgang an tidigare pa saval egna pengar som kredit for
finansiering av investeringar. AlIt detta sker sonl ett led i anstrangningarna att hejda inflationen., anstrangningar, som med all ratt anses
nodvandiga for att vi skall halla priser och kostnader nagot sa nar i
schack och kllnna fa hyggliga chanser att i langden klara konkurrensell pa varldsmarknaden. Av primart intresse i foreliggande sammanhang ar, att om dess~ anstrangningar fullfoljes och blir framgangsrika.re an tidigare mera halvhjartade forsok, sa kommer emellertid
naringslivets kapitalforsorjningsproblem att aven pa langre sikt framtrada
ett helt annat satt an hittills.
·Det finns ingenting markvardigt i denna slutsats. Den fulla sysselsattningen skall ju om mojligt bibehallas. Detta bor val ocksa lyckas
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sa lange expoI'tkonjunktu.ren ar god. Med den fulla sysselsattningen
foljer av selval teori sam erfarenhet att doma en sa stark hojning av
penninginkomster oeh konsumtion, att det reala investeringslitrymmet,
dvs. med hansyn till tillgangen pa arbetskraft oeh material, blir myeket begransat. Da maste oeksa det finansiella utrymmet goras myeket
begransat, om man verkligen viII forsoka forhindra inflation. Det
reala utrymmet blir ringa oeksa darfor, att den ekonomiska politiken
i ovrigt samtidigt verkar konsumtionsstimulerande. Visserligen ar den
penningpolitiska atstramningen i oeh for sig agnad att foranleda ett
okat sparande pa konsumtionens bekostnad. Den som viII investera
blir ju mera tvungen att spara an tidigare oeh sparandet genonl arnoI'teringar okar. l\1en samtidigt fortsattes oeh intensifieras konsumtionsstimulansen pa- andra vagar. Jag tanker har - for att eitera Sven
Rydenfeldts mot alIa partieI' riktade oeh darfor effektivt ihjaltigna
brosehyr "Soeialpolitik oeh samhaIIsekonomi" - sarskilt pa statsutgifter i form av "politiska gavor". Tag 1. ex. barnbidragen oeh bostadssubventionerna, som bada driver upp konsunltionen, hI. a . biIkopen. De sammanlagda ieke behovsprovade statsutgifterna pa socialbudgeten uppgar idag till inte mindre an drygt 21;4 miljard kronor. Huruvida soeialpolitik i betydelsen av
politik, sonl hjiilper,· dar hjiilp
bast behovs, dar nod rader, verkar k~nsumtionshojande,kan vara mera
tvivel underkastat. I manga fall kan den sakert verka produktionsframjande" Denna verkliga socialpolitik spelar dock inte sa stor roll.
Dess omedelbara och synliga resllltat beror ju ett relativt fatal manniskor - svart sjuka~ hI. a. sinnessjuka, invalider, de verkligt fattiga,
fangar oeh andra missanpassade nl. f1. - och den hal' darfor inte
politiker SOlll de fran valsynpunkt nlera
samma dragningskraft
givande politiska gavorna till de stora folkgrupperna. Jag viII med
detta illte moraIisera, an mindre ta nagon politisk standpunkt, bara
konstatera hur vart samhalle faktiskt fungerar.
Lat nlig samnlanfattningsvis upprepa min huvudtankegang.. Det
moderna, genomorganiserade fuIIsysselsattningssamhallet innebar ett
stort problenl vad penningvardet betraffar. Om man viII forsoka 10sa
detta problem, konllner det i praktiken att innehara, att i forsta hand
investeringarna traffas av de ekonomisk-politiska motatgarderna. Att
investeringarna i forsta hand traffas - idag genom metoder, som
gel" naringslivet kapitalforsorjningsproblem - heror pa att det savaJ
tekniskt som praktiskt-politiskt ar sa svart att komma at penningvardeinkomstbildningen och konsumtionen.
Vid en internationell utveckling av ungefar samma karaktar som
idag tanker jag mig av anforda skal, att forloppet i fortsattl1ingen
niirmast -kan bli en llndertryckt inflation nled viss, ganska beskedlig
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penningvardeforsamring - framst betingad av dell hoga konsumtionen
- men en inflation, 80m i motsats till den hittillsvarande inte "loser"
naringslivets kapitalproblem. Forliinger vi perspektivet avtecknar sig
ett dilemma ganska tydligt. Om problemet ifraga inte loses och investeringarna darfor blir i hog grad begransade, hur gar det da med
inflationsbekampningen och standardhojningen pa liingre sikt? Rakar
vi, som vissa andra lander redan gjort, in i en atervandsgrand, dar
investeringarna halles tillbaka i syfte att hindra inflation men inflation och betalningsbalansproblem istallet kommer in bakvagen i saIl..
skap med langsammare framatskridande, misstanker jag att fragan
om konsumtionens begransning kommer att tas upp i mindre demokratiska och fran liberal syllpunkt foga tilltalande former. BI. a.
arbetsmarknadens och utrikeshandelns frihet kommer i farozonen. Hal"
skymtar vittgaende perspektiv och stora problem langtutover de ekonomiska. Lat mig darfor skyndsamt ga tillbaka till det dagsaktuella.
I anslutning till fragan om konsumtionen skulle jag sarskilt vilja
ta upp till diskussion en sak, som jag tror det ar betydelsefullt att
klara upp. Det hal" i debatten nyligen talats om "hoga loner och stort
sparande" som ett mal for politiken. Konstellationen ar sjalvfallet
angenam for framstegsvanligt organisationsfolk. Det ar ocksa sa, att
man ibland med viss belatenhet pekar pa hur mycket pengar, som nu
for tiden sattes in pa sparrakningar oeh i forsakringsbolagell. Sellast
haromdagen publicerades siffror over forsakringssparandet, som nog
redan hunnit gladja manga och kanske fatt dem att tro, att kapitalforsorjningsproblemet nog skall klaras, trots alIt. Om inte pa annat
satt sa kan det, menar man, kanske klaras, om vi t. ex. genom ett
system for allman pensionering kan tvinga eller locka till ett ytterligare okat pellningsparande. Ocksa andra former for tvangssparande
hal" ju varit pa tal.
Dessvarre ar det dock sa, att ett okat penningsparande over huvud
inte aIls behover betyda att vi kan oka investeringarna. Det sparande,
som astadkommes ur en viss penninginkomst i samhallet, gel" inte ett
matt pa utrymmet for investeringar annat an under mycket speciella
forutsattningar. I lagkonjunktllr, exempelvis, behover det inte aIls vara
fallet. Hal" vi outnyttjade produktionsresurser och en inte alltfor mager
valutareserv, kan vi lugnt spada pa det penningsparande vi da hal"
med en kreditexpansion och finansiera investeringar med denna.
Det behover inte aIls leda till inflation. I hogkonjunktur med
full sysselsattning blir det mycket latt sa, att penningillkomsterna
stiger sa snabbt, att totalefterfragan pa varor och tjanster blir for
stor for ett bevarat penningvarde, iiven om t. 0 •. ffi. hela penninginkomstokningen sparas. Om det okade penningsparandet sker ur en
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penninginkomststegring, som .ar sa snabb, att den anda - alltsa'trots
det okade penningsparandet - lamnar kvar en allt£or stor konsumtion, sa ger det oss ju inte storre realt utrymme for investeringar
an tidigare. En annan sak aI', att utrymmet skulle minska, om penninginkomststegringen ytterligare okade konsumtionen istallet for att
sparas. Men det ar ju en ratt klen trost, nar vi ar ute efter en investeringsokning. Min slutsats blir alltsa, att sparpropaganda nog ar bra,
sparuppmuntran anda battre, sparframjande skattepolitik allra bast
med tanke pa naringslivets kapitalforsorjning. Men ett viktigare problem att losa, ocksa det med tanke pa kapitalforsorjningen, ar penninginkomsternas alltfor snabba stegring i vart moderna genomorganiserade fullsysselsattningssamhalle. Det problemet ar enligt min
mening mycket svarlost och i den man det inte loses, far naringslivet
kroniska kapitalforsorjningssvarigheter.
Lat oss nu lamna det generella kapitalforsorjningsproblemet for
att i stallet ga over till fragan om den till vissa sektorer eller typer
av foretag eventuellt lokaliserade brist, pa kapital, som kan tankas
foreligga av "institutionella" skal.
Om vi borjar med att se tillbaka kAn vi, som jag redan snuddat vid,
fastsla, att fram till senare ar har storre oeh aldre foretag overlag
haft det gynnsamt stallt. De hal" i allmanhet haft sarskilt latt att sjalvfinansiera sig och - delvis just aarfor -, dessutom sarskilt latt att
lana pengar. Det kan salunda ,sagas ha forelegat en ganska riklig
tillgang pa saval riskbarande kapital som lanekapital for denna kategori av foretag.
Inte heller valskotta medelstora oeh sma foretag har i allmanhet
haft nagra allvarliga svarigheter att skaffa kapital, under forutsattning att de inte efterstravat en snabb expansion. Hogkonjunkturen och
saval finanspolitiken som penningpolitiken hal", i varje fall under
1940-talet, snarast stimulerat till nybildning av smaforetag. En etablering av ett litet "enmans"-foretag har ofta inneburit vissa mojligheter att de facto 'minska skattebordan, som inte statt en anstalld eller
andra s. a. s. passiva kapitalplacerare till buds. Samtidigt har bankerna i hard konkurrens med varandra varit angelagna om att knyta
nya snlaforetag som kunder till sig. Langfristigare Ian .paden egentliga
kapitalmarknaden an vad bankerna de· facto ofta lamnat, hal" i regel
inte varit aktuella for denna foretagskategori, i varje fall inte for
smaforetagen. Den i det stora hela al1deles ovasentliga roll som de
statliga eller halvstatliga lanefonderna oeh laneinrattningarna i verkligheten spelat ar ett av tecknen pa detta. - Daremot kan det knappast
fornekas, att kapitalforsorjningen ofta stott pa ooverstigliga svarigheter, om IDan velat snabbt utveckla ett litet foretag till ett storre
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eiler etablera etl nytt foretag i en redan fran borjall betydande skala.
De klagomal, som Hinge horts i detta hanseende, ar berattigade, aven
om det innebar en betydande overdrift, nar det ibland sags, att all
sadan utveckling och 11yetablering olnojliggjorts. Orsaken till svarigheterl1a ligger otvivelaktigt i hog grad i den harda beskattningen av
saval foretag som el1skilda inkomsttagare och formogenhetsagare.
Foretagsbeskattnil1gells utfornlning hal' forsvarat en intern finansiering, tillrackligt betydande for en snabb expansion. Den hal" hI. a.
gjort det svart for ett litet foretag att klara sig over en lang period
med stora, forst efter ratt lang tid avkastande investeringar. Den hal"
ocksa verkat diskriminerande gellom att ett litet foretag, som tagit
stora risker vid snabb expansion haft mera begransade mojligheter
an andra att gottgora forluster pa ett faIt med vinster pa andra.
Beskattningen av enskilda har forsvarat den exterlla finansieringen
for sadana foretag jag nu diskuterar. Den hal' forst och framst redu~
cerat tillgangen pa storre, fungibla riskbarallde kapital pa kapitalmarknaden. I den man enskilda personer inte k.unnat fa skattemassiga
fordelar av det, har det for ovrigt sallan varit loekande att satsa
pengar i annat an stora, relativt riskfria foretag - dvs. i jU'st samnla
kategori, som haft det lattast oeksa med sjalvfinansieringen.
Svarigheterna att skaffa nlera betydal1de extern finansiering till
11yetablering i storre skala eller snabb lltveckling av ett Iitet foretag
hal' alltsa gallt riskbarande, eget kapital. Detta hal' emellertid delvis
kompenserats av att det inte varit sa svart att skaffa frammande kapi..
tal. Under den latta pellningpolitikens manga ar hal' bl. a. ballker oIta
strackt Sill kreditgivning langre an vad som varit i overellSstammelse
med tidigare principeI' oeh pa sa satt hal" de ibland mojliggjort en
snabb expansion, Iat vara till priset av ell ibland ratt ogyll11sam relation lnellan eget oeh frammande kapital. Men det ar givet, att en
sadal1 kreditgivning i synl1erhet inte i langden kunnat straekas hur
langt sonl heIst, nar den lanesokallde inte kUllnat prestera nagot namnvart eget kapital. ...A.nsprakell pa de lanesokande foretagarnas skick..
lighet enligt bankernas bedomning hal" sjalvfallet ocks! kommit att
stallas hogre i samnla man som vederborandes egna kapitalinsatser
varit mycket blygsamma eller rent av obefintliga och pa
satt har
nog en del ]ovallde projekt aldrig kommit till utforande eller stagnerat.
Om nlan sel" pa fralntiden och tar hansyn till den ekonoMiska politikens lluvarande inriktning, nl0tiverad av malet att fa slut pa inflationell, ar det inte sa svart att se huvudlinjerna i problematiken ocksa
pa det institutiollella plan jag 11U ror mig pa.
Tydligen ar sotebrodsdagarlla lned goda sjalvfinansieringsmoj~ig.
het.el" i stOlt sett slut for -den kategori foretag, som i sa manga
i
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sarskilt hog grad fatt sina finansieringsbekymmer Hittade eller helt
avklarade mycket tack yare inflationen. Tecknen harpa hal" redan
blivit manga. De manga nye~issionerna av aktier, t. o. m. bland
borslistans aristokrater, talar ett tydligt sprak. Man star idag av alIt
att doma i det laget, att goda mojligheter till betydande sjiilvfinansiering av nettoinvesteringar kommer att sta till buds huvudsakligen
endast i de fall, da man dels iute hal" alltfor expansiva planer dels
kunnat gora speciella vinster tack yare att man for en tid haft skickligheten eller turen att fa ett betydande forsprang framfor konkllrrenterna. I ovrigt strommar i motsats till tidigare inte nagra stora
vinster till foretag, som inte ligger i allra forsta linjen i utvecklingen.
I varje fall blir det med nuvarande avskrivnings- och varderingsregler inte mycket kvar eIter skatt.
For den kategori foretag, som redan tidigare haft en mindre gynnad stallning, dar redan forut en intern finansiering av en snabb
expansion varit svar att uppna, tel" sig situationen an lnera betanklig.
Tecknen harpa ar tydliga. I manga fall'ar nog fragan, om inte svarigheter motel" t. o. nl. att halla realkapitalet intakt. Riskerna med detta
fran synpunkten av motstandskraften mot konjunkturvaxlingar och
sysselsattningssvarigheter bor ick(r underskattas.
Nu kan man naturligtvis saga,' att det iute i och for sig behover
vara nagon olycka, om foretagen inte kan finansiera stora nettoinvesteringar utan att behova yanda sig till kredit- och kapitalmarknaden. Det ligger tvartom vissa positiva drag i detta men endast under
den forutsattningen, att dessa marknader nu och for framtiden verkligen erbjuder goda mojligheter saval i fraga om riskvilligt kapital
som i fraga om lanekapital. Yore denna forutsattning llppfylld, skulle
en lagre sjalvfinansieringsgrad, kombinerad med storre mojligheter
for nyetableringar och snabb utveckling av smaforetag, snarast verka
stimulerande pa framstegstakten, bl. a. darfor att konkurrensen skulle
oka. Hoga initialkostnader vid storre nyetableringar och knapphet
pa riskvilligt kapital pa kapitalmarknaden a ena sidan och inflationsbetingade, goda sjalvfinansieringsmojligheter, som inte alltid gjort
sovringen bland investeringar och andra utgifter foredomlig, i redan
existerande foretag a andra sidan, hal" varit en hamsko pa den indu.striella utvecklingen i Sverige efter kriget.
Nu ar emellertid forutsattningen ifraga langt ifrall uppfylld. IJat
oss se hur bankkredit- och kapitalmarknaden kan komma att gestalta.
SIg.

Forst kan vi saga, att det stora problemet knappast kommer att
ligga pa bankkreditmarknaden, om vi forlanger vart perspektiv forbi.
dagens bekymmer. Uppnas en viss konjunkturdampning med hjalp
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av den internationella utveeklingen eller Val" egen politik oeh det
generella problemet att fa utrymlne for investeringar inte forblir akut,
bade hoI' oeh kan bankkreditmarknaden hli nagot lattare. I varje fall
kan vi slippa nuvarande forhallanden. Men lattnaden pa bankkreditnlarknaden kan a andra sidan, om vi inte skall hamna illy inflationistisk overkonjunktur, vid full sysselsattlling inte bli sadan, att
bankerna pa nytt kan i viss man upptrada som fournissorer med langfristigt kapital, allra minst mera riskbarande sadant. Detta yore for
ovrigt inte rationellt under nagr~ forhallanden, nagot som jag strax
skall aterkomma till.
Kapitalforsorjningsproblemet for naringslivet kommer darfor i
stallet att ligga pa den egentliga kapitalmarknaden. Idag hal" vi pa
denna kapitalmarknad som bekant brist pa saval lanekapital som
riskvilligt, eget kapital. Industrien hal" inte fatt enlittera obligationsIan pa flera ar oeh atskilliga nyemissioller av aktier hal" pressat
aktiekllrserlla.
Under forutsattlling att som jag hoppas jag inte blir fullt sannspadd i min bedomning av det generella kapitalforsorjningsproblem,
som jag agnat forsta delen av mitt foredrag at, kan man val dock
rakna Ined att den framtida tillgangen pa langsiktigt lanekapital
for foretag med tillfredsstallande eget kapital inte behover bli nagot
stort problem. Detta skulle i sa fall sainmanhanga med att de kapitalmarknadsinstitutioner eller den eventuella pensionsfond, som far hand
om det nled all sanllolikhet aven i fortsattnillgen vaxande "institutionella" sparandet, far alIt ~torre plaeeringsbehov, som det gar att
i storre lltstraekning an idag lata komma naringslivet till godo. Detta
galler framst forsakringsbolagen, vars premiereserver ar oeh lange
an forblir i myeket snahb tillvaxt. Jag sklille inte tro att den offentliga sektorn komnler att behova lagga beslag pa hela potten. Det
primara oeh avgorande kapitalforsorjningsproblemet kom nled all
sannolikhet i stallet att galla det egna riskkapitalet oeh allt8a endast
indirekt lanekapital.
Som jag nyss namllde hal" t. o. ffi. fo1"sta rallgens foretag, som
tidigare lyekats bra l1led nyemissioner av aktier, redan mott vissa
svarigheter oeh de som nu planerar sadana, kall knappast rakna med
samma framgangar SOin de, som varit tidigare ute. Finansierillgssattet i fraga staller sig jll oeksa synnerligen dyrbart. Minst 15 % far
ju tjanas, om det skall raeka till den utdelriing, som idag kravs.
Betraffande mojligheterna att skaffa extern finansiering med eget
kapital pa annat satt· an genom aktier, nloter sakerligen samma typ av
besvarligheter for mindre foretag. Orsaken till dessa problem ar naturligtvis densamma som tidigare, beskattningen av enskilda. Det ar
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bara det, att det hela nu blir varre helt enkelt dar£or, att det nu;
nar in£lationsvinsterna allnlant kry~per eller nelltraliseras, blir flera·
foretag an hittills, SOln komnler att konkurrera om vad som finns'
att tillga.
Lagger man samnlall de olika aspekterna av £ramtidens "insti-·
tutionella" kapitalforsorjllil1gsproblenl, kommer man till att huvudproblemet troligell blir en omvandling av icke riskvilligt kapital till
riskvilligt sadant. Detta problem kan eItel" vad jag £o1"sta1' bli overskuggat endast av det generella kapitalforsorjningsproblenl, som jag
bo1'jade med att skissera. Hur skall da denna oInvandling, denna
transfornlering av ieke riskvilligt till riskvilligt kapital ktfnna ske?
Kan vi gora nagot for att underlatta den?
Forst kan vi nog konstatera, att affarsbankerna hal" iute kan gora
sa mycket at detta problem 11led de pengar, de hal" hand om. Det aT
ju mest kortfristiga., i dell lopande produktionsproeessen s. a. s. arbetaude pengar, det hal' ar fraga 0111, oeh bankutlaningel1 lnaste darfor
oeksa vasentligen vara kortfristig, iute'iunebara kapitalplacering. De
principer, som normalt ar vagleda~lde for bankerna, och de lagar,
sOln idag forsvara1' en sadan kapit~lplaeering, ar i alIas intresse pa
litet sikL
Sparbankerllas typiskt ieke-riskvilliga inlaning kan iute heller i
hog grad o111vandlas till riskvilligt eget kapital i naringslivet. Oeksa
hal" ar praxis oeh gallande lagar sakert vallnotiverade. For ovrigt
kommer deras inlaning nog inte att vara pa sarskilt stark tillvaxt..
Oln inte penninginkomsterna fortsatter. att snabbt ga i hojden, oeb
deras utlaning 111aste vasentligt tas i ansprak for andra audanlaJ iin
industri oeh handel.
Fonder, stiftelser, orgallisationer etc. borde darenlot kunna i nagon.
mall andra Sill traditionella plaeerillgspolitik. En sadan alldring IUllleI' for ovrigt redan pa att ske. Den franltvingas delvis av bittra erfarenheter av penl1ingvardeforsanlringen. A alldra sidan torde nagot
avgoral1de bidrag till problelnets losning har knappast vara att uppna.
I flertalet fall ar det ju inte fraga 0111 snabht vaxande kapitalresllrser.
For forsiikringsbolagens del ligger saken aUl10rlunda till. Deras
placeringshehov ar som jag tidigare erinrat om i stark tillvaxt. For
narvarande gar 25 it 30 ~) till stat och konlmlln, 40 it 50 %1 till
bostadsfinansiering, 10 it 15 % till industri och handel i form avo
revers- oeh illteekningslan oeh bara ett par procent till aktier. ·Man
har anledning att stalla fragan, om inte en forandring hal" kan oeh
bor ske. Det ar ju hI. a. att marka, att forsakringsbolagen l1ler oeh·
mer tar hand om pengar~ som forr stalluade inom foretagen for de:
anstalldas pellsionering.Ar del rinlligt.. att
sa satt ha en s.,a. s.
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omvand transformering, dvs. fran riskvilligt till icke-riskvilligt kapital? Nar foretag pockar pa Ian i forsakringsbolag kan de med viss
ratt lagga tyngd bakom sina ansprak, men borde inte forsakringsbolagen ocksa oka sina riskbarande placeringar?
Vi motel" har emellertid typiskt "institutionella" svarigheter. Jag bortser harvid dock fran de, som sammanhanger med dagens
kapitalmarknadsreglerande penningpolitik, eftersom de hoI' hemma
i det generella kapitalforsorjningsproblem, 80m jag redan tidigare
diskuterat och hoI' kunna forsvinna i den man detta problem mot
min formodan inte forblir aktuellt.
Vad vi motel" ar lagregler betraffande forsakringsbolagens placeringar samt faktisk, om man sa viII traditionell installning bland
placerarna - i "traditionell" inliigger jag da inte a priori nagot forklenande. De viktigaste lagreglerna begransar forsakringsbolagens
aktieinnehav saval totalt som i varje enskilt aktiebolag. Ingenting
av forsakringsfonder far placeras i aktier. Hogst 5 Cfo av rostetalet i ett aktiebolag far innehas av ett och samma forsakringsbolag. '
I verkligheten tr.or jag knappt att man i nagot fall har sa 'mycket.
Ratten till aktieinnehav totalt torde val i den man inte Riksbanken
lagt hinder i vagen i regel ha ratt val utnyttjats av de expanderande
livbolagen och kopen hal" vasentligen gallt de stora, sakra foretagen.
Utrymme for omplaceringar till aktier finns dij.remot pa en del haIl.
Den viktigaste fragan ar emellertid huruvida man kan rekommendera
en andring av lagen och hur man pa forsakringshall ser pa mojligheten och lampligheten av storre aktiekop. Kan man ocksa overvaga
riskvilliga placeringar i annan form an aktiekop, t. ex. i form av
krediter nlot sakerhet endast i en livforsakring pa lantagaren? I
senare fallet - dar jag alltsa asyftar nagot annat an belaning av
livforsakring - sklllle kapitalet realiter komlna att sta pa gransen
mellan frammande och eget.
Sjalva risksynpunkten maste sjalvfallet beaktas. I varje fall savida
vi inte skulle raka ut for stora konjunkturkatastrofer, bor val riskfordelningell dock bli tillracklig for de 'stora forsakringsbolagens del
for att vara betryggande. En invandning kan vara att det tillgangliga
aktiematerial, sonl kan komma ifraga, ar
begransat, att storre
aktiekop fran forsakringsbolagens sida bara skulle leda till hojda
aktiekurser sarskilt i de bolag, som minst behover kapital. Pa detta
kan man svara dels att nyemissioner numera skulle fanga upp efterfragan nlera an tidigare, dels att alltflera bolag kommer att introduceras pa borsen. Man kan tillagga, att man borde, kunna kopa ocksa
icke-borsnoterade aktier i nagon utstrackning. Det ar ju iute minst
denna kategori foretag, son1 behover kapital. Hllvlldproblemet ligger
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emellertid, skulle jag tro, vasentligen .pa ett annat plan.
Om forsakringsbolagen i storre utstraekning an. hittills skall forsorja foretag med eget kapital eller kapital, som star pa. gransen
mellan eget oeh frammande, blir det naniligen nodvandigt att pa ett
helt annat satt an nar det endast ar fraga om en utlaning mot goda
bottensakerheter folja foretagens verksamhet. For en sadan uppgift
ar forsakringsbolagen inte rllstade oeh kan knappast bli det heller..
En losning av detta problem skulle kunna tankas ligga dari, alt det
bildas ett antal holdingbolag, dar speeialister, narmast representerande ett mellanting mellan forsakringsdirektor, bankdirektor oeh
foretagare skoter den ifragavarande uppgiften. Tekniskt sett borde
detta kanske kunna fungera tillfredsstallande men redan ett sadant
pastaende ar nog diskutabelt.. Man bor 'emellertid framfor alIt ha
klart for sig, att man nled en utveekling i denna riktning, som inom
parentes sagt ar ganska myeket pa modet i andra lander, framst
England oeh Amerika, innebar, att man an mera an hittills skett
tunnar av traden mellan kapitalagande oeh foretagarverksarnhet . Det
blir ju fraga om tjansteman, som distribuerar andras pengar till
andras foretag. Man kommer ratt langt bort fran det s.. k. privatkapitalistiska systemet oeh i sjal\ra verket kanske oeksa fran enskilt
naringsliv over huvud..
ViII man inte ga helt in for en sadan utveekling eller ar den inte
praktiskt mojlig eller lamplig, citerstar fragan om mojlighete1'na att
oka enskilda personers formaga oeh int1'esse att forsorja narillgslivet
med riskbarande kapital. Jag hal' redan erinrat om de grundlaggande
problem, som hal' motel" framst pa grund av skattepolitiken. Detta
problem utesluter-doek inte, att nagot kan oeh bor goras for att underlatta problen1ets losning pa andra vagar. Det finns l1amligen en del
mera speeiella hinder.
Till att borja med yore en brett upplagd upplysning kring aktier
sonl spa1'objekt sakerligen motiverad oeh en sadan ar oeksa llnder
forberedelse . Okunnigheten pa detta om1'ade ar myeket stor oeh dartill lever den misstro, som av a1ltfo1' naturliga skfil skapades under
mellank~rigstiden, sakert kvar i vida kretsar. Det anses ju pa manga
hall oeksa nastan omoraliskt att ha aktier. Det ar kanske troligt att
en popula1'isering av aktier kraver storre mojligheter till insyn i
fo1'etagen. Andra svarigheter ligger pa ett mera tekniskt plan. Den
svenska aktiebolagslagen beg1'ansar mojligheterna att utge aktier i
sma valorer. Det ar svart atl se att denna begransning hal' flagOn
saklig grund. Det ar oeksa mojligt, att man bor overvaga en viss
fOfSiktig uppmjukning av den bestammelse i samnla lag, som ar
avsedd att forhilldra, att aldre aktieagares andel av bolagets tillgangar
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reduceras t. ex. genom nyemissioner. Pa andra hall ar lagstiftningen
hal" mera liberal och en uppmjukning hal" hemma skulle hI. a. kunna
underlatta foretags aktieemissioner till anstallda. Den nyss antydda
risksynpunkten kan motas genom tillskapandet av flera holdingbolag
av den typ, som blivit nagot vanligare pa senare are En principielit
battre losning ar emellertid enligt min mening s. k. investeringsklubbar eller "open end trusts" efter amerikanskt monster. I dessa,
som ofta ar ratt sma, koper man andelar, ibland enligt en bestamd
sparplan. Andelarna ar alltid likvida och deras yarde kan alltid
beraknas ganska exakt. Organisationen kan~ obesvarad' av formella
och omstandliga beslut om aktiekapitalets okning eller minskning,
vaxa eller krympa. Dessvar:re ar det val tvivelaktigt, om vi i det har
Iandet kan komma oss for att genomfora nagot sa praktiskt och
smidigt som detta.
Yare sig vi kan ga en sadan vag eller ej, forblir det naturligtvis
en oppen fraga, hur langt vi kan komma pa vagen mot en losning
av riskkapitalets problem genom att bygga pa enskildas aktieforvarv.
Personligen tror jag inte pa nagra avgorande framgangar. Men jag
menar, att vi gor klokt i att prova alIa rimliga vagal", i den man vi
viII bevara nagot av det ekonomiska och politiska system, som i huvudsak praglat den hittillsvarande industriella utvecklingen. Men det ar
det val inte alIa, som viII forstas.
Herr ordforande, jag hal" kommit till slutet av min framstallning.
Min ambition hal' inte varit att peka pa Iosningen av de fundamentala kapitalforsorjningsproblemen for vart naringsliv, bara att i nagon
liten man reda upp deras innebord. En sarskild onskan hal" jag med
detta haft pa sa satt, att jag velat atminstone antyda, att kapitalforsorjningsproblemet iute endast ar ett s. a. s. tekniskt och institutionellt
problem utan framfor alIt ocksa ett politiskt - och darvid Iangt
ifran bara partipolitiskt - sadant. BorjaI' man dissekera detta, skymtar fragor och perspektiv, som strackeI' sig Iangt utover de rent ekonomiska.

Ordforanden: Jag ber att pa de narvarandes vagnar fa tacka docent
Dahmen for detta inledningsanforande.
Om man hal' att valja amnen SOln ar av aktllalitet och betydelse
inom det ekonomiska livet i dag, sa kan man val kl1appast ta nagot
som ligger mera i centrum an det som vi diskuterar i kvall. Docent
Dahmen hal" hal" visat inte bara hur allvarligt det grundlaggande problemet ar - det generella kapitalforsorjningsproblemet - utan ocksa
visat hur svart det ar att med vara reella forutsattningar komma nagon
vart pa vagell mot 111era positiva insatser.
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Jag tror att manga blivit stimulerade av de konkreta uppsIag som
inledningsallforandet har innehaIIit, men jag ar Iika overtygad on1
att manga heharskas av en sund skepsis i fraga om mojIigheten att
praktiskt forverkliga atskiIIiga av de uppsIag 80m inledaren framkastade. Men det ar ju sa man viII ha ett inledningsanforande: med
bredd och med uppslag som ar agnade att vacka debatt.
Harefter yttrade:
Byrachef G. Cederwall: Jag viII borja med att instamma i herr ordfor.andens
tackord till docent Dahmen for ett anforande som haft en nlycket slor bredd
och 80m anvisade perspektiv av sadan betydelse, att man· inte kan undga att
fundera over dem inte bara har i kvall utan ocksa i fortsattningen.
.. Jag har inte for avsikt att deklarera nagon vasentligt ski!jaktig uppfattning
hetraffande atskilliga av huvudproblemen, men eftersom jag nu fatt till uppgift
att kommentera inledningsanforandet, viII jag i alIa fall papeka vissa nyanser
i uppfattningarna.
Savitt jag forstod holl docent Dahmen tva foredrag, forst ett om vad han
kallade det generella kapitalbildningsproblemet, hur man skall skaffa tillrackJigt utrymme for de investeringar som av olika anledningar tranger pa, och
sedan ett andra anforande om vad han kalIade det institutionella kapitalbildningsprohlemet, fragan om det finns brist inom vissa sektorer, narmast pa s. k.
riskbarande kapital.
Min sakkunskap, om jag har nagon, hanfor sig snarare till det forra problemet, och jag skall darfar huvudsakligen uppehalIa mig ~id det. Jag viII dock
i forbigaende saga nagra saker ocksa opl detta andra problem.
For det £orsta tror jag det ar vikiigt att understryka, att aven om .detta
andra problem i och for sig har stor betydelse, sa har det inte samma dimensioner som det forsta. Jag vet inte om man kan vaga sig pa nagra kvantitativa
bestamningsgrunder, men om man utgar fran de enIigt herr Dahmen menings]osa herakningar vi har, uppgick bruttoinvesteringarna for det senaste aret
till ungefar 14,5 miljarder kronor. Darav utgjorde 20 procent bostadsbyggande,
och resten var ungefar lika fordelad mellan den privata och den offentliga
sektorn. Det betyder att bruttoinvesteringarna i den privata sektorn var av
storleksordningen 6 miljarder kronor.
Aven inom den sektorn finns det en hel del stora investeringar, som har en
mer elIer mindre institutionell karaktar. Man maste alltid rakna med att en
vasentlig del av investeringarna ligger inom de gamla, stora foretagen.
Problemet om det speciella riskbarande kapitalet i den mening som inledaren
talade om kan i sammanhanget knappast galla mer an ett begransat antal
hundratal miljoner kronor. Det ar i och for sig elt stort belopp, men i alla
fall av mattlig betydelse i jamforelse med de totala investeringarna eller nationalinkomsten.
For det andra viII jag i anslutning till docent Dahmens franlstallning i vad
avser forfluten tid saga, att jag inte ar beredd att skriva under hans uppgift,
att de klagomal, som tidigare har forekomnlit fran tid till annan, har varit
berattigade. Det ar naturligtvis alltid svart att gora sig en uppfattning om vad
som hade kunnat ske, om det funnits rikligare tillgang till sadant kapital. Man
kall endast konstatera, att vi haft en avsevard ekonomisk utveckling i landet,
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att den under efterkrigstiden snarast har ytterligare accelererats oeh att
bildandet av nya foretag snarast har varit meta oJllfattande under efterkrigstiden an tidigare.
Det maste naturligtvis alltid sattas granser for de initiativ 80m fantasifulla
manniskor viII ta, men om man ser pa den utveckling SOI11 hittills faktiskt har
iigt rum, tror jag inte att l11an kan saga att klagonlalen i nagon nalnnvard
utstrackning har varit herattigade.
Jag skall omedelhart for det tredje erkanna, att situationell natu·rligtvis ter
sig annorlunda, om man ser framat i tiden. Det ar mycket 80m har forandrats
i forutsattningarna for naringslivets utveckling, inte minst pa den allra senaste
ti-den. Inled-aren gick forhi en fraga,. som jag inte kan undga att ta upp, nanlligen om l11an kan vara saker pa att' det. kOlllmer att rada storre knapphet i
fral11tiden pa kapital for sadana investeringar 80111 inledaren inraknar i sin
grupp av speciellt riskharande investeringar, alltsa i nystartade foretag, som
viII utveeklas i snahh takt oeh i stor skala. Jag uudrar, 0111 man iute far se
Rven fragan om tillgangen pa riskharande kapital som ett delproblem i del"
storre prohlem inledaren tog upp' i forsta halften av foredraget.
Jag for min del ar inte sa saker pa att den nuvarande situationen pa kreditmarkDaden oeh inom foretagsvarlden hara kOlll111er aU vara tillfallig. Det finns.
enligt min mening atskilligt som tyder pa att lllan har att rakna med att en
sadan situation skall besta pa langre sikt. Jag aterkommer till detta senare.
Det ar da inte aIls givet, att prohlemet kOlllmer att vara att transferera icke
riskvilligt kapital till riskvilligt kapital. Del ar 1110jligt att det ar sa, Inen del.
ar oeksa mojligt att det ar tvartom.
Jag har slutligen en fj arde randannlarkning till denna senare del av
inledarens anforande, namligen att jag inte ar saker pa att de utvagar SOln
antyddes i foredraget i namnvard utstrackning loser de problenl som upp..
stalldes. Det kan anforas atskilliga skal till att l11an hor onska t. ex. en
utvidgning av aktiemarknaden har i landet, men jag ar inte riktigt saker pa
att sa forfarligt manga problem blir losta av att forsakringsforetag oeh andra
koper aktier i storre utstrackning.
Det stora ptoblemet ar enligt min lnening det 80m behandlades i den forsta
delen av anforandet: Hur skall vi skaffa utrymme till de stora investerings·,
behov 80m nn foreligger? Jag ar pa den punkten fundamentalt ense med herr
Dahnlen on1 att vi har sa stora investeringsbehov, att vi har anledning att pa
allvar diskutera, hur vi skall tillgodose denl pa basta satt. Det ar majIigt
att n1an bor formulera Inalet sa, att nlan skall .halla sanlma framstegstakt i
fortsattningen, men utan inflation. Det kan enlellertid ocksa tankas att man
inte kOI1Uller sa langt med det sattet att forn1ulera fragestallningen, oeh jag
fann egentligen inte att foredragshallaren gj orde nagot sonl heIst forsak att
stalla det han i fortsattningen sade on1 investeringsbehovet i relation till just'
den bedomningsgrunden.
Det aT mojligt, att l11an kan fornlulera problemet pa andra satt, men vi
maste i varj e fall ta hansyn till de investeringsbehov sonl av nlanga olika
skal pressar pa. Den nya tekniken staller sina krav, oeh man kan saga attde i stor utstraekning maste tillgodoses, onl vi skall kunna hanga med i den
internationella utvecklingen. Vi· har oeksa stora offentliga investeringsbehov
sonl sammanhanger med den pagaende ombyggnaden av samhallet, behov av
skolor, alderdomshem, sjukhus oeh allt annat sonl har nanlndes i forbigaende"
1. ex. stadsbyggandet oeh transportvasendet.
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Hur man an formulerar problemet och hur man an angriper det tror jag
att man fran olika utgangspunkter anda kommer till samma slutsats, att inves..
teringsbehoven ar sa stora, att vi maste gora nagonting for att tillgodose dem
i okad utstraekning.
Jag vill heller inte skriva under docent Dahmens formuleringar om nettokapitalbildningen. Jag tror namligen att vi har haft en mycket mera omfattande
nettoinvestering under efterkrigstiden an nagonsin tidigare oeh aU man inte
kan resonera bort det ens med de faktorer som inledaren pekade pa.
Men alIt det dar ar egentligen ovasentligt, oeh det stora problemet ar: Hur
skall vi tillgodose de olika behoven? Savitt jag forstod hade docent Dahmen
en i grunden mycket pessimistisk uppfattning darvidlag, och ~an anvisade
egentligen inga utvagar.
Jag vill forst saga, att jag inte ar saker pa att det, sasom inledaren gj orde
gallande, aven i ett fullsysselsattningssamhalle med starka organisationer alltid
ar konsumtionen som far komma i forsta hand oeh att alIa bromsar, nar
sadana tillgrips, laggs pa investeringarna. Det stammer helt enkelt inte med
den hittillsvarande erfarenheten. Det ar inte sa det har gatt till under efterkrigstiden. Tvartom har den privata konsumtionens andel av nationalprodukten
varit lagre an tidigare, nledan den offentliga konsumtionens och investeringarnas, bade de offentliga och de privata inve~teringarnas, andel har varit hog
och stigande. Aven nu mitt i hogkonjunktur~n, da man har dragit at en serie
bromsar ocksa pa investeringssidan, for~~atter investeringarna att oka i aktningsvard takt. Jag skall garna vara ~ed om att oka den takten ytterligare.
Det ar inte bara mojligt, utan det ar sijkert, att den utveckling jag har antytt
till en del beror pa att de atgarden'isom vidtagits annu inte har natt full
effekt, oeh det ar darfor kanske sarskilt angelaget att rikta diskussionen
framat och se forhallandena pa Hingre sikt.
Vi kommer da till fragan, vad som i sista hand begransar investeringsbehovet. Som docent Dahmen sager ar det sjalvfallet konsumtionen - investeringarna kan ju inte fa mer an de resufser som inte gar at for konsumtionen.
Det som inte konsumeras brukar Illan kalla for sparande.
Jag ar inte overtygad om att det argument om sparandet som inledaren
anforde ar riktigt. Han sade, att det samhalle som vissa organisationers
representanter drommer om, dar lonerna stiger men man anda inte far inflation, darfor att en stor del av lonestegringen ger upphov till ett okat nominellt penningsparande, inte loser problelnet, eftersom investeringsutrymnlet
inte blir storre pa detta satt. Ja, det beror val pa. Jag kan visserligen halla
med herr Dahmen om att detta int~ behover medfora ett okat investeringsutrymme, men med en storre sparbenagenhet hos medborgarna far man val
ett storre investeringsutrymme an man skulle ha haft vid en mindre sparbenagenhet. Gor man av den anledningen inte ratt i att undersoka alIa mojligheter att modifiera den ekonomiska politiken eHer vidta atgarder av olika slag
SOIll kan vara agnade att oka sparbenagenheten hos medborgarna? Om penninglonerna stiger for kraftigt, kan det naturligtvis uppsta inflation i alla
fall, men det ar ett helt annat problem. Det okade sparandet maste val anda
vara av betydelse i sammanhanget. Jag vet inte om det fanns nagot nedsattande
moment i foredragshallarens argumentering pa den punkten; i sa fall skulle
jag snarast vilja beklaga det.
I den man denna sparbenagenhet inte blir tillracklig ens med sadana atgarder
far man tanka sig andra former att oka det totala sparandet i samhallet, vilket
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sasom illiedaren sager ar detsamma som att begrallsa konsumtionsstegringen.
Det ar inte fraga om att dra at svangremmen och skara ned konsumtionen,
utan det ar fraga om att anvanda en vasentlig del av produktionsokningen iill
investeringar - det ar pa den vagen man kan hoja investeringskvoten.
Jag har svart att komma forbi att detta egentligen ar det vasentliga problemet. Det ar ett besvarligt politiskt problem, men jag tror inte man kan komma
ifran att ta konsekvenserna.
Jag skall sluta med att aterigen knyta an till de Inera institutionella problenl
som docent DahInen behandlade i den andra delen av sitt foredrag. .L~ven
med en aldrig sa framgangsrik stravan att oka illvesteringsutrymmet oeh
begransa konsumtionen tror jag, att vi inte bara pa kort sikt utan oeksa pa
lang sikt kommer att befinna oss i ett sadant lage, att vi maste hushiUla med
resurserna. Alla trang.ande och berattigade investeringsonskemal som finns
pa olika omraden kan inte tillgodoses, oeh det betyder att ett samhalle, som
vill undvika en inflationistisk utveekling, sannolikt alltid maste anvanda olika
metoder for att halla aven investeringsefterfragan inom en begransad ram.
Man kan diskutera, vilka medel som darvidlag bor anvandas, oeh den fragan
kommer kanske upp i den fortsatta debatten. Jag vin bara saga, aU man i fraga
Oln de medlen bor ha en relativt odoktrinar installning och att man sallnolikt
nar den basta avvagningen med en kombination exempelvis av penningpolitik
oeh finanspolitik.
Disponent Chr. von Sydow: Herr ord£orande, mina danler oeh herrar! Nar
jag tar till orda i den har debatten, gor jag det i min egenskap av en av de
manga aktiva industriehefer ute i landet, som i dag llled oro oeh bekymmer
funderar over hur det skall bli nlojligt att forsorj a foretagen med det nod·
vandiga kapitalet under den framtid, SOln nu narmast kan overskadas.
Jag viII da forutskieka, att vi industriman i vart tankande kanske inte alltid
foljer de pa djup belasenhet grundade, strangt vetenskapligt nationalekonomiska linjer som har sa skiekligt hal' presenterats bade av docent Dahmen
oeh av byraehef Cederwall. Vi funderar emellertid~ var oeh en fran sina
utgangspunkter.
Tillat Inig borj a Ined en liknelse. En trebent stol star stadigt endast under
forutsattning att alla benen ar lika Hlnga oeh lika hallfasta. Aven vid ett j an1forelsevis litet ingrepp pa ett av benen borj ar stolen genast halta oeh forlora
sin balans. Den star inte lika sakert sonl forr, men den kan mahanda under
en ganska lang tid hindras fran att tippa over anda, atminstone sa Hinge
benet inte blivit alltfor myeket avkortat.
Om vi ser pa hur ett industriforetag ar uppbyggt, ligger liknelsen med den
trebenta stolen mycket nara till hands. Stolen ar foretaget sj alvt, och de tre
benen utgores av kapitalet, de anstallda oeh foretagsledningen. Ute i industrien
anser vi oss i dag ha fullt fog for var angslan~ att nlan ar i fard med aU
saga av en stulnp - oeh ingen liten stump - pa kapitalbenet~ varigenom
balansen hos stolen-foretaget allvarligt rubbas.
Det varsta ar, tycker vi, att lnan beslutat sig for denna operation fullt
avsiktligt utan att for atgarden ha andragit skal~ som vi tycker kan godtas. Det
verkar som om man inte insett eller velat inse~ aU det maste bli en haltande
gang hos foretaget efter ett sadant ingrepp~ eller oeksa har man insett det
Inen trostat sig med att om balansen rubbas sa aU det verkligen star.. far man
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lana ut en bit att limmas fast vid kapitalbenet,
att det blir lika langt som
forut. Men den dar biten kostar pengar, och den vill man ha ranta for, och
man tilHigger atminstone pa vissa hall, att det inte ar sakert, att man kan
lana ut en sadan benbit till alla stolar; vilka stolar, som skall repareras, beror
pa hur de passar in i moblemanget i folkhemmet. Det later sig inte avgora
utan vidare, utan en nanlnd av skickliga hemarkitekter maste forst ta sig en
titt pa det.
Sa skall namnden ocksa ha sitt ord med i laget nar. det galler moblernas
lokalisering, OIn den lagade sto~en skall·fa en hedersplats i finrummet eller
om den i annu haltande skick skall hanvisas till hobbykammaren eller bli ett
offer for nasta vindsrojning.
Vad som-nu haIler pa aU ske med avseende pa industriens kapitalforsorjning
ar kant av alIa, och det har ocksa omvittnats av dagens foredragshallare.
Fakta i malet ar ostridiga. Nar alla de under foregaende ars riksdag besiutade
skatteatgarderna mot industrien fatt sin _fulla effekt, vilket j u sasom byrachefen
Cederwall sade annu inte har intraffat, kommer alltsa industrien att drabbas
av en avsevard forsamring i sina kapitalforsorjningsmojligheter.
Fraga uppstar da, om det later sig gora att redan nu berakna, hur stor
denna forsamring kommer att bli. Sadana berakningar har gjorts i flera olika
sammanhang, och jag skall be atl fa citera ett 'par av dem.
Nar den provisoriska 25-procentiga -hojningen av den statliga skattel1 siagit
igenom - inom parentes rakilar vi inorri~ industrien med att denna lag for
en gangs skull verkligen skall vara prov~sorisk och inte forliingas, vilket vore
rena orimligheten - sa kommer skatterha, inklusive kommunal utdebitering,
beraknad till 12 kronor per skattekrona, att uppga till inte mindre an 56
procent av den beskattningsbara inkonisten. Tar man ocksa-hansyn till den
skatteskarpning, som for ett stort antal ~.Qretag blir foljden av en framtvungen
uppskrivning av varulagren under den; darfor forutsatta overgangstiden, sa
nar man upp till skattesatser av rent konfiskatorisk karaktar.
Nar naringslivets tio stora topporganisationer forra Varel1 gjorde sin uppvaktning infor riksdagens bevillningsutskott, androg vi att den effektiva
skatten for va1konsoliderade foretag kan komma att utga med skattesatser
mellan 61 och 77 procent av den beskattningsbara vinsten, kanske ibland till
och med annu mer.
Vad kan allt det dar da gora i pengar? Nagon exakt berakning ar tyvarr
inte mojlig att verkstiilla. Man far halla sig till uppskattningar, och de pekar
han mot att skattebordan pa aktiebolagen vid nominellt oforandrade vinster
skarpts sedan verksamhetsaret 1954, med minst 500 miljoner kronor utover
den skarpning, som slopandet av den fria avskrivningsratten betraffande
maskiner och inventarier kan innebara. Eftersom foretagsbeskattningen hittills
rort sig om nagot mer an 1.000 miljoner kronor, inses latt vilken hart hammande inverkan pa foretagens mojligheter till sjalvfinansierade investeringar,
som denna skatteskiirpning ofrankomligen maste fa.
Den allvarligaste fraga, sonl dft kommer i blickfiiltet, ar enligt min mening,
vilken inverkan allt detta far pa foretagens sj alvfinansiering. Docent Dahmen
kom i sitt foredrag till den slutsatsen, att nagonting sadant som tva tredjedelar av bruttoinvesteringarna inom industrien finansierats internt inom
respektive foretag. Det maste betyda, sade han, att en avsevard del av nettoinvesteringarna sj iilvfinansieras. GenOlTI de nya skattebestamnlelserna kommer
en urvattning att ske av industriens kapitalresurser, vilket mycket snabbt
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kOffiIner att visa sig i likviditeten oeh darmed oeksa i Inojligheterna till sjalvfinansiering.
Ar da en sadan sjalvfinansiering i oeh for sig onskvard? Vi som arbetar
ute i industrien svarar utan tvekan j a pa den fragan. Aven om investeringarna
manga ganger inte kan finansieras utan Ian - vilket i oeh for sig ar bade
naturligt oeh foretagsekonolniskt riktigt, givetvis under forutsattning aU investeringen ar nodvandig oeh riktig for bibehallandet av minst samlna framstegstakt S0111 hittills - sa ar det val anda forklarligt, om alIa industriledningar
stravar efter en sa god likviditet sonl mojligt for att darigenom kunna astadkOInnla en sa stor sjalvfinansiering som mojligt.
Efter de svara kriser, SOln overgick naringslivet i borjan av 1920-talet oeh
i borjan av 1930-talet, insags forst och fralnst inom industrien sjalv men
aven av statsInakterna pa den tiden, hur nodvandigt det var att sorj a for en
god finansiell konsolidering av industrien. Utifran dellna malsattning har
svellsk illdustriledning ocksa arbetat energiskt och darvid uppnatt beaktansvarda resultat. Nu vill enlellertid statsmakterna undergrava denna konsolidering
pa ett satt SOln jag ieke forstar kan tj ana salnhallsnyttans intresse. Att det i
varje fall lnaste vara till nackdel for de anstallda synes Inig vara stallt utOlTI
allt tvivel.
Den nlalnledvetna aktionen att avkorta vart kapitalben franlstar for oss
givetvis sasom an Iller betanklig, da vi klart in5er~ att vi nu kommit in i en
industriell utvecklingsepok~ dar storre ansprak kOlnmer att stallas pa var
likviditet oeh pa vara sjalvfil1ansieringsmojligheter an kanske nagonsin
tidigare. Orsakerna till de kraven behover jag inte uppehalla Inig vid - de
sanunanhanger ju vasentligen DIed den valdsanlnla tekniska utveeklil1g~ sorn
vi redan sett paborj ad~
I fraga om hur den ekonolniska stabiliseringspolitiken bor inriktas Ined
hansyn till alIt vad framtiden kOl1uner att krava av oss rader i dag ett klart
Inotsatsforhallande mellan regeringens oeh industriens asikter. Inonl industrien
har vi fors'okt att i nagra punkter sal11manfatta yad SOI11 enligt var Inening
ar det vasentligaste oeh yar vi anser oss ha bade ratt oeh skyldighet att krava
en olnlaggning snarast 111ojligt. Jag hal' for en tid sedan preeiserat de punkterna infor ett annat auditoriuln, och jag skall be att fa gora det aven har
SaSOln underlag for den fortsatta debatten.
.
Vi kraver for det forsta att investeringsavgiften ll1ed det snaraste slopas;
for det andra att prineiperna for byggnadsregleringen olnprovas, sa att storre
utrymnle ges at naringslivets produktiva investeringar~ for det tredje aU
skattesatserna for bolag och ekonomiska foreningar fran oeh Ined 1957 sanks
till den niva sonl gallde fore den pa varen 1955 vidtagna atgarden. For det
fj arde begar vi, att fragan on1 avskrivnings- och lagerviirderingsreglerna i
foretagsbeskattningen tas upp till fornyat overvagande i syfte att undvika en
beskattning av fiktiva vinster. For det felnte anser vi~ att riktlinjerna for
kreditpolitiken bor onlprovas, sa att luau Ined bibehallalide av en restriktiv
penningpolitik dock ieke stanger kreditnlarknaden inklusive obligationslnarknaden for naringslivets kreditforsorjnillg pa det satt som har har patalats.
Vidare anser vi det vara helt felaktigt att anvanda valutaregleringen i kreditpolitiskt syfte. Svenska foretag bor ha mojligheter till upplaning i utlandet..
nar en sadan upplaning ur valutalnassiga synpunkter ar forsvarlig.·· En vasentlig
lattnad i den direkta. beskattningen av fysiska personer i aHa inkolnstskikt ar
ocksaenligt var nlellil1g ofnln.ko111lig for att stiI11ulerade det.personliga. spa-
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Tandet. Utover den tillfalliga anordningen for premiering av det enskilda
sparandet bor speciella atgarder vidtas i sparstilnulerande syfte.
Herr ordforanden har bett mig delta i debatten pa detta stadiu111 for att
precisera industriens asikter i det lage, dar vi i dag befinner oss betraffande
kapitalforsorjningen for vara foretag. Jag vet inte, om han har tankt sig mitt
inlagg i denna form, men har ar i aHa fall nagra punkter sasom ryggrad for
vad industrien anser vara berattigade onskemiH oeh krav.
Fil. lie. K. Hansson: Herr ordforande! Jag skall lamna de stora problem
som de foregaende talarna har uppehallit sig vid och i stallet berora en mera
speciell kapitalmarknadsfraga, namligen forsakringsbolagens kapitalplacering.
Det gladde mig som forsakringslllan att hora docent Dahmens tilltro till
forsakringsbolagens" nlojligheter atl gora en insats for att 10sa kapitalmarknadens problem. Da man narmare granskar dessa mojligheter, finner man emeIlertid, att det inte gar att skara forsakringsbolagens placeringskapital over en
kam, utan man far betrakta var oeh en av de delar som ar relevanta i detta
avseende for sig.
For det forsta har vi den typ av bolag som foredragshallaren narl11ast avsag
nar han talade om att riskvilligt kapital overgiek till att bli icke riskvilligt
sadant. Till den kategorien ar att hanfor~ SPP, som ju fran naringslivet
mottar premier for de anstalldas pensionering. SPP:8 tillgangar uppgar till
ungefar 3 lni! j arder kronor. Enligt vad jag, kan forsta har vi har just den typ
av kapitalrorelse som foredragshallaren med ett fint namn kallade for olnvand
transferering. I viss man kan man val,ha forstaelse for onskemalet att den
kapitalstrommen skall vandas tillbaka till naringslivet.
For det andra har vi de vanliga livforsakringsbolagen, sonl i huvudsak tar
hand om individens sparmedel. Dessa tillgangar torde for narvarande belopa
sig till omkring 6,5 miljarder. I detta ~ fall kan 111an dock knappast tala om
en sadan transferering till icke riskvilligt kapital S0111 nalllndes i foredraget
eftersom deUa sparande i huvudsak emanerar fran enskilda fria foretagare och
anstallda personer som velat skydda sig sjalva oeh sin fanlilj gen0111 pensionsforsakringar och dodsfallsforsakringar. I detta fall ar det atminstone tveksamt,
Oln kapitalet haft karaktaren av riskvilligt kapital innan det kom till forsak'!'
ringsbolagen. Man kan anta att i varje fall en del av dessa pengar skulle ha
konsumerats, om de ej sparats pa detta satt, aven Oln det givetvis finns fall
da ett minskat forsakrillgssparande skulle ha ersatts av t. ex. aktiekop.
For det tredje har vi sakforsakringsbolagen, dar premieinkonlsten i huvudsak
harstammar fran naringslivet. Dessa bolags tillgangar beloper sig for narvarande till omkring 2,5 miljarder kronor. Har ar det inte fraga om sparande
i samma mening som hos livforsakringsbolagell, utan de tillgangar sonl finns
hos sakforsakringsbolagen utgors i huvudsak av vad vi kallar premie- och
skadereserver. Premiereserven ar den del av premierna som beloper sig pa
forsakringstiden efter bokforingsarets slut, oeh skadereserven utgores av
sadana In-edel 80m ar avsatta for skador som annu ej reglerats. Betraffande
sakforsakringsbolagens "reserver kan man med en viss ratt havda, att de i
nagon man bor foras tillbaka till naringslivet i en eller annan form.
Om jag far ga tillhaka till livforsakringsbolagen oeh deras mojligheter att
plaeera sina tillgangar i realkapital, vill jag saga atl lagen om .forsakrings~
rorelse pa ett ganska tvingande satt bestammer, hur plaeeringen skall ske,
sasom foredragshallaren nyss framholl. Detta galler den s. k. forsakrings-
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fonden, d. v. s. kapital som lnotsvarar de utfastelser som bolagen gj ort gentemot forsakringstagarna. Lagen innehaller en upprakning av olika slags obligationer och andra nominella varden, daribland skuldforbindelser for vilka
bolaget ager sakerhet genom inteckning i fast egendon1 inom tva tredjedelar
av taxeringsvardet. Undantag medges endast satillvida att hogst 10 procent
av fonden far redovisas i andra vardehandlingar, dock icke i aktier.
Dii man diskuterar forsakringsbolagens kapitalplacering utifran onskemiHet
att tillfora kapitalmarknaden riskvilligt kapital, far lnan inte bortse fran den
andra aspekten pa denna fraga, nalnligen forsakringstagarnas berattigade
onskemal, att deras sparande skall vara "sakert" placerat. Samtidigt foreligger'
naturligtvis en onskan, att sparandet i storre utstrackning skall skyddas mot
prisstegringar. Det galler for oss att gora en avvagning mellan kravet att
forsakringstagarnas sakerhetsonskemiH skall tillgodoses samtidigt som de i
,
sa stor utstrackning som mojIigt skyddas n10t inflation.
Det ar inte mojIigt att veta nagonting bestamt OlD forsakringstagarna.s
onskemal betraffande graden av sakerhet vid placering av deras sparkapital.
En del manniskor tycker om att leva farligt, och andra vill kunna soya lugnt.
For storre forsakringstagare ar det Inoj ligt att tecknandet av livforsakring
och darigenom investering i huvudsakligen nOlninella varden redan ingar som
ett led i riskspridningen, och den enskilde blir da ej benagen att oka innehavet
av aktier och fastigheter.
Over huvud taget finns det harvidlag, sasorn foredragshallaren fralnhallit,
en viss traditionell installning. Man har vant sig vid att forsakringssparandet
skall placeras i nominella tillgangar, och aven om det skulle finnas mojIighet
att placera en storre del av forsakringsbolagens tillgangar i realvarden an
vad lagen nu foreskriver, skulle en dylik forskjutning sannolikt ske mycket
langsamt.
Oln vi ser pa de realplaceringslnojligheter som star till buds, finner vi att
forsakringsfonden, d. v. s. vad sonl motsvarar vara skulder till forsakringstagarna, far redovisas i fastigheter. Man kan dock Hled ratta ifragasatta onl fastigheter utgor realvarden. Hyresregleringslagen har i viss man forhindrat fastigheternas vardestegring, och aven om hyresregleringen sa smaningom forsvinner, har man anledning fornloda, att en vardestegring pa Dagot satt forhindras
eller eventuellt indrages till det allmanna.
Betraffande den andra formen av realvardesplacering som kan ifragakomma,
namligen aktiekop, galler, fransett de nuvarande overenskommelserna med
riksbanken, att de fria fonderna far placeras i dylika vardepapper. De fria
fonderna utgors av sadana medel som uppsamlas av vinsterna pa forsakringsrnrelsen, och de uppgar till 9-10 procent av livforsakringsbolagens och SPP:s
sammanlagda tillgangar, d. v. s. till 800-900 miljoner kronor. Detta belopp
skulle alltsa utgora den teoretiska gransen for livforsakringsbolagens mojligheter till placering i aktier enligt nuvarande lagstiftning.
Som jamforelse kan jag namna, at1' livbolagensaktieinnehav ultimo 1954
var bokfort till 100 lniljoner och hade ett marknadsvarde av 237 miljoner
kronor. Teoretiskt sett skulle man alltsa kunna tanka sig att det 'finns iitskilligt
utrylnme for ytterligare placering i aktier aven med nuvarande lagstiftning.
Overenskomnlelsen med riksba'nken skulle emellertid lagga hinder i vagen for
en sadan expansion, men det star i overensstamnlelse med denna overenskommelse att man placerar den arliga okningen av de fria fonderna i aktier.
Denna mojIighet for forsakringsbolagen att placera pengar i aktier har dock
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de facto inte fullt utnyttj ats, och pa fragan, om det behovs utvidgade place:ringsmojligheter, skulle jag vilja svara nekande sa lange de nu existerande
mojligheterna inte helt har utnyttj ats.
Betraffande den av foredragshallaren namnda formen av riskvillig placering
80m inte bestar i aktiekop, namligen att luan lanar till forsakringstagaren med
livbrevet som sakerhet, viII jag papeka att lagen foreskriver, att vi endast far
driva forsakringsrorelse. Det ar val tveksamt onl en sadan placering iute
tangerar gransen mellan forsakringsrorelse och annan rorelse, och ur den -syn.punkten ar den kanske inte att rekomlnendera. Jag skulle kanske aven sasonl
livforsakringsman stalla mig tveksam till en sadan placering. Docent Dahmen
talade oln svarigheten att kontrollera placeringens sakerhet och rantabilitet,
och redan kravet pa ledare for en sadan verksanlhet - det skulle vara en
kombination av forsakringsdirektor, bankdirektor och affarsman - sager att
det kanske inte ar sa latt att ordna. En sadan placering kan darfor atminstone
for narvarande knappast ha nagot storre intresse for forsakringsbolagen.
Docent E. Dahmen: Byrachefen Cederlvall efterlyste forsok till kvantifiering
av den roll det riskbarande kapitalet kan tank-as spela, men det ar j u omojligt
att gora. Jag vill dock namna, att luan givetvis inte kan mata den roll sonu
nyetablering av snabbt vaxande snli:doret~g spelar for den ekonollliska
utvecklingen bara lned det riskbarande kapital, som skulle tas i ansprak. Den
roll sadan etablering spelar for konkurr.~nsskarpning och over huvud taget
for arten av den ekonomiska utvecklingen maste tillmatas stor betydelse.
Jag ll1enar, att det finns manga exelnpel aven fran efterkrigstiden pa att det
varit svart att fa till stand en snabb expansion i ett litet foretag. Pa den
punkten har jag en annan uppfattning an byrachefen Cederwall, men jag kan
naturligtvis inte gora annat an att satta pastaende mot pastaende. Daremot
har jag betonat, att det inte varit svalt att etablera sma, stationara foretag~
men konkurrensen har nlotverkats av att det varit svart att etablera foretag
i storre skala eller att snabbt bygga ut foretag. Detta har givit de bestaende..
aldre foretagen ett overtag, SOlll de annars inte skulle ha haft.
Jag har redan antytt, att det ar Inycket lnojligt~ att det, forsta problenlet,
som jag kallade det generella~ i verkligheten kOlumer att overskugga det andra"
mera institutionella problemet. Pi! den punkten ar vi eniga. Jag anser det
forsta problemet vara det fundamentala, och jag sade ocksa i foredraget, aU
om Inot formodan det forsta probielnet inte skulle visa sig vara overskuggande,
sa kommer i varj e fall den andra typen av problem att bli i hog grad aktuelL
Byrachefen Cederwall sade, att offentliga och andra investeringar har hal·
lits uppe pa en hog niva och att deras andel av nationalprodukten snarast har
stigit under efterkrigstiden. Ja, till att borj a Iued ar jag skeptisk betraffande
statistiken, men det ar j u ingenting att kiva om. Vidare viII jag tillmata den
kapitalfortaring, jag tala de OID, storre betydelse an byrachefen Cederwall vill'l
men inte heller pa den punkten gar "det att pa nuvarande stadium saga, vern
som har ratt i sin bedomning. Daremot viII jag saga, att den omstandigheten,
att konsumtionen till aventyrs inte stigit sa mycket, som jag kanske gav
intryck av att den gj ort, och att investeringarna hallit sig val franlnle, inte
strider nl0t Inin principiella uppHigglling." Vi har, menar jag, drivit en sa
expansiv, inflationistisk penningpolitik, att vi finansiellt skapat det utrymme
for investeringarna, som inte funnits realt, och detta har de facto hallit kon·
sumtionen nagot sa nar i schack..
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Betraffande sparandet kan jag inte se, att det egentligen foreligger nagon
'oss emellan. Jag betonade, att om en penninginkomststegring gar till konsumtion, sa ar det samre, an om ·den gar till sparande,
eftersom vi i det forra faIlet far minska investeringarna. Vad jag ville saga
var emellertid framfor alIt, att vi inte skall tro oss kunna losa problemet att
fa utrymme for investeringar bara genom att uppmuntra sparandet, om vi inte
kan kontroIlera penninginkomsternas stegring. Aven om vi sparar mycket,
far vi anda alIa dessa problem, som jag namnde, om penninginkomsterna
skenar i vag sa, som de enligt min mening tenderar att' gora i ett fullsysselsattningssamhalle av den typ vi hare Jag ar medveten om att det kan finnas
utvagar ur detta dilemma, men de svenska erfarenheterna ar i varje fall daliga.
Det har ju tiUsatts en kommitte som skaIl fundera ut losningar, och vi far
val se, vilka resultat den kan komma till. Jag tror dock, att det inte i forsta
hand ar fraga om ett ekonomiskt problem utan om ett rent politiskt.
Till disponent von Sydows inlagg har jag inte mycket att tillagga. Jag
instiimmer i hela upplaggningen aven on1 det finns nyansskillnader i graden
av det aIlvar med vilket vi ser pa situationen. Jag viII en1ellertid efterlysa mera
konstruktiva och positiva forslag i det program, som disponent von Sydow
lade fram for hur de som har huvudansvaret for den ekonomiska politiken bor
handla for att haUa konsumtionen nere. Jag aterkommer till att jag inte ser
nagon utvag sa lange man satter hogsta prioritet for den fulla sysselsattningen
och sa lange vi har sa starka organisationer. Jag kan inte se att naringslivet
kan foresla nagon losning av' problemet.
Jag ar licentiat Hansson tacksam for att han gj orde de viktiga distinktioner,
80m jag inte hade utrymme att gora. Hans anforande visade, att det' borde
finnas mojligheter redan inom lagens ram till atminstone nagon okning av
utbudet av riskbarande kapital fran forsakringsbolagen, och det vare mig
fjarran. att rekommendera att de skall overtrada lagens bestammelser. Det ar
svart att saga, hur mycket en sadan okning kan betyda, men det ar inte sa
enorma belopp vi behover rora oss merle En mattlig marginell forandring av
utbudet av riskbarande kapital kan spela en icke obetydlig roll. En sadan
okning av utbudet bor ligga inom mojligheternas ram och till och ll1ed inom
ramen for nuvarande lagstiftning.
meningsskiljaktig~et

Amanuens K. M. Savosnick: Dahmen framstallde som ett matt pa vart
kapitalhehov i framtiden att" vi skulle kunna uppratthalla en ekonomisk framstegstakt jamforlig med den nuvarande. Nu kan det ifragasattas om man kan
rakna med den nuvarande framstegstakten sasom rimlig pa mycket lang sikt.
Av nagon anledning tar vi for givet att den framstegstakt vi haft under de
senaste aren ar naturlig och normal, men gor man vanliga ranta-pa-rantaberakningar, finner man att 1 krona med 3 procents ranta ger ungefar 19
kronor pa 100 are Den framstegstakt av 3 procent per annum vi- nu har
skulle med andra ord efter 100 ar leda till en realinkomst per capita som vore
19 ganger den nuvarande, pa 200 ar 361 ganger och pa 300 ar ungefar 7.000
ganger storre an den nuvarande. Att en industriarbetare, 'som i dag har en
realinkomst pa exempelvis 10.000 kronor, on1 300 ar skulle ha en realinkomst
pa 70 miljoner skulle saledes vara naturligt och normalt att rakna med, om
man tycker att den nuvarande framstegstakten ar normal och naturlig.
For mig ar emellertid detta inte normalt och naturligt. Jag har en kansla
av att vi lever i en i mangahanseenden unik period i mansklighetens utveck-
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ling - det galler bade realinkomststegringen och folkokningen. Jag. har inte
siffrorna aktuella, men nagon har raknat ut att om jordens befolkning fortsatter att oka i samma takt som under de senaste 100 aren, sa kommer den
om 2.000 ar att vaga lika mycket som hela jordklotet. Det nuvarande skedet
ar alltsa inte heller normalt i befolkningshanseende utan i hogsta grad abnormt,
tillfalligt och unikt.
Nar vi ser pa de faktorer som frambragt den nuvarande hoga takten i kapitalackumulationen och det snabba ekonomiska framatskridandet har i landet
och i andra Hinder, blir det annu mera markbart, att den nuvarande situationen
ar unik och tillfallig och i stor utstrackning en foljd av siumpens spel.
Om vi skall vara mycket arliga - det spelar inte sa stor roll vilket parti
vi tillhor nar det gaIler denna sorts arlighet - maste vi saga, att vi har i
Sverige inte har gj ort sa mycket for att 1. ex. stimulera sparandet. Om en
marsinvanare kom hit~ skulle han fa en kansla av att vi gj orde precis alIt vi
kunde for att fa sa litet sparande som Dlojligt. Pa nagot· mystiskt satt har vi i
alIa fall ett visst nettosparande trots (eller kanske just tack vare) sadana
bestraffningsatgarder som inforandet av den hoga foretagsbeskattningen, som
antagligen stimulerat till stora investeringar, medan man kanske annars
skulle ha delat ut pengarna~ sa att aktieagarna levat i sus och dus.
Dessa tillfalligheter i var institutionella ram, tillfalligheterna i var befolkningsstruktur, tillfalligheterna i urbaniseringstakten i vart och i andra vasterlandska samhallen ger tillsammans med en del andra tillfalligheter den enorma
summa som bruttoinvesteringarna varje ai utgor. Bruttoinvesteringarnas andel
av var nationalinkomst ar ganska hog,.:men nettoinvesteringarna utgor bara
en mycket liten fraktion av nationali~omsten, och det kan manga ar vara
tvivelaktigt om nettoinvesteringarna over huvud taget ar positiva, om man tar
hansyn till den kapitalfortaring som' Dahmen talade om. Det ar tankbart
att vi lever i nagot slags fool's paradise ~ed valstandsokning enligt konjunkturrapporterna, medan vi i sj alva verket konsumerar kapital.
Men om vi skall se fragorna Dlera ur grodperspektiv i kvall (det kan ju
finnas anledning att gora det nar Cederwall ar narvarande) skall vi inte se
kapitalforsorjningsproblemet pa 100 eller 200 ar utan pa 10 ar, i den sorts
perspektiv som i ekonomisk langtidsplanering kallas Hingt. Det forefaller da
som om vi inte kan gora sa mycket at den stora del av kapitalforsorj ningen
SODl gar at till den privata sektorns investeringar. Vi ar bundna av olika
hansyn, traditioner och politisk set up och kan bara ge nagon procent mer
eller mindre at den privata sektorn, och vi har ingen anledning att rakna med
nagra fantastiskt stora forandringar under de narmaste 10 aren.
Det ar uppenbart att det forekommer irrationaliteter i var nuvarande investeringsstruktur, och innan vi forsoker ass pa den kraftanstrangning det skulle
innebara att oka den totala investeringsvolymen i den privata sektorn borde
vi se efter, om vi inte kan trimma strukturen for att fa den Inera rationell.
Det ar underliga forhallanden som bestammer hur manga. miljaner som skall
investeras i den ena eller andra sektorn av svenskt naringsliv. Denne marsinvanare, som Iandar har med primitiva kunskaper i nationalekonomi och med
teoretiska forestallningar om att investeringarnas marginella avkastning skall
vara lika stor i alla sektorer skulle fa en kansla av att han landat pa fel planet.
Vi har mycket varierande avkastning pa marginella investeringar inom
olika sektorer i svenskt naringsliv. Pa en del hall raknar man med en avkastning av marginella inve~teringar pa 10 a 15 procent, och det finns IDanga
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foretag som inte gor investeringar Ined lnindre aykastningen blir rainst
15 proeent. Daremot vet man att det finns andra sektorer dar det ar tvivelaktigt om den marginella avkastningen inte rentav ar negative Textilindustrien
tar i ansprak en del av det svenska naringslivets kapitalforsorjning~ oeh den
marginella avkastningen ar dar antagligen inte sarskilt hog i jamforelse med
andra sektorer.
Trots att vi overgatt till en mera rationell rantepolitik an vi haft tidigare
- vi later marknadskriterier nagot mer an tidigare avgora, i vilken utstraekning investeringar skall aga rum inom den ena eller andra industrisektorn kan man saga att var beskattningsstruktur oeh en mangd andra saker mer
eller mindre bestraffar overforing av kapital fran den ena sektorn av svenskt
naringsliv till den andra. Ett foretag inom en viss sektor som gj ort stora vinster
historiskt oeh har investerbara resurser plojer ned sa myeket det kan oeh har
en hog sjalvfinansieringsgrad, oeh man kan med hanvisning till kravet pa
sakerhet oeh erfarenheterna fran 1920- oeh 1930-talen saga, att foretaget
skots som det skall. Foretag inom andra sektorer, som inte har historiska
vinster att falla tillbaka pa oeh inte kan yanda sig till kapitalmarknaden, har
daremot myeket sma investeringar aven om deras framtidsutsikter kan vara
myeket lovande.
Jag har en kansla av att vi borde overvaga att pa nagot satt hjalpa aktieagarna att fa storre inflytande over inom vilka sektorer av svenskt naringsli\'
som det for investering tillgangliga kapitalet skall hamna. Man skulle kanske
med Cederwalls hjalp kunna finna pa nagot system som tvingar foretagen
att dela ut vinsterna, sa att pengarna kan plaeeras i eventuellt andra foretag
dar aktieagarlla eller kreditinstituten anser det mest lonande att investera, utan
hansyn till var vinsterna historiskt sett har rakat goras.
Som jag ser det ar det ett allvarligt probleln att foretag som i skydd av
importregleringar oeh andra regleringar har gj ort stora vinster ocksa har
kunnat gora stora investeringar, nledan andra sektorer av naringslivet, som
pa langre sikt kan bedomas som mera lonande, inte hal' nodvandiga resurser
for en behovlig expansion. Jag kan inte ange, hur yi skulle kunna 10sa det
allvarliga problemet, 11len om man kunnat hitta pa ell skattesystem 80m fUllgerat
som det hittillsvarande, bor man val oeksa kunna hitta pa ett skattesystem
80m stimulerar foretagen aU slussa over investeringarna till en gemensam pool,
sa att man kunde gora marknadsmassiga j amforelser mehan olika investeringsobjekt.
Det ar oeksa fraga om inte bankerna borde vara d j arvare an de verkligen
are Savitt jag forstar ar bankerna sa radda for socialiseringshotet, att de inte
vagar utova sina funktioner pa ett effektivt satt. Oln de blir tillrackligt effektiva, tror de att Cederwall oeh andra komnler att hota Ined soeialisering.
For det forsta tror jag detta ar en oberattigad fruktan, oeh for det andra
far man val, om ett mera effektivt bankvasen verkligen skulle stimulera Cederwall oeh andra att forsoka ta hand om det, bekanlpa ett scidant hot med
systemets egna meriter oeh inte genoln inaktivitet. Jag tyeker att man pa
bankhall borde vara d j arvare nar det galler samhallsplanering oeh ekonomisk
planering~ oeh nlan borde stalla upp ett naringslivets alternativ till den ll1er
eller mindre existerande offentliga IAngtidsplaneringen. Tag samma grodperspektiv som man gor pA offentligt hAll: tio ar! Det kan handa att en sadan
plan pa vissa punkter skulIe sammanfalla med den offentliga tio- eller fenlarsplanen~ men det skulle inte vara helt olyckligt om planerna divergerade.
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Det vasentliga skuIIe vara att man, sedan naringslivet och bankern~ bestamt
sig for en sadan plan och redovisat den offentligt, koordinerade bankernas
kreditpolitik, sa att man fick en mera rationell investeringsstruktur, och inte
i radsla for socialisering bibeholle en investeringsstruktur, som maste sagas
vara irrationell, eftersom den inte samnlanfaller med ens malsattning.
Den tredje punkten jag viII ta upp galler nagonting som numera har blivit
min kapphast, namligen fragan om kapitalimport, som disponent von Sydow
har berorde.
Om vi inte viII oka den andel av kakan sonl vi ger till privata investeringar
och inte heller viII- ge oss in pa att trimma om strukturen pa de olika vagar
som jag antydde, borde vi i alIa fall kunna forsoka locka utlanningarna att
satsa mera i svenskt naringsliv. Det behover inte vara nagonting kriminellt att
gora det. Om vi sj alva tror att det ar sa lonande att investera i Sverige, bar
det ocksa yara lonande for·utlanningar. Vi borde allvarligt undersoka mojIigheterna att under betryggande garanti foreta en Hingfristig upplaning i utlandet
for att finansiera den svenska industriens expansion utover vad vi for narvarande anser oss kunna kosta piL Jag tror inte att nagonting sadant behover
goras till en partipolitisk tvistefraga. Om nlan narlnare studerar problemet
om kapitalimport, kommer nog de fIesta att finna att det yore lyckligt om vi
kunde fa en langfristig kapitalimport for att paskynda den ekonomiska utvecklingen. I varj e fall tycker jag att vi inte skall avskriva tanken forran vi ordentligt har undersokt mojligheterna. Vi har" tidigare gjort vissa forsok att Hina
kapital i utlandet 80m inte varit helt misslyckade. Jag viII minnas att man till
och med offentligt skrot med att ett Ian. i Schweiz blev overtecknat tre ganger
forsta dagen. Det ar ingenting att skryta nled; det betyder bara att Ulan ger
ior hog ranta.
~

Byrachef G. Cederwall: Jag vet inte' om herr Savosnick ville att jag skulle
svara pa alIa tokigheter. Han blandade in lnitt nanln i saker som jag inte har
att gora med och inte tanker Higga mig i. Jag tror han drog upp det 300-ariga
perspektivet for aU avskracka auditoriet fran att lyssna till vad han sade- i
fortsattningen. Det ar ju ingen n1ening med att pa detta satt dra ut konsekvenserna i det absurda. Nu han1nade han elllellertid sa smaningom pa jorden och
anlade ett grodperspektiv - nagonting son1 andra kallar langtidsperspektiv
- pa fern, tio are Man skulle bara onska, aU han kunnat grunda sin framstallning pa battre kunskaper on1 verkligheten.
Savosnicks hugskott om en bankerllas och foretagarvarldens gemensamma
planhushallning sasom ett alternativ till en samhallelig planhushallning forefoll
mig avskrackande, och jag hoppas att det inte tas pa alIvar, vilket val inte
heller var avsikten. Investeringsavvagningen ar nog betydligt mera komplicerad
an Savosnick i hastigheten ville gora den, och de enkla kriterier om avkastning
och forrantning 80m han uppstallde tror jag i manga fall inte ar anvandbara.
Betraffande den sista punkten, om upplaning i utlandet, finns i och for sig
ingen anledning att vara doktrinar. Tanken fortjanar val att disku~eras, men
jag tycker inte man skall fundera pa att lana i utlandet for att kunna fortsatta
att inte losa inflationsproblemet har hemma. Vidare tror jag man pa rak arm
kan saga, att det helt enkelt inte foreligger upplaningsmojligheter av den storleksordning som skulle erfordras for att de vasentligen skulle kunna paverka
de saker som inledaren behandlade. Man kanske kunde lana nagra hundratal

NARINGSLIVETS KAPITALFORSORJNING

81

miljoner, men for att paverka kapitalforsorjningsprobleulet skulle VI behova
lana en halv eHer en miljard om aret under en avsevard tid.
Docent Dahmens replik styrkte mig ytterligare i uppfattllingen, att vi inte
star sa forfarligt langt fran varandra oeh att det kanske mera ar nyanser i
uttryekssatten som skiljer oss an olika meningar om problemen.
Jag begarde ordet nar jag lys~nade till disponent von Sydows anforande,
och jag tankte stalIa ungefar samma fraga till honom som docent Dahmen
sedermera stallde. Jag tyeker det finns anledning att stalla den i mycket explicit
form.
Jag formodar att disponent von Sydow ar ense Ined Inig i bedomningen,
att vi for narvarande har full sysselsattning har i landet, att den totala efterfragan kanske snarast tenderar att "ara en smula for stor och att vi har uppenbara inflationsrisker. Samtliga de punkter som disponent von Sydow tog upp
pa sitt program avsag forandringar i den ekonomiska politiken, som pa kort
sikt maste ha den inneborden, att de okar efterfragan, narmast for investeringar
inom den privata sektorn. Vad han sade om penningpolitiken behover visserligen inte ha den inneborden; det gallde en "omprovning" av penningpolitiken,
men jag forutsatter att den omprovningen skulIe medfora en mildring oeh inte
en skarpning. Jag forutsatter i mitt resonemang, att det inte kan vara ett
intresse for svenskt naringsliv att bidra till att skarpa inflationsriskerna.
0111 man accepterar den hedomningen, maste Inan val saga sig, att det inte
ar mojligt att astadkoInma den efterfrageokning pa olika punkter som ett
tillgodoseende av kraven skulle innebara, utan att det vidtas atgarder som
verkar begransande pa nagot annat omrade. Forstar man inte att det ar en
nodvandig konsekvens? Om man forstar det, varfor talar man inte om vilka
andra atgarder som skall inga i programmet? Vad ar det for skal till att man
sa att saga bara tar fram de gynnsamma, publikfriande sidorna av programmet
Inen inte Ined ett ord heror de andra sidorna?
Jag formodar att dessa fragor inte ar nya for disponent von Sydow, sarskilt
som han ju hade framfart dessa krav forut - jag har till och med last demo
Jag tror det skulle sta i god overensstiimmelse med traditionerna i denna
forening~ SOin ju inte ar ett politiskt forum, att man gj orde en arlig redovisning av den fulla inneborden i det man rekommenderar.
Professor E. Lundberg: Jag kanner Inig narmast uppkallad av nagra
yttranden av herr Savosnick. Han har gj ort foreningen den tj anst SOITI ekonomer garna gj orde forr i varlden, att chockera och forvana. Jag vet inte om
den har omtalade marsinvanaren skulle ha blivit mer forvanad an en del av
foreningens ledamoter blev nar de lyssnade till vissa avsnitt av herr Savosnicks
anforande. En del fragor som han tog upp ar vasentliga och bor diskuteras.
Men detta hopp mellan de 300-ariga perspektiven ocn hans egna korta s. k.
grodperspektiv pa naringslivet var frapperande oeh nyttiga for diskussionen.
Herr Savosniek har studerat textilindustrien. For narvarande ser det daligt
ut dar~ men man anlagger val ett alltfor kort perspektiv om man sager, att
darfor att investeringarna inom textilindustrien for narvarande Himnar sa
dalig avkastning, hor man fortast moj ligt fora over kapitalet till andra delar
av naringslivet. Dar ar val en fenl- eller tioarsplan mera lamplig an detta korta
perspektiv.
Vad jag framfor alIt ville hernra ar herr Savosnieks kapphast, upplaning i
utlandet. Pa den punkten tycks jag ha en annan uppfattning an han, men
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ingen kan givetvis bevisa att den ene har ratt oeh den andre fel. Rar vill jag
oeksa anlagga ett grodperspektiv. Ser man pa andra landers naringsliv, ar jag
overtygad om att man kan finna, att rantabilitet oeh utveeklingsmojligheter
ar minst lika bra oeh ibland myeket battre pa manga hall i varlden an i
Sverige. Om man ser problemet ur den synpunkten, vad kan vi gora for att
skapa en battre, mer integrerad varld, for att tala med Gunnar Myrdal, kan
man fraga sig om inte Sverige borde bygga upp naringslivet pa sAdant satt,
att vi far mojIigheter till ett betydande arligt exportoverskott som motsvaras
av Ian at olika Hinder som i hog grad behover utveeklas. Vi har ju vissa
kapitalexporttraditioner fran 1920-talet, men vart anseende darvidlag ar inte
det basta, eftersom vi oavsiktligt bedrog varlden pa ett otrevligt satt.
Har ar det fraga om vad man tycker·och vad man viII, och docent Dahmen
har £lera ganger papekat, att det i grunden ar politiska fragor. Striden mellan
statsmakterna a ena sidan oeh naringslivet - sarskilt industrien - a den andra
galler i stor utstraekning vilken form forbattringen av var levnadsstandard
skall ta. Pa den punkten forekommex naturIigtvis olika meningar.
Jag ar saker pa att vi inte gar under om vi stryper industrien, som nu ar
faIlet, oeh koneentrerar Inera av resurserna pa den offentliga sektorn oeh
byggnadsverksamheten. En tendens i den riktningen har funnits under 1950talet, oeh den utveeklingen skulIe kunna paskyndas. For min del anser jag
att det skulle vara olyekligt, men andra manniskor har en annan uppfattning.
Min fraga nu galler om vi skall importera eller exportera kapital. Jag tyeker
att vi bor staHa in vart naringsliv sa atl vi skall kunna astadkomma en viss
kapitalexport. Vi kan inte exportera vat soeialvard oeh vara skatter, som vi
har "myeket" av, utan vi kan egentligen nog endast exportera produkter fran
industrien oeh i viss man fran j ordbruket. Det betyder att vi for att fa till
stand en bestaende formaga till kapita~export maste strama at den offentliga
sektorns ansprak pa kapitaIbildningen. Vi skulle ju fa mindre over for kapitalbildning inom landet, samtidigt som mera investeringar maste ske inOIn
industrien. Men detta ar en politisk fraga. Ekonomerna far bara tala om vad
fragan galler oeh lata andra som har makten fatta avgorandet.
Disponent Chr. von Sydow: Jag fiek nagra fragor av herr Cederwall, som
jag skall forsoka besvara sa kortfattat som mojligt.
Herr Cederwall fragade, on1 jag anser att full sysselsattning existerar i dag,
att sysselsattningen till oeh med ar for stor och att detta i oeh for sig medfor
inflationsrisk. Svar: Ja, naturligtvis.
Det kan val inte vara av intresse for industrien, sager herr Cederwall vidare,
att inflationsriskerna skarps. Nej, sj alvfallet inte. Vi sager exen1pelvis oss
emellan, att vi forstar de nu radande kreditrestriktionerna; vi bara innerligt
beklagar att man ieke langt tidigare i det ekonomiskt-politiska handlandet velat
folja det rad som fran naringslivets sida hundratals ganger har framforts, att
man matte tillgripa mera generellt verkande medel. Hade man gj ort det, ar
det val atminstone sannolikt att den, som det heter pa kvallens lopsedlar,
ehoekartade skarpningen av kreditrestriktionerna ieke hade behovt vidtas.
Att det ar en komplieerad sak att avvaga de stora investeringsonskemalen
1110t varandra, viII jag garna stryka under. Vi pavisar emellertid inom naringslivet att den sektor av forsorjningsbalansen som hanfor sig till de privata
investeringarna ar sa utoll1ordentligt liten. I forsorj ningsbalansen for 1955
beraknades, om de siffror jag har ar riktiga, de samlade utgifterna for kon-
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sumtions- och investeringsandamal till 48.560 n1il j oner. _Av den SUlllman
svarade de privata investeringarna for 8,5 n1iljarder. Drar man darifran
bostadsbyggandet, uppgar den privata investeringssektorn bara till 6,2 miljarder - jag tror det var den siffra som docent Dahmen namnde. Dessa 6,2
miljarder ar bara 13 procent av de totala utgifterna. Man kan val ifragasatta,
om det over huvud taget ar 1110jligt att gora en efterfragebegransande politik
effektiv, OD1 dess direkta verkan huvudsakligen skall laggas bara pa detta
begransade faIt. I varje fall maste det vara uppenbart att efterfragebegransningen da, om den skall ha nagon storre samhallsekonomisk effekt, maste
genomforas med utomordentlig hardhet. Aven en mycket mattlig begransning
pa konsumtionsomradet skulle daremot pa grund av konsumtionens mycket
storre vikt fa en langt storre kvantitativ verkan.
Vill herr Cederwall ha ett svar fran mig personligen pa den sista fragan,
kan jag obetingat svara j a. Det finns ingen annan mo J fighet an att inrikta
sig pa konsumtionen och forsoka fa den begransad genom en elIer annan
atgard. Det kommer namligen att fa en langt storre kvantitativ verkan an dessa
ryckvis vidtagna punktatgarder pa den j amforelsevis begransade sektor so 111
det privata naringslivets investeringar representerar.
Docent E. Dahmen: Jag avsag inte att anlagga sadana i och for sig stimulerande j atteperspektiv, SOlll herr Savosnick gj orde. Inte heller jag anser det
vara sj aIvklart, att den fralllstegstakt, S0111 vi har haft, skall £ortsatta i evardlig
tid, utan jag tog bara i brist pa annat den nuvarande framstegstakten som
utgangspunkt for diskussionen om kapitalbehov och kapitalbrist. Genom att
jag begransade perspektivet till den tid, SOI11 vi nn levande nagot sa nar kan
overblicka, behiHler val huvudproblemet sin aktualitet. Lagger man upp resonemanget litet mera globalt, far man for ovrigt saga, att det aterstar en hel del
saker att gora, innan vi kommer in pa sadana problem, son1 herr Savosnick
drog upp. Tre' fj ardedelar av y iirldens befolkning dor pa grund av svalt och
foljderna harav och en fjardedel pa grund av for l11ycket 111 at, sa nog finns.
det problem, SOln racker till for oss, som nu lever, utan att vi behover bekymra
oss om problem, som ligger flera hundra ar fraIn i tiden.
Jag skall inte forta verkan av den bild, som herr Savosnick IDalade upp,
genom att uppehalla mig vid fragan oln investeringsavvagningen. Uppslaget
var stimulerande och professor Lundberg har redan sagt det vasentliga, som
ar att saga 0111 det. Jag viII bara betraffande den hen1ska tanken pa ett
naringslivets planhushallningsorgan saga, att det val ar fraga om, om inte
den planhushallningen fran liberal synpunkt sett skulle bE varre an en statlig
planhushallning. Detta ar dock mera en akademisk fraga, ty det finns gudskelov
ingen risk for att nagot sadant organ skall bli upprattat.

Ordforanden: Jag ber att

fa

tacka alIa denl som deltagit i debatten

oeh forklarar densamma avslutad.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 3 oktooor 1956
Ordforande: Direktor Ben g t Pet r i

Gener'alsekreteraren i Europakommissionen, prof~ss.or Gunnar
MyrdaI, inledde aftonens diskussion oyer

Den europeiska ost-vast-handeln inom
varldsekonomien·s ram
Nar vi talar om ost-vast-handeln i Europa och da vi utskiljer denna
.del av den internationella handeln som ett Sarartat problem, utg:ar vi
fran ochaccepterar som ett faktiskt tillstand, uppspaltningen av var
kontinent i tva lager. Orsakerna till denna uppspaltning ar, som vi vet,
helt att· soka inom det politiska faltet.
Denna uppspaltning ·spranger i sjalva verket naturliga ekonomiska
samband av sarskilt intensiv karaktar, beroende pa' att flera av landerna pa omse sidor av skiljelinjen hade ekonomier som var i :relativt
hog' grad komplimentara. Fordelningen av naturtillgal?-gar och andra
produktio'nsforutsattningar ar sadan att i och for sig en utve'ckling mot
relativt stor handel och omfattande ekonomiska forbindelser 'hade vatit
mojlig och -rentav "naturlig", i den meningen att den' borde ha varit
i relativt hog· grad formanlig for bAda parterna.·
.,
Det ar alltjamt en vida spridd popular missuppfattning, att de ekonoiniska faktorerna ar i nagon mening grundlaggande oeh avgo'rande i ·det
historiska ·forloppet. Mina praktiska erfarenheter Iiksom mina studier
har fort mig till den motsatta u'ppfattningen att politiken ar suveran:
det finns inte det tillstand som ·ar till den grad "onaturligt" och· irrationellt .fran de ekonomiska intressenas synpunkt, att det icke kan forverkligas genom en darpa inriktad politik.
Dch .politiken befaster sig sjalv: etl- fait accompli blir snart ett- stahi-It'lage. Ett tillstan'd, skapat av politiska orsaker kommer namligen
i·sin tur att ha ·orsakat s'adana -£orandringar:l' detta tillstandseE,I~a viiik()r oeh ·;foruts·attningar, att aliteftersom tiden -gar tillstandet hIir- alIt
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fastare grundat i de bestaende ekonomiska forhallandena. Detta ar en
sak som jag skall ha anledning 'att' paminna om, nar jag kommer till
att skissera min uppfattning om den framtida utvecklingen av ostvast~handeln i Europa.
For ogonblieket har jag bara velat -ha klarstallt karaktaren av den
uppspaltning som ligger till grund for min fragestallning. Med "ostlanderna" menar jag i fortsattningen Sovjetunionen oeh de med Sovjet.
unionen politiskt forbundna staterna i Europa; med "vastlanderna"
avser jag alIa ovriga stater i vastra och sodra Europa.
I ECE's - den Ekonomiska europakommissionens .- praktiska arhete har en viktig omsorg alitid gallt ost-vast-handeln. Det var vid
var "handelskonsultation" i april 1953, som i ett flertal fall forbindelser mellan vastlander och ostlander, som fatt forfalla under det
kalla krigets varsta ar, -aterknots; kurvan for ost-vast-handelns volym vande diirefter redan i mitten av aret. Vid det foljande arets
"handelskonsultation" togs de forsta och avgorande stegen till upphavandet av ostlandemas handelsblockad imot Jugoslavien; denna viktigautveckling hade i sekretariatet forberetts genom intensiva kontakter med .hAda parterna. Den losning llv de ekonomiska fragorna, som
var en viktig forutsattn ing for den al}:manna uppgorelsen om Osterrike,
hade forheretts under kommissions~mmantradet1955 genom enskilda
forhandlingar mellanOsterrikiska oeh Sovjetryska experter avagabragta genom sekretariatets forme{lling. I ett flertal fall har vidare
kommissionens sekreta-riat varit, del medel varigenom ost- och vastlander, 80m icke haft diplomatiska forbindelser med varandra, kunnat genomfora de facto handelsforhandlingar och handelsavtal: t. ex.
redan for manga ar sedan -mellan Grekland ena sidan och andra
sidan Polen och Ungern samt,nu senast, mellan Portugal och etl antal
av ostliinderna.
Samtidigt har ett intensivt multilateralt forhandlingsarbete pagAtt
"inriktat pa manga avhandelns icke oviktiga detaljfrago'r: att standardisera forsaljningskontrakten, forbattra apparaten for medling i
tvister och rationalisera utstallningsvasendet osv.Av. storre vikt ar
dock de nu forsiggaende forhandlingarna o.m en viss uppmjukning
av den snava bilateralismen i betalningarna. Det steg, somovervags, ar
visserligen icke start, men dethar principiell betydelse och kunde i
lyckligaste fall komma att foljas av ytterligare steg i riktning mot
multilateralism.
Handelsfragor' och speciellt frigor om ost-vast-handeln spelar ocksa. stor roll ipraktiskt taget alIa de regulj-ara tekniska kommitteerna,
sarskilt kanske i timmerkommitten men aven i kolkommitten, j-ordhrukskommitten och flera av de andra. Utom for sommarmanaderna
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har vi nastan standigt minst tva moten igang av dessa kommitteer eller
deras underorgan; vid de fIesta ar ost-vast-handeln ett viktigt motiv
i forhandlingarna melIan de deltagande regeringarna. Pa alIa dessa
fragor skall jag icke vidare inga i kvall. Men ifall nagon i auditoriet
har nagon fraga att stalla om vad vi i Geneve har gjort och vi nu gor
praktiskt pa detta faIt, skall det bli mig ett noje att ge ett redogorande
svar.
Ost-vast-handeln harnaturligtvis inte heller forbigatts i vart vetenskapliga arbete. Denhar salunda regelbundet givits sin plats i var
arliga "Economic Survey of Europe". Vi har dessutom tagit for vana
att publicera en specieII monografi over det gangna arets ritveckling
av ost-vast-handeln i det andra numret av varje argang av var
"Economic bulletin for Europe"; analysen over utvecklingen under
1955 foreligger i det nummer av kvartals-bulletinen, som just nu ar
kommet och som jag vid utarbetandet av detta foredrag ha.ft tillgangligt i korrektur. For beliigg och en mera detaljerad utformning av
manga pastaenden, som jag kommer att gora, hanvisar jag till dessa
publikationer.
Och efter denna allmanna hanvisning kanner jag mig harefter fri
att koncentrera mig helt pa de huvudsakliga .proportionerna, de breda
sammanhangen oeh de stora utvecklingslinjema. En framstallning pa
detta satt inriktaa pa den allmanna ramen och
vasentligheterna kan
ha sitt intresse som ett av inslagen i vara forsok att orientera OS5 i den
samtida varldshistorien. Men jag ar angelagen att understryka redan
fran borjan, att den kan ge 'hlott fog a direkt ledning for bedomningen
av yare sig faktiska forha1landen eller ekonomiskpolitik i ett siirskilt
land, allrahelst ett litet land som Sverige.
Helheten ar i delta fall visserligen ingentingannat an summan av
delarna, men .inom speciel1t denna problemkrets ar makrokosmos icke
en enkel forstoring av varje mikrokosmos. Vi behover ju bara tanka
pa ost-vast-handelns mycket olika betydelse oeh karaktar i de fem
nordiska landem-a: for tva av dem, Finland och Island, utgor den en
myeket stor del av deras hela utrikeshandel; for Danmark represente..
rar den ett minne av, oeh en darefter tillsvidare sviken forhoppning
om, en ny stor avnamare for smor och flask; for Norge ar ost-vasthandeln kvantitativt inte sa stor, men den ger landet en exportavtappning av en del annars ratt svarsalda produkter; for Sverige slutligen
ar denna handel -kvantitativt an mindre och val ocksa mindre trangande
viktig, fastan naturligtvis inte ovasentlig. Ocksa ostlandernas stallning
ifraga om handeln med vastlanderna vaxlar ganska mycket.
Jag har velat .papeka detta for att inte nagon ahorare skulle gora
det misstaget att tolka mitt foredrag 80m ett inlagg i den inre debat-
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·ten i Sverige. Till att gora ett sadant inHigg - utan extra' forstudier
som jag inte givitmig tid till - yore jag kanske heller inte sarskilt
konipetent. Det ar mojligt att veta.. en hel del om det allmanna ekonomiska problem, som jag pa var ordforandes alskvarda inbjudan atagit
mig att belysa i mitt. foredrag, utan att vara mer an ytligt informerad
Dm ·manga av de speciella forhallandena i ett sarskilt land.
Aven vid behandlingen av detta allmanna problem kommer jag uteslutande att inrikta mig pa en analys av en faktisk utveckling. Jag har
med andra ·ord inte fattat som min uppgift i detta .foredrag att stalla
Dagra som heIst praktiska forslag eller att soka genomfora en politisk
hedomning av den utveckling jag analyserar.

II.
Lat mig forst teckna en snabbskiss av ost-·vast-handelns lage just
nu. I takt med den mycket snabba industrialiseringsutvecklingen i ostlanderna befinner sig dessa landers utrikeshandel i .kraftigt vaxande.
Men om jamforelsen strackes tillbaka till aren fore andra varldskrigetsutbrott, ·ar det dock e.gentligen p~ra Sovjetunionens utrikeshandel
.som vaxt -,- rentav till en tre eller fyra' ganger sa stor volym; under
forkrigstiden var emellertid Sovjetunionen extremt· isolerad .handelspolitiskt sett.Gruppe.ns andel i hela"varldshandeln har stigit ·oeh kom·mer sannolikt att fortsatta att stiga.Men den ar. alltjamt betydligt
.mindre an en tiondel.
Detta laga relationstal betyder, att ostlandernas utrikeshandel .alltjamt ar .relativt. mycket mindre i forhalland~ till na~ionC:llproduktionen
an andra landers, om jamforelsen far galla. till storleken. nagorlunda
jams.tallda lander. Utanfor .Sovjetsfaren ar de.n sa kallade·handelskvotenmy~ket hogre, .sa. bade i de hog! utve~klade och i de underutvecklade landerna. De kommunistiskt styrda staterna ar alltjamt i
relativt hogregrad .sjalvforsorjande; till denna fragB: skall jag aterkomma.
.
ar
liten,
i forhal·
Ostlandernas
.totala
utrikeshandel
som
saledes
.
lande till produktionen, men som 'andock absolut sett ar ·stor pa grund
av omradets storlek; och som· des~ut9m a'r safskilt kraftigt. vaxande
-.- bestar numera till allra storsta .d~len av:hand·el ·mellan dessa lander
inbordes. En mycket mindre men vaxande del utgores av handel ·med
de kommu.nistiska staterna i Asien, fraIIl:~t.Kina. I sjalva ·:verket utg·or
de europeiska ostlandernas handel·med hela resten avvarlden nu bara
nagot mellan en fjardedel o~h en tredjedel av deras totala utrikeshandel; av denna del svarar de europeiska yastlan.derna alltjamt for mer
an .halften.
.
,
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Denna handelsorientering ar nastan diametralt omkastad i jam-'
forelse med den som radde fore det andra varldskrigets utbrott. Medan.
de europeiska vastlandernas andel i ostlandernas totala handel nu ar
bara nagot over 15 procent var den da nara 60 procent. Inom den,
grupp av stater, som jag har kallar ostlanderna och som nu har mer
an halften av sin handel med varandra inbordes, var det fore kriget
praktiskt taget ingen' handel aIls med Sovjetunionen och handeln melIan de ovriga landerna inbordes utgjorde bara omkring 15 procent av
hela deras handel.
I absoluta matt ar ost-vast-handeln i Europa nu inte mycket mer
an halften sa stor som den var fore andra varldskriget. I vastlandernas
utrikeshandel utgor ost-vast-handeln blott nagot over 3 procent mot
mellan 7 och 8 procent fore kriget.

III.
De jamforelser till tiden fore andra varldskriget, som jag har gjort,
far inte tolkas som om jag forutsatte att tillstandet da var i nagon
mening "normalt". Vad speciellt galler ost-vast-handeln holl sig
denna i stallet pa en "abnormt lag" niva.
I fraga om vastlandernas - liksom de ovriga ostlandernas _. handel med Sovjetunionen berodde detta som bekant pa politiska forhallanden. I fraga om vastlandernas handel med de andra lander i Osteuropa som nu ar politiskt forbundna med Sovjetunionen, var huvudorsaken i stallet att flertalet av dessa lander var ekonomiskt sa fattiga
och tillbakablivna. Den allmanna ekonomiska stagnationen i varlden,
sarskilt under trettiotalet, verkade ocksa hammande pa varje stravan
i dessa lander att driva pa industrialiseringen. 1 Under sadana forhallanden stagnerade aven vastlandernas handel med dessa ostlander oeh
tenderade samtidigt att i viss utstrackning anta den karaktar handeln
har med koloniala omraden.
Inneborden i detta papekande att jamforelsenivan fran forkrigstiden
holl sig "abnormt lag" ar naturligtvis, att det skulle ha varit "normalt"
och "naturligt" om nn ost-vast-handeln natt ej blott forkrigsnivan,
och ej blott en sa mycket hogre niva, som motsvarar den allmanna
stegringen av varldshandeln, utan ett annu hogre lage. I verkligheten sjank ost-vast-handeln - efter en kort period av aterhamtning
under de allra, forsta efterkrigsaren fran det absoluta bottenlage som
radde vid krigsslutet - fran och med 1949 och nadde till slut en niva
1) Se den av Professor Ingvar Svennilson for Europakommissionen utarbetade undersok.
ningen, "Growth and Stagnation in the European Economy", Geneve 1954.
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80m knappt nadde upp till en tredjedel av den "abnormt laga" forkrigsnivan. Orsaken varfor utveeklingen av ost-vast-handeln i
Europa tog denna riktning val" naturligtvis den politiska spanning som
sa smaningom ledde till det alltmer intensifierade kalla kriget.
Denna politiska situation forelag fullt utbildad oeh fixerad fran
sommaren 1947 1 • Det handelsavtalssystem mellan ostlanderna, som
beteeknade den stora omlaggningen av deras utrikeshandel oeh som
snart ledde till att den alII'a storsta delen av deras utrikeshandel blev
en inbordes handel, tog alltmer bestamt gestalt under ett kraftigt tryek
fra-n Sovjetunionen. Samtidigt borjade under 1948 oeh 1949 Forenta
Staterna att mera systematiskt pressa de europeiska vastmakterna att
acceptera de strategiskt motiverade forbuden mot export till de kommunistiska staterna av en stor mangd viktiga varor.
i sina verkningar hal" dessa bada handelspolitiska tendenser styrda i forsta hand av de tva varldsmakterna pa omse sidor om vad
man pa vastsidan hade kommit att kalla "jarnridan" oeh som skar
igenom Europa, namligen Sovjetunionen' Qch Forenta Staterna - varit
ensriktade oeh samstamda. De ledde till uppkomsten av "de tva parallelIa varldsmarknaderna", for att bruka J. V. Stalins uttryckssatt i
hans sista skrift 1952. Stalin pekadei;dar oeksa pa den betydelse som
oavsiktligt det strategiska exportforbudsystemet pa vastsidan hade haft
for att "starka den nya varldsmarknaden", dvs. det kommunistiska
handelssystemet.
Nar vi ser tillbaka pa utveeklingen, kan det knappast rada nagot
tvivel om att ieke i detta skede - som nu tillhor historien - den av
Stalin ledda politiken syftade till, ej blott en kraftig stegring av handeln mellan oststaterna inbordes, utan darjamte stagnation eller tillbakagang i handeln med vastlanderna. Detta andra syfte hade sin
sarskilda vikt i avseende pa de andra mindre ostlanderna i Europa
som mera nyligen blivit kommunistiska planhushallningar. Med handel foljer kontakter oeh inflytanden: i synnel"het eftel" brytningen med
Jugoslavien, och i sjalva verket redan da denna politiska kris narmade
sig oeh kastade sin skugga framfor sig, maste detta andra syftemal
ha framstatt alIt betydelsefullal"e.
Exportforbudspolitiken fran vasthall kom da synnerligen lagligt
som en kraftigt padrivande kraft oeh oeksa ett forsvar for denna
isoleringsstravan i Stalins politik. Vasentliga fornodenheter for
industrialiseringen kunde ju ieke importeras fran vastlanderna utan
1) Jag kan av utrymmesskal icke gora det har, men vid nagot tillHille skall jag nedteckna
vissa erfarenheter jag haft och de skiil jag har for min mening aU iinda tills dess, bade i
Washington och Moskva, mojligheterna holls oppna for en motsatt utveckling, langt mer
an som allmant antages.
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endast fran Sovjetunionen oeh de andra med Sovjetunionell politiskt
forbundna ostlanderna. Denna politik fran vastlandernas sida rentav
tvingade ostlanderna till den koIlektiva sjalvforsorjningspolitik soin
jag forutsatter att den stalinska handelspolitiken var inriktad' pa.
Framfor allt.tvingades ostlanderna att styra oeh samordna sin investeringspolitik pa ett sadant satt att de tillsammans blev mer oeh mer
sjalvforsorjande ifraga om en mangd produkter som skulle ha en strategisk betydelse vid' fall av krig, vilket i praktiken 'oeksa till storsta
delen ar just de produkter som ar sarskilt nodvandiga i en industrialiseringsutveekling overhuvudtaget.
For avbrotten i hari'delsforbindelser vasterut och for uppkommande
svarigheter oeh forsakelser av olika slag, forenade med den stalinska
isoleringspolitiken, hade saledes vastmakterna patagit sig skulden
infor befolkningen oeh politikerna i ostlanderna. De hade samtidigt
tillhandahallit den ekonomiska press utan vilken denna Stalins isoleringspolitik aven i monolytiskt styrda stater skulle ha varit myeket
svarare att praktiskt genomfora.

IV.
Denna utvecklingsfas i ost-vast-handeln brots genom en omlaggning av ostlandernas ekonomiska politik som tog sin borjan i samband
med Stalins franfalle varen 1953. Jag har redan berort hur den utveekling, som harigenom mojliggjordes, speglade sig i Europakommissionens verksamhet, oeh hur i fraga om ost-vast-handeln statistiken gay
utslag redan fran oeh med tredje kvartalet 1953.
Uppgangen av ost-vast-handeln har darefter fortsatt i tamligen
jamn takt oeh den fortsatter alltjamt. Under 1954 var det ostlandernas import som okades kraftigast; i fjol var det i stallet exporten som
steg mest. Genomsnittssiffrorna doljer oeksa avsevarda forskjutningar
oeh fluktuationer bade for de sarskilda landerna pa ost- oeh pa vastsidan oeh likasa - i ett annat jamforelseled - ifraga om de sarskilda
varorna. Men den genomgaende tendensen ar en arlig stegring pa nagot
mellan en sjattedel och en tredjedel.
Omlaggningen av ostlandernas handelspolitik i forhallande till vastlanderna efter Stalins dod har utveeklats parallellt med en hel serie
andra forandringar i ostlandernas inre oeh yttre politik. Dessa andra
forandringar har i allmanhet tenderat, direkt eller indirekt, att aven
gynna ost-vast-handeln, sa aven i de fall dar detta ieke varit ett
centralt syfte med forandringarna. Jag tanker t. ex. pa de dramatiska
uppgorelserna med Jugoslavien oeh Osterrike oeh likasa pa de tydliga
oeh i stort sett alltmer markerade tendenserna i Sovjetunionens politik
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att valkomna ett okat matt av nationell sjalvstandighet i de allierade
europeiska ostiandernas allmannapolitik.
Det storre utrymme som i de fIesta ostlanderna under de senaste
aren givits at stravanden att hoja konsumtionsnivan har dessutom tid
efter annan verkat till att gora okad import av allehanda konsumtionsvaror vaJkommen. Denna tendens har for ost-vast-handelns stegring varit sarskilt betydelsefull, eftersom importen fran vastlanderna
av kapitalvaror oeh i synnerhet maskiner av olika slag inte visat nagra
sarskilt kraftiga stegringstendenser. Enligt min mening har detta sista
forhallande inte sin huvudsakliga forklaring i de alltjamt kvarstaende
strategiska exportkontrollerna pa vastsidan, utan beror mera darpa
att ostlandernas importbehov av kapitalvaror, efter den langa perioden
av relativ avstangning fran sadan import oeh samtidigt deras myeket
kraftiga utbyggnad av den tunga industrin, har blivit myeket mindre
an det vid en annan utveekling skulle ha varit. Det strategiska importkontrollsystemet ar naturligtvis fortfarande en faktor av allra storsta
politiska betydelse. Men ekonomiskt oeh h'andelspolitiskt blir den mer
oeh mer betydelselos - sa delvis pa griJ:nd av sin egen tidigare, oeh
alltjamt fortsattande, verkan att ha drivit pa ostlandernas stravanden
till kollektiv sjalvforsorjning pa detta sarskilt viktiga omrade, stravanden som det under radande polif,iska forhallanden i alIa handelser
skulle ha legat i ostlandernas intresse att soka fullfolja.
Den nya situationen oeh den fo*andrade allmanna utveeklingstendensen ar, som jag sade, nastan helt oeh hallet ett resultat av en
omlaggning av ostlandernas politik, oeh utan tvivel har de skilda
moment jag just herort spelat sin roll. Viktigare ar emellertid att de
ingatt i en allman stravan, som varit myeket pataglig oeh som oeksa
fatt ett gensvar i vastlandernas attityder, att na en gradvis nedskruvning av den politiska spanningen i varlden.
Inom ramen av denna allmanna ideologiska utveekling har det varit
av sarskild betydelse att en forandrad installning i ostlanderna till
den internationella handeln oeh dess roll i den nationella planhushallningen gjort sig gallande. Detta ar en forandring, som vi i ECE's
olika undersokningar under senare ar agnat atskilligt intresse at, oeh
jag kan darfor fatta mig kort oeh i ovrigt hanvisa till vara puhlikationer.
Rent prineipiellt har naturligtvis den kommunistiska planhushallningsteorin aldrig varit autarkisk. Nar Sovjetunionen redde sig med
ett minimum av utrikeshandel under forkrigstidens kraftiga industrialiseringsansats, forklaras detta till storsta delen av dess politiska isolering. Efter kriget blev de kommunistiska staterna flera. Det forhallandet att da till en horjan integrationstendenserna aven inom denna
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grupp lange framstod sa relativt svaga, har i forsta rummet sitt samband med den kommunistiska installningen att alIa lander, och i sjalva
verket alIa regioner inom ett land, skall ha en relativt fullstandig
industriell bas. Ingen stat skulle bara vara en ravarubas och en marknad for en annan stat. En i stort sett parallell industrialiseringsutveckling med huvudvikten lagd vid en utbyggnad av den tunga industrin
blev darfor losen i alIa ostlander. En annan orsak ar den stora extra
svarighet, som rent tekniskt moter ett forsok att korrekt infoga internationella kostnader och priser i den nationella planhushallningskalkylen, allra heIst da sambandet upphavts mellan de internationella
och de inhemska priserna.
Ungefar samtidigt med alIa de tvara omlaggningar av ostlandernas
politik, som vi staller i samband med Stalins bortgang, sker nu den
betydelsefulla utvecklingen inom den ekonomiska teorin for planhushaJlningen att de komparativa kostnaderna ges sin rattvisliga plats
och att okad vikt laggs vid fordelarna av internationell arbetsfordelning. I forsta hand far detta naturligtvis innebara· okade anstrangningar att samordna de ekonomiska planerna inbordes mellan ostlanderna. Dittills hade samordningen pa handelns omrade knappast
strackt sig langre an till ett tillhandagaende vid behov av investeringsvaror fran ett land till ett annat o_ch i vissa fall av ravaror och darjamte till en viss begynnelse av en mera langsiktig specialisering inom
verkstadsindustrin. Nu syftar man till att systematiskt over hela produktionsfaltet genomfora arbetsfordelning och en specialisering i
enlighet med olika landers och olika regioners naturliga forutsattningar
- detta dock utan att uppge principen att inget land skall bli bara en
exploaterad ravaruproducent.
Aven i forhallande till vastlanderna har darvid en storre beredskap
till handel och internationell arbetsfordelning trangt frame Vi kan
iaktta att under de allra senaste aren okningen av ost-vast-handeln
hallit jamna steg med okningen av handeln mellan ostlanderna inbordes och att i ett flertal fall den forra handeln rentav utvidgats pa den
senares bekostnad. Detta ar emellertid sannolikt en mera tillfallig
verkan av att intill nyligen ost-vast-handeln hallits sa kraftigt
tillbaka.

v.
Utvecklingen av ost-vast-handeln har hittills mycket l1ara foljt
de prognoser vi tid efter annan gjort inom Europakommissionens
sekretariat. Om jag nu skulle vara djarv nog att gora en forutsagelse
over ost-vast-handelns utveckling under ett nagot storre antal ar inom
den narmaste framtiden, skulle jag forst vara angelagen att paminna
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om att en sadan fo1"utsagelse alltid a1" mycket osaker. Oavbrutet handel" det ovantade. Fastan vi vet det, gor vi oss emellertid andock vara
forestallningar om hur framtiden skall gestalta sig, och vi soker grunda
dessa pa sa rationella overvaganden som mojligt. Vi gor det, eftersom
prognoser ar Val" enda metod att orientera oss i varlden.
Jag skulle darefter, och med den angivna reservationen om hur
osaker framtiden alltid aI', formulera min forutsagelse pa unge"far
foljande satt. Antaget, att inga storre politiska skakningar agel" rum
i varlden - vilka emellertid ar fullkomligt mojliga - och antaget att
ost-vast-spanningen langsamt dampas i den takt vi vant oss vid under
de sista tre aren och att den i alIa handelser inte okas, sa skulle jag
vanta att under de narmaste aren ost-vast-handeln i Europa komme
att fortsatta att stiga ungefar i samma takt som hittills. Jag skulle ieke
betrakta det som otroligt att denna handel inom ett antal ar kunde
komma upp till samma absoluta niva som forkrigstidens. Jag skulle
rentav ieke betrakta det som helt uteslutet, att ost-vast-handeln nadde
nagot, och kanske atskilligt, hogre. M~eket forvanad skulle jag emellertid bli om nagonsin inom den overbliekbara framtiden ost-vasthandeln skulle komma att ha stigit i takt med varldshandeln i ovrigt,
sa att cless relativa betydelse aterstallts oeh, som jag paminde om,
var under forkrigstiden av olika sktal ost-vast-handeln "abnormt lag".
Jag skulle vidare formoda att pa v'8.stsidan vissa lander, sasom f"inland
oeh Osterrike samt langre fram ~anske de underutveeklade landerna
i Sydeuropa, komme att ha en relativt stor och livlig handel med ostlanderna, medan andra vastlander saledes komme att ha en annu mer
abnormt lag handel an de genomsnittliga siffrorna gel" en riktig forestallning om.
Denna forsiktiga, manga skulle kanske saga alltfor forsiktiga, gissning om ost-vast-handelns framtid ar grundad pa en hel rad overvaganden som jag hal" bara kan hastigt antyda. Jag kanske forst som
sist bor saga att till dessa skal hoI' inte, atminstone inte i hogre grad
oeh inte direkt, den fortsatta existensen av de strategiska exportkontrollerna pa vastsidan. Eftersom de i sig sjalva ar en politisk forargelseklippa kunde deras avskaffande naturligtvis bidraga till fortsatt politisk avspanning oeh detta skulle utan tvivel ova ett gynnsamt
inflytande aven pa ost-vast-handelns utveekling. Men exportkontrollernas direkta ekonomiska betydelse for handelns storlek sa lange de
bestar, aI', tror jag, minimal av skal som jag redan antytt: ur den
stalinska sjalvtillraeklighetspolitikens synpunkt hal" de redan fyllt sin
uppgift oeh haft sina resultat: att gora ostlanderna i stort sett oberoende av import av for den fortsatta industrialiseringen sarskilt viktiga varor. Jag skulle forestalla mig att deras forsvinnande, om oeh
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nar de forsvinner, icke komme att ske pa grund av nagot stort beslut,
allra minst ett beslut i nagon internationell organisation, utan komme
att ha karaktaren av eti gradvis borttynande och en aveffektivisering
- orsaken till en sadan process skulle da vara att handeln vidgats oeh
den politiska spanningen avtagit, trots exportkontrollernas existens.
I detta sammanhang kanske det ar skal att erinra om att mera allmant ett snart tioarigt handelskrig mellan tva mycket stora produktions- oeh konsumtionsomraden icke kan ha lamnat forutsattningarna
for handeln mellan dessa omraden orubbade. Det ar inte bara sa att
affarsforbindelser, kopvanor oeh andra psykologiska oeh institutionella
baningar for handeln avbrutits oeh forstorts. Annu viktigare ar att
bakom handelsledet saval konsumtionen som produktionen installt sig
pa att reda sig utan handeIn, dvs. pa okad sjaIvforsorjning inom de
bada omradena.
Det ar naturIigtvis oeksa ett bestaende faktum att handeln mellan
tva lander, av vilka det ena, oeh endast det ena, har statligt handelsmonopol, moter vissa sarskilda svarigheter som icke ar forhanden,
atminstone inte i samma grad, om bada landerna i detta hanseende ar
lika oeh bada antingen ar av det ena eller det andra slaget.
Jag tror vi vidare bar rakna med en tendens hos de fIesta av dem
som ar verksamma i den internationella handeln att foredra att gora
affarer med lander, som har ett likadant politiskt system. Fran ostIandemas sida klagas det pa att de ofta far betala mer for vad de koper
i vastlanderna an andra kunder oeh att de for att fa salja maste underbjuda andra saljare. For denna klagan finns atskilligt verklighetsunderlag; den huvudsakliga forklaringen maste vara den tendens jag
just antydde. Inom ostlanderna sjalva gors det a andra sidan ingen
hemlighet av att, hur beredvillig i prineip man dar an ar till okad
handel med alIa lander oberoende av politiskt system, man dock i
forsta rummet ser fram emot ett fortsatt oeh oavbrutet intensifierat
handelssamarbete med de andra ostlanderna.
Pa bada sidorna om skiIjeIinjen mellan de tva grupperna av lander,
vilkas handel med varandra jag har diskuterar, misstanker man samtidigt den andra sidans regeringar for att lata politiska hansyn snedvrida handeln eller rentav for att vilja begagna handeln som ett politiskt vapen i syfte att skada den andra parten. For den opartiske iakttagaren ligger det en stor ironi i att konstatera hur parallella de populara argumenten utformas. Liksom man i ostlanderna ofta uttalar den
uppfattningen att man inte kan vaga lita pa ett vastland som en varaktig tiIIforselkiilla for en viktig vara eller en stadig storkund under politiskt tryek fran Forenta Staterna eller av egen drift maste,
sags det, varje vastregering befaras kunna stoppa en handel for att
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skada ostlanderna om dessa varit oforsiktiga nog att ha gjort sig beroende av den - sa far i vastlanderna en alldeles likartad misstro mot
ostlandernas r~geringar, ofta kladd i identiska ord, vara ett skal dar
att hysa ett mindre i'ntresse for ost-:-vast-handeln.
Till alIa dessa psykologiska, institutionella oeh "politiska faktorer,
som i oeh for sig ar ogynnsamma for eJ? ktaftig utveekling av ost-vasthandeln, men 80m under lyekliga forhallanden gradvis 'oeh delvis
skulle kunna overkommas, kommer emellertid nu de faktiska forhallandena att ostlanderna, som jag papekat, gjort sig mer oeh mer oberoende av importen av sarskilt de viktigaste varorna fran vastlanderna
- oeh faktiskt pa grund av vastlandernas politik varit tvingade att
inrikta sig pa ett sadant 'oberoende - ' oeh att samtidigt, pa den andra
sidan av handelsbalansen, den ekonomiska utveeklingen haft till foljd
att manga av ostlandernas viktigaste exportvaror fatt okad atgang
hemnla. Detta galler forst oeh framst spannmaJ oeh andra livsmedel.
Tva definitivt oeh pa lang sikt fastlagda utveeklingslinjer i alIa de
osteuropeiska landerna, som maste verka i denna riktning, ar a ena
sidan den hastiga industrialiseringen . peh urbaniseringen oeh a andra
sidan foresatsen att sa snart som mojligt na ett Hige dar, trots investeringskvotens hojd, en kraftig oeh aceelererande stegring av levnadsstandarden blir mojlig. Det relati~a misslyekandet hittills av ostlandernas jordbrukspolitik har kraftigt forstarkt denna verkan oeh snabbare an vantat var~ gjort ostlanderna till ett valdigt underskottsomrade
i fraga om livsmedel. De nya oeh synnerligen betydelsefulla ansatserna
pa jordbrukspolitikens omrade, sarskilt i Sovjetunionen, kan komma
att IIiotvaga oeh i vissa fall upphava denna utveckling. Men om samtidigt rorelsen till industrialisering oeh levnadsstandardsforbattring
hastigt fortsatter, vilket forefaller mig troligt, at det svar att forestalla
sig att ostlanderna nagonsin mer blir stora exportorer av livs,medel,
atlninstone till vastlanderna i Europa.
Forsaljning av timmer fran Sovjetunionen till England oeh andra
vastlander ar en annan stor bestandsdel av den traditionella ost-vasthandeln. Den hal" varit i gradvis oeh planmassig stegring under senare
ar fran bottenlaget strax efter kriget, men den ar alltjamt knappt uppe
i hlilften av forkrigsnivan. Vi raknar i Geneve med att timmerexporten
fran Sovjetunionen skall fortsatta att stiga aven framdeles. l\1en med
de ansprak, som regionens hastiga industrialisering oeh stigande levnadsstandard staller pa tra som ravara, ar det svart att tro att timmerexporten nagonsin kommer att myeket overstiga fo~krigsnivan. Den
kan komma att stagnera pa en aven lagre niva.
Av i myeket motsvarande skal forefaller det mig osannolikt att den
polska kolexporten skulle komma att stegras avsevart; den kan pa
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nagot langre sikt komma att sjunka. Sovjetunionen hal' nu tratt in som
kolexportor i liten skala; jag skulle icke formoda att denna export var·
aktigt skulle komma att ta mycket stora proportioner.
Lat mig inte bli missforstadd: Sovjetunionens resurser ar sa stora
oeh timmerexportens andel av hela konsumtionen och produktionen i
landet sa relativt liten, att en verklig anstrangning givetvis skulle
kunna stegra timmerexporten till vastlanderna snart sagt hur myeket
som heIst inom praktiska granser. Men en sadan anstrangning skulle
ga tvartemot naturliga ekonomiska motiv, sadana de framtrader inom
den nationella skogshushallningen. Och fragan ar, vad det ar som
skulle gora den motiverad. Pa samma vis ar det svart att se hur Polen
skall kunna se rimliga skal att gora extraordinara anstrangningar for
att kraftigt stegra kolexporten till vastlanderna.
Manga andra ravaror eller halvfabrikat exporteras ocksa fran ostlanderna och i vissa sarskilda fall finns det kanske forutsattningar for
en avsevard stegring av denna export pa nagot langre sikt. IVlen mera
allmant sett forefaller det mest troligt att industrialiseringen oeh
levnadsstandardstegringen kommer att satta snava granser for den
export av ravaror till vastlanderna som for ostlanderna kan te sig ekonomiskt motiverad.
Under sadana forhallanden yore det kanske rimligt att rakna med
en mycket kraftig stegring av ostlandernas export av industrivaror.,
Faktiskt hal' denna export under senare tid stigit nagot, sarskilt till
Finland och vissa av de sydeuropeiska landerna. Jag tillater mig emellertid av flera skal att tvivla pa att en export av industriprodukter fran.
ostlanderna till vastlanderna nagonsin kommer att kunna ta stora pro-·
portioner.
Sovjetunionen och flertalet ovriga ostlander har en tradition atl.
bygga pa ifraga om forsaljning av stapelvaror som spannmal, tra och
kol, men hal' aldrig fatt en traning i att salja industriprodukter pa
marknader, dar det ar stark konkurrens, oeh dar det galler att ge pro-·
dukten sadana egenskaper oeh ett sadant utseende, som tilltalar kunden, att overtyga kunden att varan ar god, att tillhandahalla service
oeh ersattningsdelar osv. Handeln inom dessa landers egna planhus-·
hallningar ger heller inte produeenterna stor anledning att forkovra
sina speciellt kommersiella fardigheter eller att ens stalla· in sig pa att
vilja erbjuda detta slags tjanster. Idealet inom planhushallningen ar
naturligtvis tvartom att fa dem att lopa med ett minimum av reala.
kostnader for handeln.
Ostlandernas maskiner oeh andra industriprodukter ar vidare gjorda
sa att de ar anpassade till konsumtionens och produktionens forhallanden dar, oeh jag tanker da aven pa den i dessa lander radande relativ~
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knappheten pa produktionsfaktorer som ju alltjamt skiljer sig avsevart fran de i vastlanderna vanligen forekommande forhallandena. De
kan vara i hogsta grad rationellt konstruerade for ostlandernas egna
villkor och behov men for vara forhallanden ar de ofta opraktiskt
konstruerade.
AlIt detta galler naturligtvis i mindre grad lander som Osttyskland
och Tjeckoslovakiet som hade kommit langre i industrialisering redan
forut, oeh en stegring av exporten av industrivaror fran dessa lander
ar kanske att parakna. Men vi skall minnas att dessa landers industrier
har nastan omattIiga marknader i de andra ostlanderna och i Kina,
och att de rentav, pa grund av sin langre framskridna industriaIisering, intar en nyckelstallning i den ekonomiska integration som efterstravas i alIa de kommunistiska landerna.
Under tiden har inte bara ostlanderna utan vastIanderna ocksa
anpassat sig till den handelspolitiska isolering som ratt. De har stallt
in sig pa att reda sig utan det mesta av den traditionelIa importen fran
Dstlanderna. Om, som jag sDkt visa, granserna for en utvidgning av
denna import ar snava, sa betyder det samtidigt att exporten osterut
fran vastIanderna bIir i samma man ~€gransad, alIra heIst som kredit,
och i synnerhet langsiktig kredit, praktiskt taget forsvunnit ur systemet.
OstIanderna a sin sida skuIIe visserligen ha god anvandning for
nlycket som de kunde kopa i vastlanderna. Men i synnerhet vad galler
alIa verkIigt viktiga industrivaror har de blivit mer och mer sjalvfarsorjande inom gruppen, oeh jag har antytt hur den langa avstangningen och den politik som forts a amse sidor om skiljelinjen har kraftigt drivit pa denna utveekling.
Till slut ar mitt viktigaste skal for en mycket forsiktig bedomning
av framtidsutsikterna for ost-vast-handeln dock ett annat overvagande. OstIanderna kommer att ha starka och rationella skal att inbordes samordna sina ekonomiska planer i syfte att na en alIt hogre
ekonomisk integration inom omradet och saledes aven en alIt storre
inbordes samhandel. I den man detta samordningsarbete, som nu
bedrives med stort allvar i de planlaggande organen i alIa ostlanderna,
har verklig framgang, kommer hela detta valdiga omrade att tendera
att bIi en enhetlig ekonomi; och trots alIa olikheter i ovrigt kommer
dar da att rada forhallanden parallella med vad vi brukar studera
inom ett stort frihandelsomrade, t. ex. Farenta Staterna i Amerika.
Inom detta jatteomrade kommer det att bli en mycket livlig handel.
Men i forhallande till yttervarlden kommer handeln att bli alIt mindre
nodvandig, och alltsa att halla sig pa en relativt lag niva. AbsoIut kan
den andoek vara viktig for Ihanga lahdet utanfor omradet, eftersom
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detta ar sa valdigt, dess samlade resurser sa rika och dess produktion
sa hastigt vaxande.
loch for sig - som forhallandena i varlden nu aI', och som de
politiska och ekonomiska forhallandena gestaltat sig sedan kriget, och
med hansyn till deras nu redan utmognade och stabiliserade verkningar - ar detta icke en irrationell politik fran ostlandernas sida.
Med alIa olikheter i ovrigt, passar den for ovrigt in i den allmanna
utvecklingen av handeln i varlden, som ju gar mot en "compartmentalisation" i block av olika slag. Det enda slag av ekonomisk integration
som allvarligt forsokts inom vastlandernas omrade har som bekant
varit stravandena att yanda handeln inat.

VI.
Till den varldsekonomiska ramen till det problem jag har behandlar, den europeiska ost-vast-handeln, hoI' aven ostlandernas handelsforbindelser med landerna utanfor Europa. Deras handel med de hogindustrialiserade utomeuropeiska landerna erbjuder inga sarskilda
problem: med en forskjutning av en del relationstal kan dessa lander i
stort sett antas inbegripas bland vad jag har kallat vastlanderna.
Annorlunda forhaller det sig med ostlandernas handel med de underutvecklade landerna, dar mellan tva tredjedelar och tre fjardedelar av
totala befolkningen i den icke-kommunistiska varlden lever.
Ostlandernas handel med detta valdiga omrade befinner sig sedan
nagra ar i livlig utveckling. Den ar fortfarande en relativt mycket
ringa del av ostlandernas hela handel och en an mindre del av de
underutvecklade landernas egen handel, som traditionsmassigt ar nastan helt inriktad pa de gamla kolonialmakterna och pa andra hogindustriella stater i Vastellropa och Nordamerika; de hal' alIa en
ytterst ringa handel inbordes. Men jag tror man bor rakna med att
ostlandernas handel med de underutvecklade landerna komrner att
okas i stegrad takt. Pa samma satt som en kraftig fortsatt utveckling
av den inbordes handeln mellan de kornrnunistiska landerna, sa kommer aven en stor okning av dessas handel med de undetutvecklade
landerna att satta snavare granser for den okning av handeln med de
europeiska vastlanderna, som kan vara ekonomiskt motiverad fran
ostlandernas synpunkt. Samtidigt kommer en sadan utveckling naturligtvis aven att i sin man beskara vastlandernas gamla exportmarknader i de underutvecklade landerna.
Nastan alIa de sarskilda .forhallanden och utvecklingar, som jag
raknade upp som skal for en forsiktig bedomning av utsikterna till en
stor okning av den europeiska ost-vast-hanp.eln, ar antingen overk-
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samma i forhaJlandena till ostlandernas handel med de unde.rutveeklade landerna eller utgor skal for att i stallet vanta en okning av
denna handel.
De underutveeklade landerna har till en borjan i allmanhet inte behoy av att importera spannmal oeh andra Iivsmedel eIIer koI, timmer
oeh andra ravaror - eIIer bor inte ha sadana importbehov nar de en
gang lyekas i rimlig grad fa igang den ekonomiska utveekling de alIa
planerar. Den omstandigheten att ostlandernas export av dessa varor
inte kan vantas stiga, utgor saJedes inte en aterhallaride kraft for utveeklingen av deras handel med de underutveeklade landerna.
Om ostlandernas maskiner oeh andra industrivaror konstruerats for
en proportion av produktionsfaktorer, dar arbetskraften alltjamt ar
mindre knapp medan kapitalet ar knappare an i vastlanderna, oeh for
en levnadsstandard, som fortfarande ar lagre an dar, utgor detta i de
underutveeklade landerna ett skal for att dessa ostlandernas produkter ar mer ekonomiskt rationella i stallet for tvartom i vastlanderna.
De mera lika grundforutsattningarna bor tendera att gora ostlandernas
industrivaror ekonomiskt overlagsna' i konkurrensen med vastlandernas.
Den omstandigheten att ostlanderna ar underlagsna i forsaljarteknil(
i vastlanderna bor vara en avsev~tt mindre olagenhet i de underutvecklade landerna. Regering och statsforvaltning ar av man'ga skal pa
ett myeket intensivare satt involverade i det ekonomiska livets utveekling i dessa lander. Praktiskt galle~ vidare inkopen ofta inte ett utvaljande av enstaka maskiner utan overenskommelse om leverans av hela
Iabriksutrustningar, ett slags forsaljningar som produeenterna i ostlanderna ofta har overlagsen erfarenhet av inom sina egna planhushallningar.
I de underutvecklade landerna finns vidare i allmanhet inga politiska fordomar mot att handla med de kommunistiska landerna, och
det kan iakttas att de fordomar som pa sina hall funnits nu befinner
sig i kraftigt minskande, delvis pa grund av den nya politiken efter
Stalins dod. Framfor alIt har flertalet viktiga underutveeklade lander
ingen motvilja mot att gora affarer med lander som har statsmonopol.
Som jag redan namnde ar de alIa sjalva av manga orsaker tvingade
att ge staten en mycket storre roll an den nagonsin spelat i vastlEinderna, oeh de maste ofta rentav se en fordel att i utrikeshandeln forhandla med statsorgan.
De underutvecklade landerna har rentav oita ett starkt intresse i
bilaterala avtal och aven langsiktiga sadana, vilket daremot de hogindllstriella landernas produeenter oeh kopman icke har eller viII ha.
En av orsakerna hartill - ehuru icke den enda - ar de starka efterJ
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frage- och prisfluktuationerna i fraga om de primarvaror, vilka utgor
hllvudparten av deras export. Som vi vet har forsaken i vara internationella organisationer att stahilisera efterfragan och priser pa dessa
varor genom multilaterala varuavtal nastan totalt misslyckats. Under
dessa forhallanden kommer fran synpunkten av de underutvecklade
landernas intressen handel med de kommunistiska landerna att erbjuda
stora fordelar, eftersom i stort sett de ar de enda lander som ar i tillfalle att erbjuda avtal som genom att galla mer an en enstaka affar och
varor pa bade import- och exportsidan, kan ge utrymme for en stabiliseringsstravan.
Statsavtal gor det mojligt for de underutvecklade landerna att kombinera intresset att salja och exportera sina primarprodukter och samtidigt kopa de kapitalvaror de behover for den ekonomiska utveck-·
lingen. En' dylik kombination ger aven ett mera naturligt utrymme
och en storre sakerhet for kredit. Statsavtalen ger aven en ram for
tekniskt bistand i affarsmassiga former. Och ostlanderna med sina
statliga planhushallningar kan gora, vad ett exporterande foretag eller
regeringen i ett av vastlanderna vanligen icke kan gora, namligen dirigera sin efterfragan pa primarvaror fran ett land till ett annat dar det
battre passar in som ena ledet i en vidgad utrikeshandel. Ostlanderna
kan ocksa genom anpassning av sina egna ekonomiska planer - om
inte pa annat satt sa genom farandrad lagerhallning - overta ett
tyngande lager av primarvaror fran ett underutvecklat land.
Fran andra sidan sett erbjuder de underutvecklade landerna ostlanderna en idealisk exportmarknad far produkterna fran deras kraftigt vaxande industri, en marknad dar deras konstruktioner ar mera
optimala och inte mindre och dar deras art av forsaljningsorganisation kommer mera till sin ratt. De maste till stor del soka lik:viden for
exporten genom import av livsmedel oeh ravaror; men om de en gang
accepterat denna utgangspunkt, har de i sin planhushallning ett medel
varigenom importen kan rationellt byggas in i deras ekonomi. Eftersom ostlanderna alIa ar i fard med en kraftig industrialisering, framstar en sadan utveckling icke nodvandigtvis som irrationell.
En viktig faktor, som driver pa handelsutvecklingen emellan ostlanderna och de underutvecklade landerna ar nu' vidare den starka
tendens till minskad import fran de sistnamnda landerna av livsmedel
och ravaror fran jordbruket, som gor sig gallande i vastlanderna.
Denna tendens har sitt samband med en oavbrutet forbattrad teknik
i industriproduktionen, som mojIiggor besparingar av ravara, pa en
oavbrutet fortsatt utveekling av syntetisk framstallning av ravaror, oeh
pa en okad produktion av framfor alIt livsmedel men aven andra
ravaror i de hogindustriella liinderna; den sista forandringen ar orsa-
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kad ej blott av en kraftig forbattring av produktionstekniken i dessa
lander, men naturligtvis ocksa av deras starka och vaxande ekonomiska nationalism och den alltjamt stigande vagen av protektionism,
sarskilt inom jordbrukets omrade.
Var lilla rika och hogindustriella del av varlden haIler saledes pa
att gora sig mer oberoende och sjalvforsorjande ifraga om manga av
de produkter de underutvecklade landerna har att exportera. Vi minskar var beredvillighet att importera fran de underutvecklade landerna,
och vi gor det i det varldshistoriska skede da dessa underutvecklade
lander piskas fram och pressar pa for att utvecklas ekonomiskt och
darfor behover exportera mer for att kopa och importera kapitalvaror.
Tvartemot vad folk ibland tror fran sin tidningslasning, staller vi samtidigt i stort sett inget kredit- eller gavokapital till deras forfogande
- jag menar i kvantiteter som praktiskt marks.
Detta alIt ar naturligtvis ett av de mest betydelsefulla skeendena
i samtiden med avgorande verkningar for varldens framtida gestaltning. En av foljderna - och det, som 'har betydelse i den fraga jag
diskuterar i detta foredrag - ar naturligtvis att de underutvecklade
landerna far ytterligare och tvingande!,1 skal att ivrigare an eljest soka
sig till okad handel med de kommunistiska ostlanderna. Och som jag
sokt visa, finns det, aven bortsett fr&n den vikande importefterfragan
i vastlanderna, andra och objektivt sett synnerligen starka intressegrunder bade i ostlanderna och i de underutvecklade landerna for en
okning av deras inbordes handel.
Att i detta storre varldsekonomiska skeende, vars ytterlinjer jag har
sokt teckna, den europeiska ost-vast-handeln riskerar att raka i bakvatten, behover jag inte vidare understryka.

VII.
Jag har har diskuterat ostlandernas vaxande handel med de underutvecklade landerna och aterverkningarna darav pa speciellt den europeiska ost-vast-handeln pa grundval av de aktuella utvecklingstendenserna inom utrikeshandeln och de faktiskt foreliggande ekonomiska
intressena, dvs. utan att blanda in politiska bevekelsegrunder. Nu ar
det emellertid klart att i verkligheten kommer utvecklingen i fortsattningen liksom hittills att bestammas under starkt inflytande av politiska motive
Min framstallning borde darfor nu kompletteras genom en analys
av dessa politiska motive I detta samband viII jag inskranka mig till
faststallandet: av det faktum att, savitt ostlanderna angar, de politiska
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motiven nu synas ga i alldeles samma riktning som, och darfor forstarka, de ekonomiska intressena.
Ett av de egendomligaste dragen i ostlandernas politik under den
stalinska epoken var att Sovjetunionen oeh ostlanderna ieke mera
konsekvent tog de underutvecklade landernas parti, ej ens nar dessa
lander kom i motsattning till den lilla gruppen av rika oeh hogt
utvecklade lander. Liksom nastan alIt annat i ostlandernas politik har
aven deras attityder till de underutvecklade landerna nu forandrats
till en starkare markerad och systematisk, allman och genomgaende
sympati. Ostlandernas ekonomiska intressen i okad handel med de
underutvecklade landerna tycks saledes komma att ha en kraftig och
helt samstamd resonansbotten i deras internationella politik.
Ett uttryek jag fallde i borjan av detta foredrag bor ha stallt klart
att jag aIls inte utgar fran att de ekonomiska intressena bestammer
politiken. Men nar det rakar handa sig sa, att de politiska motiven ar
parallella med de ekonomiska iIitressena, sa kommer de bada forvisso
att stodja och forstarka varandra. Att dra ut de fulla konsekvenserna
av denna viktiga konstellation mellan ekonomiska intressen och politiska motiv skulle emellertid fora oss mycket langt fran det primara
syftet for denna forelasning, som ju blott varit att skissera den utveckling av varldshandeln i sin helhet, varinom utvecklingen av den europeiska ost-vast-handeln ar ett ingalunda alldeles oviktigt, men dock
langt ifran avgorande element.

Ordforanden: Jag ar overtygad om att alIa har i salen liksom jag ar
mycket tacksamma for den stimulerande orientering som Gunnar Myrdal har givit oss over dessa vittsyftande problem.
Gunnar Myrdal har alltifran sin forsta verksamhet pa den vetenskapliga banan haft en klar forkarlek for centrala problem. Jag skall
nu inte forledas att som studenttidningen Gaudeamus i sitt sista nummer ansett nodvandigt: gora en presentation av kvallens foredragsha.llare. Tidningen vander sig ju till en generation som vasentligen kanner
Gunnar Myrdal fran den soffa med samma namn som finns i Karhuset. Men det kan anda vara pa sin plats att nu erinra om tre riktpunkter i Gunnar Myrdals produktion som vi alIa tagit del av med
stort intresse.
Jag tanker forst pa ungdomsarbetet om Vetenskap och politik i
nationalekonomien, som ju berorde ett vasentligt problem, ehuru av
annan art an det vi diskuterar i dag, och som stimulerade oss alIa. Vidare erinrar jag om den amerikanska utredningen oeh det stora arbete
om varldsekonomien som nu kommit ute Om Gunnar Myrdal alltid
valt problem av central betydelse, har han ocksa haft nagonting av
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central betydelse att saga om problemen, och han har sagt det pa sadant satt att folk hort pa.
Det ar egentligen onodigt att saga mer i detta sammanhang an att
det alltid ar en stor njutning att hora var dynamiske van Gunnar Myrdal framtrada med den charm vi sa manga ganger haft nojet att njuta
av och som overtraffar de fIestas.
Vi riktar ett varmt tack till Gunnar Myrdal nar han nu ar gast hos
oss, men till det tacket knyter vi ocksa ett varmt valkommen ater nar
han i morgon reser sin vag. Vi ar stolta over att det ar en svensk som
ar generalsekreterare i Forenta Nationernas Europakommission men
vi ar ocksa stolta over att vi far ha Gunnar Myrdal hos oss.
Harefter yttrade:
Envoye E. Modig: Herr ordforande, mina darner oeh herrar! Jag har bara
nagra enkla reflexioner i anledning av det hogintressanta foredraget.
Jag tillater mig forst saga att jag liksom sakert aHa de narvarande delar
ordforandens gladje over att vi fatt hora Gunnar Myrdal tala i kvall. Som bekant har det blivit en hypertrofi av internati6nella, initialprydda organisationer
oeh det ar sarskilt tiIlfredsstaIlande for .~ss alIa att se en av dem ta gestalt.
Man kan for ovrigt vara viss om att ~unnar Myrdal ar kompetent att satta
Iiv i vilka initialer som heIst.
.
Darefter vill jag gora en nagot nasviS anmarkning, sonl riktar sig mot veten~
skapsmannen Gunnar Myrdal. Han talade bade i borjan oeh i slutet av sitt anforande om de ekonomiska faktorernas hogst obetydliga roll i den varldshistoriska utveeklingen. Det var kanske inte menat annat an pa myeket kort sikt.
Man kan ju erinra om att den nuvarande klyftan i Europa ar en produkt av
motsattningen mellan tva ekonomiska system. Marxismen var en ekonomisk
teori, som vilade pa tolkningar av ekonon'liska fakta, ehuru det kanske var pa
samIna satt med den som lned teologien: man postulerar slutsatserna. Kolonialsystemet var val i alla fall inte bara fororsakat av en onskan att avskaffa slavhandeln oeh att kristna hedningar, utan oeksa en stravan att skaffa ravarutillgangar oeh marknader - det galler sarskilt den form avkolonialism som
upptradde kring 1800-talets mitt, nar den industriella konkurrensen i Europa
barj ade. Det ar kanske onodigt att uppeh~Hla sig vid denna fraga, men jag
faste mig vid den emedan herr Myrdals formulering var sa skarp oeh darfor
stimulerande.
Jag har inga forutsattningar att bedoma de stora sammanhang, som foredragshallaren mer eIler mindre haller i sin hand, utan jag har mera sysslat med
ost-vasthandelns grovarbete satillvida som jag de senaste sju aren deltagit i
handelsforhandlingarna mellan Sverige oeh Sovjetunionen oeh darfor varje ar
i november mast bege mig till Moskva.
Naturligtvis kan jag, fran min begransade erfarenhet, i mangt oeh myeket
bekrafta foredragshallarens skildring av den hittillsvarande utveeklingen, ehuru
jag inte i alIa avseenden ar fullt ense med honom. Huruvida den bortgangne
diktatorn avsag att minska handeln mellan sovjetbloeket oeh den ovriga varlden kanske jag kan lamna darhan. Jag forutsatter att hans politik i det faIlet
snarare var ett utslag av hans allmanna misstanksamhet mot omvarlden, hans
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obenagenhet att slappa in nagot ljus over forhallandena i Sovjetunionen eHer
bereda sovjetmedborgarna tillfalle att sjalva skaffa sig den upplysning angaendeomvarlden som de kunde onska. Men hur som heIst ar det uppenbart att
forhallandena i det avseendet har utveeklat sig pa ett annat satt efter 1953.
For egen del borjade jag forhandla 1949, alltsa langt fore denna tid, oeh jag
kunde inte hos mina ryska medkontrahenter formarka nagon medveten eHer
omedveten anstrangning att begransa handeln. A andra sidan ligger det i sovjetsystemet att man opererar pa ett sarskilt satt. Ryssarna ar inte installda pa
exportpropaganda - det kom fram i foredragshallarens omnamnande av deras
ovana att salja andra varor an spannmal oeh ravaror. Daremot har jag genomgaende gj ort den erfarenheten under dessa sj u ar, att det, i motsats till vad man
kanske skulle vanta av ett land med planhushallning, forekommer stora variationer i leveranserna oeh framfor alIt i importonskemalen. Jag har ofta tillatit
mig rikta vanliga forebraelser till dem for den sakens skull. Vi traffade pa sin
tid ett stort handels- oeh kreditavtal med Sovj etunionen, sasom foredragshallaren sakert erinrar sig, oeh tanken v.ar bland annat att det skulle vara formanligt att fa en palitlig kund, som inte var beroende av konjunktursvangningar. Jag brukar fraga mina ryska medkontrahenter vad det ar for giadje
med att Sovjetunionen inte har nagra konjunkturvaxlingar, nar man i alIa
fall har s'a olika importonskemal fran det ena aret till det andra. Vi ar
ett litet land - de svarar forstas alltid att Sverige inte aIls ar sa litet - oeh
vi kan inte binda en betydande del av var produktionskapaeitet for ryssarnas
rakning, om de inte regelbundet koper i stort sett samma saker. Forklaringen ar
naturligtvis den som foredragshallaren har har givit. En standigt fortgaende
utbyggnad av den sovj etryska industrien ar ett karakteristiskt drag for denna
epok, oeh det gor att en artikel som annu for ett ar sedan onskades i stora
mangder nu bara efterfragas i ringa omfattning oeh nasta ar forsvinner helt
oeh hallet. Detta ar en sak som vi inte kan gora nagonting at. Vi far finna oss
i att inte uppna den stadga som man kunde vanta sig pa grund av att konj unkturvaxlingar inte forekon1mer i Sovj et. For resten - numera forefaller
det ju nastan som om politikerna har lyekats astadkomma aU det inte blir nagra
konjunkturvaxlingar i vasterlandet heller.
Hur som heIst hander det ibland nar vi kommer hem fran forhandlingarna
att resp. industri sager, att den har sitt prograln fullteeknat oeh inte kan leverera nagonting. Men SOln sagt, ryssarna komn1er ofta med nya onskemal. For
dem ar utrikeshandeln ett satt att fylla i de hal som av nagon aniedning uppstatt i deras planer genom att en trust inte nar upp till det forutsedda produktionsresultatet eller att det helt plotsligt uppstar ett nytt behove
Dessa starka kastningar skapar svarigheter som vi inte har i handein mellan
Sverige oeh England eller Sverige oeh Tyskland, som ror sig med vissa bestamda varor, vilka visserligen kan variera i myekenhet, ehuru inte i alltfor stor
omfattning. A andra sidan n1aste jag erkanna att vi sjalva ibland haft giadje
av att ryssarna inte pa nagot satt ar stela i sitt handelstankande. For nagra ar
sedan begarde jordbruksnamnden att vi skulle skaffa en viss kvantitet brodsad
i Sovjetunionen fastan vi inte var reguljara kopare harav. Vi fiek till oeh med
mera an vi vagat hoppas. Det rorde sig givetvis om en bagatell i farhallande till
den ryska produktionen, men exemplet visar att man under vissa omstandigheter kan ha betydande nytta av denna handel, som jag tyekte foredragshallaren
bagatelliserade i det varldshistoriska sammanhanget. Den ar naturligtvis inte
stor, men den har varit till stor nytta. Det ar oeksa betydelsefullt att vi numera
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kan tiieka en stor del av vart behov av petroleumprodukter i Sovj etunionen -det ar nagonting fullkomligt nytt. Om inte herrarna i Geneve kan hjalpa oss
med allman konvertibilitet, ar det viktigt att vi far betala den importen med
varor i stallet for dyra valutor.
Professor Myrdal namnde. att ryssarna har vidtagit vittomfattande atgarder
for en okning av spannmalsodlingen i Sovj etunionen. Vi vet att det giek litet
galet till en borj an, men om svarigheterna kan ordnas, .blir det en otrolig utveekling i Kazaehstan oeh angransande omraden.
Det forefoll mig som om foredragshallaren var myeket forsiktig nar han sag
pa framtidsutsikterna. Jag trodde att han skulle vara optimistisk oeh jag mera
forsiktig. Men professor Myrdal var alldeles ovanligt moderat i sina forutsagelser. Det ar naturligtvis sakrare, oeh det kanske oeksa ar ratt. Emellertid
tror jag man overskattar betydelsen av vissa detaljer.
Att gora affarer med handelsmonopol ar inte sa farligt som man tror - vi
ar for ovrigt har i Sverige vana vid alla slags kollektiv. Forr var det litet
trassligt att fa visering till Ryssland, men nu kan affarsmannen resa dit i strom
oeh knyta personliga kontakter i de kommersiella oeh industriella foretagen.
Att ryssarna skulle kunna beskyllas for att salj a till underpris har jag aldrig
markt, snarare tvartom. Den inhemska prissattningen tar foga hansyn till
produktionskostnaderna utan avser val narmast att reglera konsumtionells storlek. En televisionsmottagare saljs till samma' pris som en enkel kavajkostym,
vilket inte rimligtvis kan motsvara relatio;nen mellan produktionskostnaderna. I
internationella sammanhang haIler man ·doek pa att varldsmarknadens priser
skall tillampas.
.'
Betraffande de underutveeklade landerna undrar jag om inte vissa forand,ringar kan tankas. Det ar naturligt 0111 de f. d. koloniomradena fortfarande
lever i kanslan av att ha varit exploaterade uteslutande till forman for Vasteuropa (oeh kanske Forenta Staterna) oeh att de i forsta hand har intresse
av att yanda sig till de kommunistiska staterna. De har naturligtvis ingenting
eroot att handla med statsmonopol, oeh det kan vara fordelaktigt att fa till
stand langsiktiga uppgorelser o. s. v., men alIt detta ar i nagon man en overgaende foreteelse.
Ytterligt intressant var den savitt jag forstar riktiga iakttagelsen, att den
amerikanska begransningspolitiken pa exportomradet i vad avser kommunistHinder har drivit pa den redan forut markbara tendensen till en ekonomisk
sammanslutning inom oststaterna. Professor Myrdal tyektes rentav vilja stalla
i utsikt att det kunde skapas ett frihandelsomrade av samma typ som Forenta
Staterna. Med den eompartmentalism sonl professor Myrdal talade om oeh som
han tyektes anse vara ett faktum ar j u utsikterna for Vasteuropa i sa fall inte
sarskilt lysande. Vi far kanske finna oss i att dessa halvoar med sina speeiella
forutsattningar inte kan dominera yare sig i varldspolitiken eller i varldsekonomin. Om de hanvisas till att tvatta varandras smutsiga klader oeh kopa
varandras kylskap eller pennknivar, blir det ganska magert, aven om de kan
uppehalla livet tack vare jordbrukets tekniska fullandning. Men man behover
kanske inte rakna med att det skall gil till denna ytterlighet. Det ovantade har
redan hant sa manga ganger. Jag tror inte pa att sovjetsystemet avskaffas,
men val pa att det kan bli storre rorelse mellan ost oeh vast. For Sovj etunionen
kan det oeksa upptrada en stark konkurrens fran den stora grannen i oster,
aven om det drojer atskilliga ar, sa att staterna i Osteuropa far storre intresse
for Vasteuropa an de forut haft.
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Professor A. l\-Iontgomery: Herr ordforande! Mina darner och herrar! Jag
skall borj a med att tacka professor Myrdal inte bara for hans foredrag utan
oeksa for de publikationer som ECE ger ut. Tack yare att jag i forrgar
fiek den senaste bulletinen med dess rapport om handeln med oststaterna, kommer jag hit betydligt visare an jag var i forra veekan. Europakommissionens
rapporter ar en av de viktigaste internationella kallorna for studiet av ryska
handelsforhallanden. Aven den som i likhet med undertecknad i hog grad lever
pa ryska tidningar och tidskrifter maste saga att det ar forundransvart hur
myeket ECE lyekats ploeka frame Den som vet hur rysk statistik ser ut forstar
att det kravs ett otroligt arbete for att fa fram uppgifterna, sarskilt om utrikeshandeln, eftersom ju utrikeshandeln hor till de omraden dar den ryska statisti..
ken ar myeket fortegen.
En del av vad jag nu kommer att saga bygger pa det material som den av
professor Myrdal ledda kommissionen har stallt till vart forfogande. Men for
ovrigt har jag friskat upp mitt minne av vad som hant i Ryssland pa sista
tiden genom att ga igenom tidningarna for ett par manader tillbaka.
Nar jag aterigen stiftade bekantskap med de ryska tidningarna slog det mig
hur allmant framtradande missnojet med Sovjetunionen och dess politik ar
i de osteuropeiska satellitstaterna. Jag giek igenom korrespondenser fran Polen,
Ungern oeh Rumanien. OveralIt var det samma sak: forst syndabekannelser
av olika partidignitarer, erkannande att man inte skott sin politik som man
bort, att det blivit brist pa livsmedel osv. Sedan mer eHer mindre oformedlat
ett papekande, att den varsta fara som hotar i alIa fall ar imperialisterna oeh
bland imperialisterna sarskilt de som soker vaeka missnoje med Sovjetunionen inom satellitstaterna. Sa slutar artiklarna med en officiell hyllning till
Sovjetunionen oeh dess parti.
De offieiella tonfallen i Kina ar inte alltid lika undfallande. Under forra
manaden pagiek en partikongress i Kina, oeh dar fick de ryska sandebuden
emellanat svar pa tal pa ett satt som de nog inte var vana vid fran Osteuropa.
Mikojan var dar som framsta ombud for ryska regeringen, oeh han forsokte
bland annat intressera kineserna for kampen mot "personkulten". Hans tal
motte ingen storre forstaelse, dels darfor att Mao inte visar nagon benagenhet
att stiga ned fran sin stallning, och dels dartor att Mao stod i nara personlig
relation till Stalin. Mikoj an fick det svaret fran en av de ledande mannen, att
personkulten vi,sse:rligen kunde ga tiH overdrift, oeh att kineserna inte ville
vara med om att forguda manniskor. Men det tillades att man i Kina aldrig
hade forfallit till att uppkalla stader, gator oeh fabriker efter den ene eller
andre partipampen. Det var ju ord som Mikoj an aldrig har fatt hora i sateHitstaterna, dar det vimlar av dylika patagliga minnen av ryska partiledare.
Envoye Modig antydde vilka mojligheter SOln kunde oppnas onl ett eHer
annat artionde, for den handelse forverkligandet av de ekonomiska planer som
nu utarbetas i Kina gar relativt fort. Den senaste planen, som godkandes vid
partikongressen, siktar, om jag minns ratt, till en stalproduktion i borj an av
1960-talet pa 10 it 12 miljoner ton. Det ar inte myeket jamfort med Ryssland
dar man redan i fjol produeerade omkring 45 miljoner ton, eller Forenta
Staterna, dar siffran var ea 106 miljoner ton. Men sa smaningom kommer man
kanske till en punkt dar Kina blir sa starkt, oeksa ekonomiskt, att det kan ga
sin egen vag. Redan nu star det for ovrigt klart att Sovjetunionen oeh Kina
ieke har en sa stark gemenskap i den ekonomiska planeringen, som Sovjetunionen oeh de europeiska oststaterna.
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Betraffande framtidsprognoserna for Vasteuropas handel med oststaterna
ar jag i stort sett av samma uppfattning som professor Myrdal. Den analys
av utsikterna for vissa viktiga varor som han gav verkar overtygande. Det
talades myeket om dessa saker pa den ryska partikongressen i februari, oeh
da togs bland annat oeksa fragan om sagverksindustrin upp. Det klagades over
stort sloseri med tra i Ryssland, ett sloseri som formodligen ar praktiskt taget
omojligt att avskaffa. Dessutom befinner sig den overvagande delen av skogsresurserna i Sibirien eller i alIa handelser langt at oster oeh ar svara att mobilisera. De basta mojIigheterna skulle val en utbyggnad av eellulosaindustrien
erbjuda, men oeksa pa det omradet tyeks betydande svarigheter foreligga.
Man talade myeket om att utbygga den delen av eellulosaindustrien som
arbetar med andra ravaror an tra.
I ostlanderna liksom har i vaster ar det overalIt brist pa stenkol. I Vasteuropa har vi ju en bekymmersam stallning oeh far delvis taeka underskottet
med import fran Amerika. De utsikter for exporten vasterut som" den nya
planen for Polen uppstaller ar inte sarskilt lysande. Polaekerna forsoker nog
oka kolproduktionen, men den egna industrien tar alIt storre del av produktionen i ansprak, sa moj ligheterna att oka utforseln ar sma. Oeksa i Ryssland
rader for ovrigt brist pa bransle - det ar ett av de stora ekonomiska problemen dar - oeh jag tror darfor att vi inte he!ler kan rakna med nagon mera
betydande expansion av oljeexporten darifran. Jag ar ocksa radd for att det
ligger myeket i vad professor Myrdal sade om att utsikterna for export av
industrivaror fran Sovj etunionen ar begransade. I allmanhet har val en sadan
handel hittills lyekats bast vid de tillfallen da man fatt en fordran pa Sovjetunionen som pa nagot satt maste drivas in. Det ar exempelvis pa det sattet som
de ryska billeveranserna till Finland oeh Norge kan forklaras. Har i Sverige
ser man myeket sallan nagon Pobeda eller Moskwitseh, men i Helsingfors dominerar de jamte en del osttyska marken.
Vad jag nu kommer att saga later kanske litet tillspetsat, men jag tror det
ligger en stor sanning i det. Just for narvarande ar det snarast ett orosteeken
om handeln med ostbloeket nar myeket stor omfattning. En sadan utokning av
handeln beror namligen garna pa att vederborande vasteuropeiska lands
betalningsbalans kommit i olag - jag tanker narmast pa Finland. Finland har
i nuvarande valutalage svart att exportera metallprodukter oeh vissa andra
varor vasterut till konkurrenskraftiga priser, men till Ryssland kan man salja
dem, ,sasom det forefaller till relativt hoga priser. Olyekan ar bara att man i
gengald maste kopa ryska varor, ocksa de till hoga priser. Det blir de finska
konsumenterna, oeh kanske aven de ryska, som far finansiera det hela.
Oeksa av andra skal - sarskilt det som professor Myrdal namnde am handeln med de underutveeklade landerna oeh dess nuvarande politiska hetydelse for Sovjetunionen - tror jag sannolikheten inte ar sa stor for att var
handel med ostbloeket kommer att vaxa i nagon myeket rask takt.
Professor Myrdal sade inledningsvis att hans studier inte minst av utveck·
lingen efter kriget hade bragt honom till de"n konklusionen, att det i betydande
utstrackning var politiken som bestamde utveeklingen oeh att ekonomien hade
fatt folja med S'a gott den kunde. Den 80m har last otaliga ryska arbeten som
gar ut pa att visa motsatsen, dvs. att ekonomien alltid ar det grundlaggande,
ar val preparerad for att instamma i professor Myrdals uppfattning. Om
man vill bedoma framtidsutsikterna for handeln med Ryssland, ar det i varje
fall en fraga av aUra storsta betydelse, hur den politiska utveeklingen komI

DEN EUROPEISKA OST-VXST.HANDELN INOM VXRLDSEKONOMIENS RAM

109

mer att gestalta sig pa andra sidan jarnridan. Jag vin da stryka under en sak,
som kanske i nagon man staller mig i opposition mot professor Myrdal. Jag
anser att skillnaden mellan Lenin, Stalin oeh de nuvarande makthavandena
visserligen ar betydande i manga avseenden, men att den grundlaggande uppfattningen oeh malsattningen hela tiden i stort sett har varit densamma. Det
ar darfor mmst av alIt betryggande att man nu i s:a stor utstraekning sager sig
vilja ga tillbaka till Lenins prineiper. Det finns folk har i vaster som har for
sig att Lenin var en human oeh vasterlandsk gestalt. I verkligheten forholl
det sig sa, att Lenin var human mot partivanner, savida de inte gick alltfor
langt i opposition, men han hade inga som heIst hamningar nar det gallde
politiska motstandare, s. k. "klassfiender". Jag vill inte pasta att det var den
tidens kommunism som uppfann metoderna att lata makan sona makens
"hrott". Men de utnyttjades, oeh i varje fall var Lenin en van av systematisk'
terror, Dar det passade hans syften.
De underutvecklade landerna, "imperialismens" offer, stod Lenins hjarta
synnerligen nara. Han forutsade att Kina - oeh sasom han trodde liven Indien
- skulle spela en utomordentligt stor roll i varldsrevolutionen. Det var fullt
ortodoxt att Stalin gay det radet for det revolutionara arbetet i Asien, att man
inte' skulle halla sa noga pa att hara kommunister skulle sluta sig samman.
Man skulle soka fa alIa missnojda att samarbeta, oberoende av orsakerna till
missnojet, oeh nar tiden var mogen skulle sedan den kommunistiska karnan ta
ledningen. Det .var for ovrigt sa det giek till bade i Ryssland oeh i Kina. I
radiodebatten fore valet fragade statsradet H'edlund herr Hagberg, om han
kunde namna nagot kommunistiskt land dar det fanns fler an ett parti, oeh herr
Hagberg svarade att det i Kina fanns tio partier. Det ar fonnellt sant, men
hur ar det i realiteten? Partierna bildar en enda front - det brukar kallas
den nationella fronten - men den ar helt dirigerad av kommunisterna.
Jag tror att den kommunistiska uppfattningen fortfarande i huvudsak ar densamma som for trettio a fyrtio ar sedan, oeh nagon verklig utjamning gentemot
vastern forefaller darfor omojlig. Jag tror oeksa att man overdriver de yttre
forandringarnas omfattning. Nar handeln plotsligt vidgades efter Stalins dod,
gallde det framst import av livsmedel. Det sag ut som om det skulle bli en ny
era for Danmarks smorexport, sasom professor Myrdal omnamnde. Detta var
emellertid endast ett teeken pa att greppet over befolkningen hade slappnat.
Man maste gora eftergifter, oeh darfor utvidgades handeln, till ett pris som
sakerligen var myeket litet onskat av ryssarna - de fiek ju i betydande omfattning betala i guld. Sedermera har man mera kommit tillbaka igen till den
gamla typen av handel, aven om volymen har okat.
Denna min asikt stodes oeksa av vad envoye Modig sade. Det ar svart att
fa en fast kund i Ryssland, eftersom kommunisterna stravar efter sjalvhushallning for hela den europeiska gruppen av kommuniststater, oeh det ar darfor bara en tidsfraga nar en artikel faller bort fran deras onskelistor vid forhandlingar om import.
Om det foreligger nagon skillnad mellan professor Myrdal oeh mig i bedomningen av framtidsutsikterna, hestar den kanske i att jag snarast ar annu mera
skeptisk betraffande en stor okning av handeln mellan ost oeh vast. Vi kommer
oeksa mahanda att forlora en del av de utomeuropeiska marknaderna pa grund
av den politik som vi sjalva for, en tanke som i hog grad diskuteras i Myrdals
bok om "Varldsekonomien". Den fulla sysselsattningens politik har bragt betalningsbalansen ur lag litet varstans. Jag hoppas ingen tolkar det sa att jag skulle
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vara motstandare till den fuIIa sysselsattningen, men jag viII att man skall veta
vilket pris man betalar for den. Sedan far man valja. Det pris vi maste betala
om vi skall halla full sysselsattning ar standig risk for inflation oeh en ofta
aterkommande svaghet i hetalningsbalansen, som gor oss inkapabla att exportera kapital till de underutveeklade Hinderna oeh pa sa vis stimulera handeln.
Manga tror att England, som var den stora kapitalexportoren, sarskilt fore
1914, har blivit sa fattigt, att det numera inte kan exportera kapital. Om vi
ser pa den statistik som OEEC produeerar, finner vi emellertid att bruttonatio~
nalprodukten per individ har okat starkt i England sedan fore kriget, liksom
den gj ort praktiskt taget overallt i Vasteuropa. Man har inte blivit fattigare,
·men man anvander pengarna sjalv, for okad konsumtion oeh for investeringar
som inte omedelhart innebar nligot starkande av produktionen. Jag kan som
exempel namna bostadsbyggandet. Utan atl vilja staHa upp Ryssland som foredome maste jag saga, att det darvidlag ar envaldig skillnad meHan ryssarna
oeh oss. De reglerar hansynslost lonerna och konsumtionen oeh far sa utrymme for kapitalexport. Det ar en skillnad som innebar att ryssarna alltid har
storre mojligheter an vi att vinna insteg pa marknaden i underutvecklade lander. Sa lange Amerikas bytesbalans visar overskott gar det relativt bra for 058
men hur skaH det bli om oeh nar amerikanerna till fullo lar sig knepet med
den fulla sysselsattningens oeh den hoj da ·konsumtionens politik?
J

Professor B. Ohlin: Herr ordforande!Jag begarde ordet bara for att staHa
en fraga till professor Myrdal, som i sitt intressanta anforande belyste det uppstanda amnet fran manga vasentliga synpunkter. Han och professor Montgomery tycktes vara overens om en prpgnos for framtidens ost-vast-handel:
eftersom det inte finns sa stora overskott av varor av det ena eller andra slaget i
Ryssland, kan man inte vanta sa stor handel framover.
Sedan dessa bada talare behandlat amnet pa grundval av politiska bedomningar vagar jag kanske infora en mera teoretisk ekonomisk synpunkt pa detta
sporsmal. Forestaller sig herrarna manne att produktionen i Ryssland ar som
apelsiner som vaxer pa traden - rakar det inte bli sa manga roda apeIsiner
oeh sa manga gula som ryssarna sjalva behover, har de inte myeket att byta
med. Jag trodde att man i Ryssland inte overlat at naturen att bestamma vad
som skall produeeras utan att man hade en centralt dirigerad hushallning. Da
ar val den iakttagelse som professor Myrdal gjorde beroende pa atl ryssarna
inriktat sin produktion pa de egna behoven och inte har sa myeket overskott.
I sa fall ar denna iakttagelse rorande de framtida handelsmojligheterna hara
ett annat satt att uttrycka det faktum, att om ett land med centralt dirigerad
hushallning bestammer sig for att produeera sa myeketsom tacker de egna
behoven, sa bestammer man sig ocksa for att inte producera for utlandet. Det
ar samma beslut. Det blir iute mycket over till export, eftersom man bestammer sig for att producera ungefar sa myeket som man behover sjalv.
Ligger det bakom professor Myrdals pastaende en mera djupgaende analys
av produktionsforhallandena i Ryssland? Har han funnit atl det inte skuHe
vara pa nagot satt mojIigt eller i nagon utstrackning naturligt att Ryssland inriktade produktionen pa att ge ett overskott av vissa varor oeh ett underskott av
andra varor? Det ar val fraga om man inte kan saga att det hela bara ar ett
politiskt system, inte ett ekonomiskt.
Darmed kommer jag till min fraga: Xr verkligen de naturliga produktionsforutsattningarna i Ryssland, med tanke pa teknik, tillgang till kapital osv.,
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sadana jamforda med forutsattningarna pa andra hall i varlden, att det skulle
vara onaturligt att inrikta sig pa att produeera litet for myeket av vissa varor
i forhallande till de egna behoven oeh for litet av andra varor, sa att man
fiek en stor utrikeshandel? Skulle inte ryssarna med fordel kunna produeera
25 procent mer olja oeh exportera det hellre an att produeera vissa maskiner,
som de i fortsattningen inte vill kopa av envoye Modig? Ligger det bakom
detta en autarkisk protektionistisk ledning av den ryska produktionen?
Jag vagar inte framfora nagon som heIst uppfattning om detta infor tva
personer, som var oeh en for sig representerar en hog grad av sakkunskap pa
detta omrade, men djarvheten att stalla fragan har jag tillatit mig.
Professor G. Myrdal: Herr ordforande! Jag skall forsoka vara kortfattad i
de reflexioner jag knyter till en del av de ting som harhar sagts.
Det ar kanske rimligt att jag gar baklanges oeh borj ar med professor Ohlins
£raga. Jag tror att den ar betydligt mer inveeklad an kanske alIa ahorare i
forsta ogonblieket fattade. Om £ragan formuleras sa att den galler, huruvida
produktionsforutsattningarna i ostlanderna oeh speeiellt Sovj etunionen verkligen ar slldana, att det yore onaturligt med en stor utrikeshandel, viII jag svara
att det inte ar sa. Jag tror att jag i borj an av mitt foredrag, innan professor
Ohlin kom, understrok att landerna tvartom ursprungligen var komplementara
oeh att det skulle ha varit "naturligt" om det utveeklat sig en livlig handel
oeh over huvud taget Iivliga internationella ekonomiska relationer mellan ostlanderna oeh vastlanderna. Jag pastod oeksa att en sadan utveckling brutits av
de politiska forhallandena, varmed jag emellertid menar myeket mer an bara
sovjetpolitiken efter kriget.
Jag skulle har viIj a erinra om att flera av vara kolleger - bland andra
professor Rosenstein-Rodan - under krigstiden dromde om att den framtida
ekonomiska utveeklingen i ostlanderna - man tankte da narmast pa andra
an Sovjetunionen - skulle ske under ett livligt samarbete med de vasteuropeiska landerna oeh med Forenta Staterna. I detta samarbete skulle inga
stora krediter fran vastlanderna. Pa amerikansk sida hyste man ju aven
den tanken, att det i botten pa de ekonomiska relationerna mellan ost oeh vast
skulle ligga en stor statskredit till Sovj etunionen, som lidit svart under kriget.
Inom parentes vill jag saga, att var kunskap om den materiella oeh manskliga
forstorelsen i Ryssland pa grund av kriget nu blivit mer ingaende an tidigare,
s'edan tidigare i ar befolkningstalet publieerats. Det ligger 15 a 20 miljoner
lagre an antagits, varav den ·slutsatsen kan dras att lidandena oeh forlusterna
var ofantligt myeket storre an vi beraknat.
Mitt svar pa herr Ohlins fraga blir ett annat, om vi £lyttar oss till nutiden.
De forhallanden som nu rader a"r delvis ett resultat av den politiska brytningen
efter kriget oeh av det kommersiella krig, som har pagatt under tio are Dessa
politiska handelser har forandrat konsumtionens oeh produktionens inriktning
oeh rubbat den internationella handelns forutsattningar. Vida-re far vi halla
i minnet att, tvartemot vad som ar vanligt nar man har en livlig handel, det
handelssystem som nu rader mellan ost- oeh vastIanderna inte innehaller
nagot element av langsiktig kreditgivning.
Jag tror att jag understrok att Sovj etunionen har sa valdiga resurse'r, att
dess regering med sarskilda anstrangningar skulle kunna vidga handeln vasentligt, exempelvis exporten av timmer. Sasom professor Montgomery papekade
ligger emellertid vissa av produktionsomradena ratt avlagset, oeh efterfragan
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pa travaror ar kraftigt stigande bade inom Sovjetunionen oeh inom .de andra
ostHinderna. En okad export skulle saledes forutsatta att skogs- och trahushallningen i Sovjetunionen lades upp efter andra grunder an de omedelbart
ekonomiska. Det skulle kravas en extra uppoffring. Varfor skulle ryssarna
gora den uppoffringen? Oeh vad skulle de fa i stallet?
Likasa tar jag for givet att man med vasentliga investeringar i den polska
kolindustrien skulle kunna oka produktionen av kol for export till Vasteuropa.
Men dels stiger kolbehovet i Polen oeh dels ar behovet av kol stort oeh stigande i de andra ostUinderna med vilka Polen - aven bortsett fran de politiska motiven - kanner sig forbundet i nara ekonomiskt samarbete. Allra
heIst som stora investeringskrediter fran vastsidan inte tyeks vara aktuella,
forefaller en stor extra anstrangning i Polen for att stegra kolexporten till
vastlanderna knappast att ha naturliga forutsattningar. Pa den punkten skulle
alltsa mitt svar pa fragan ater bli nej.
Jag tror att man inte far skylla alIt pa den politik man skulle vilja bestamma
sig for i ogonblieket. Det ar mojligt att min varderade van herr Ohlin pa
nytt nagon gang kan fa personligen erfara att en regering i varje ogonbliek
har forutsattningarna for sin politik givna bland annat·av vad som skett under
tidigare regeringar.
For narvarande kan jag inte se att ostlanderna har nagot vasentligt intresse
av att vidga sin export till vastlanderna av tavaror.
Har skulle jag vilja anknyta till nagr;~ anmarkningar som envoye Modig
gjorde. Han talade om de stora variationerna oeh papekade att handeln, atminstone med vastHinderna, ar ett marginellf ,element. Det ar riktigt. A andra sidan
ar det oeks·a riktigt att man i den nya p,lanlaggning som tar alIt fastare gestalt
i ostUinderna oeh sarskilt i Sovj etunionen garna vill ha mer handel oeh storre
arbetsfordelning, oeh man utesluter ieke vastlanderna fran dessa tankar. I internationella sammanhang stravar man, sasom jag tror fullt arligt, till en mera
.stabil handel och inriktar sig rentav pa langsiktiga avtal. Det existerar har en
skillnad mellan vad man satter upp som det ideala tillstandet for handeln som man i nagot hogre grad har genomfort i den inbordes handeln mellan ostlanderna - oeh vad man praktiskt forverkligar. Denna prineipiella installning,
att man vill ha langsiktiga avtal oeh lagga fast villkoren for handeln for atskilliga ar, rakar ofta i konflikt med kraven i speeiella situationer, da man ieke
anser tiden mogen att realisera deIina installning.
Envofe Modig namnde att han inte ansag det vara svart att handla med
statsmonopol. Jag avsag naturligtvis inte att utpeka detta som en huvudfaktor,
men bland de ting som tenderar att hftlla handeln nere ar det skiljaktiga institutionella systemet for handeln i vastlanderna oeh ostlanderna, oeh jag tror att
den svarigheten ieke i samma grad gor sig gallande i handeln med de underutveeklade landerna.
Jag ar riidd att envoye Modig missforstod mig om han fattade mig sa att
orsakerna till en vidgning av handeln mellan oststaterna oeh de underutveeklade landerna huvudsakligen skulle vara kanslomassiga. Den situation som
rader oeh som jag tror kommer att besta for atskilliga ar praglas av "enforced
bilateralism". En tvungen bilateralism med kolonialmakterna droj er sig kvar,
och det ar i stor utstraekning de bestaende institutionella forhallandena som
avgor handelns inriktning. Jag raknar nog inte sa mycket med att kanslomassiga skal haIler pa att astadkomma en forandring i handelns inriktning utan
snarare att reala ekonomiska intressen gor det.
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Professor Montgomerys anforande inneholl myeket som jag garna skulle
vilja diskutera, bland annat skillnaderna i Sovjetunionens politik under den
ena eller andra epoken. Darvidlag har vi nog olika uppfattningar. En av orsakerna till de skillnader som jag tror mig skonja ar .i sjalva verket att situationen
har forandrats pa grund av den politik som den tidigare epokens ledare forde.
,Den nuvarande politiken i ostlanderna oeh speeiellt i Sovjetunionen tror jag
icke kf:ln forstas annat an mot bakgrunden av att en hel del ting som skedde
under. Stalins .tid har utmognat till ett Hige dar politike.n kan oeh fran vissa
intressesynpunkter bor omlaggas.
Medan envoye Modig u.ppenbarligen ar mera optimistisk, som ju handelsmanniskor bor vara, ar professor Montgomery mera skeptisk. Jag .finner mig
.alltsa stB. mitt emellan, oeh det kans~e ligger nagonting i min prognos, som
jag emellertid velar framfora bara under starka reservationer.
.
Jag vet inte onl jag forstod professor Montgomery ratt, men jag' tyekte mig
finna att han var ganska nojd med den situation som uppkommer nar den
internationella handeln koneentreras till handel inom block som blir mer oeh
mer isolerade fran varandra eHer i alla handelser noj d med att Vasteuropa
inte har nagon storre handel med ostUinderna. Jag ar kanske inte beredd att
aeeeptera som allmangiltig den gamla liberala teorien, att frihandeln var
grundvalen for varldsfreden, men jag maste bekanna som en tendens i hela min
installning till varldsekonomien, att jag ar radd for det tillstand mot vilket
vi driver, dar vi har en doHarvarld, en vasteuropeisk varld oeh en stor sovj etsfar - oeh sa dessutom de underutveeklade landerna. Man har forsokt "integrera" Vasteuropa men har gudskelov inte lyekats alltfor val. Det ar risk att
vi far ett litet handelsomrade dar vi lever pa att tvatta varandras smutsiga
klader. Om vi da far alIt mindre handel med de underutveeklade landerna, sa
att handelspolitiskt det som i vaster nu kallas j arnridan narmast blir en ridl!
kring de hogt industrialiserade landerna - splittrade i en dollarsfar oeh- en
europeisk sfar da tyeker jag att framtidsutsikterna verkar oroande oeh
t. o. m. kusliga.
Jag tror inte heller att en sadan utveekling ur vara synpunkter ar rationell.
Denna tanke ligger bakom den yarning ECE:s sekretariat sokt ge i den senaste
arsrapporten. Det konstateras dar att vi i denna HIla rika del av Nordvasteuropa, dar vi har en valdig brist pa arbetskraft, fortfarande med skyddsatgarder oeh hela var ekonomiska politik soker halla ute arbetskravande produkter
fnin lander med lagre loner. Det ar en orimlig oeh irrationell politik som oeksa
spelar in i denna utveekling.
Jag kanske far sluta med den fraga som envoye Modig borj ade med. Han
tog upp mitt yttrande, att de ekonomiska faktorerna inte alltid ar grundlaggande for den historiska utveeklingen utan att politiken ar det avgorande.
Envoye Modig angav som ett exempel pa de ekonomiska faktorernas inflytande
klyftan mellan ostlanderna oeh vastlanderna, oeh menade att den hade uppkommit pa grund av marxisrnen, som ju ar en ekonomisk teori. De ekonomiska
teorierna har naturligtvis ett stort inflytande pa utveeklingen, men vad jag
talade om var de ekonomiska forhallandena. Ofta ar det inte ens en sarskilt
god ekonomisk teori. Tank bara pa nazismen oeh vilken roll ideerna om ett
Lebensraum spelade.
.
Jag tillbragte for nagon tid sedan sex veekor i Mellersta Ostern, oeh dar
verkade det heller inte som om historien bestamdes av ekonomiska intressen
utan av de mera odesdigra ting som jag kallade politiska forhallanden. Jag
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tanker dA inte hara _pa att man skar sonder en stad som Jerusalem i- tva delar
mellan vilka det inte finns nagra forbindelser; jag tii-nker pa praktiskt taget
alIt som hander i den delen av varlden. Och skulle vi granska vad 80m hander
oeh sker i denmest fornuftiga av aUa varldar, vart eget fosterland, vars forhallanden jag inte haft tillfaIle aU syna i sOmmarna pA Hinge, tror jag man
skulle kunna pavisa att det inte ar bara renafornuftsskiil oeh kalla ekonomiska
intressen som -bestiimmer utvecklingen, utan .helt andra saker, bland dem
naturligtvis miinniskornas forestallningar om de ekonomiska forhallandena,
dvs. deras ekonomiska teorier.

Ordforanden: Harmed firjag an en gang tacka inledaren, professor
Myrdal, samtidigt som jag tackar dem som deltagit i debatten och forklarar densamma avslutad.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den 12 december 1956
Ordforande: Direktor Ben g t Pet r i

Professor Ingvar Svennilson inledde aftonens diskussion over

Expansion utan inflation
I.
Bakgrunden till nlitt inledningsanforande idag ar det betankande
sam igar overlamnades till finansministern av 1955 ars langtidsutredning. Det ar en svar sak att i ett kart anforande aterge de synpunkter
sam framlagts i ett mera utforligt betankande. Vissa nyanser maste
alltid ga forlorade vid en sammanfattning. Jag maste darfor for en
komplettering hanvisa foreningens medlemmar till sjalva betankandet,
sam komlner att finnas i bokhandeln am nagra dagar. Jag kommer
emellertid aven att framfora nagra synpunkter, sarskilt pa inflationsproblemet, som gar utanfor betankandets ram. Dessa synpunkter skall
jag markera genom att skjuta in ett "for min del". Detta innebar
givetvis inte att dessa kompletterande synpunkter med nodvandighet
avviker fran dem, sam hysas av ovriga medlemmar i utredningen.
Den fOTsta fraga jag skulle vilja ta upp ar, vilken nytta man kan
ha av ett forsok att sammanfatta de mera langsiktiga utvecklingstendenserna oeh utveeklingsmojligheterna i en utredning av detta slag.
Forsok har gjorts att jamfora de bada foregaende langtidsutredningarna av ar 1947, respektive 1950, med den faktiska utveekling, sam
sedan kom till stand. Det har visat sig att utveeklingen i vissa avseenden overensstamt lned den sam skisserats i utredningarna, men i andra
avseenden kan man peka pa myeket betydande avvikelser. I var nya
utredning har vi nu fran borjan sagt ifran, att vi inte har ett sadant
fortroende till vara mojligheter att overblieka framtiden, att vi trott
det vara mojligt att stalla en prognos for de narmaste 5 it 10 aren,
sam vi tror kommer att forverkligas. Vi ar tvartom overtygade am att
redan under det narmaste aret handelser kommer att intraffa sam
andrar framtidsperspektivet. Ett exempel pa sadana handelser ar
Sllez-konflikten, som seglat upp i sjalva slutskedet av vart arbete och
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till vilken vi inte hunnit ta hansyn annat an i form av l"eservationer.
Vi har darfor ocksa ansett att man minst en gang om aret bor revidera utredningsl"esultaten, om man overhuvudtaget anser det vara av
yarde att soka gora sig en bild av den mera langsiktiga utvecklingen.
Vi hal" med andl"a ord rekommenderat att man skall skapa fol"utsattningar for vad vi hal" kallat en "rullande framtidsbedomning".
. En annan reflex av osakerheten om den franltida utvecklingen aI',
att vi inte ansett det lampligt att utforma Val" bild av lltvecklingsnlojligheterna i ett enda alternative Detta beror inte endast darpa att det
rader ovisshet onl Sadalla externa forutsattningar for utvecklingen som
den internationella konjunkturen och den tekniska utvecklingen. Vad
som konlnler att hallda beror darjamte pa hur vi utformar Val" ekonomiska politik och hur denna i sin tur inverkar pa resursernas tillvaxt och deras fordelning mellan olika omraden. Som Val" huvuduppgift har vi i sjalva verket sett att for regeringen, som bestallt denl1a
utredning, och for dem som i ovrigt fattar ekonomiskt avgoral1cle
beslut, presentera olika alternativ, som,kan laggas till gl"und for deras
omedelbara llandlande. Flera av vara ~torforetag hal" gatt sa langt,
att de gjort upp planer for sin lltveckling under flera ar framat i
tiden. De maste utga fran vissa forutsattningar om den allmanna
ekonomiska utvecklingen och speci~llt om utvecklingen inom andra
delar av naringslivet, av vilka de ar sarskilt starkt beroende. Val"
forhoppning ar att de darvid sk~ll finna en viss vagledning i det
material, som sammanstallts i var lutredning. Denna bygger i sjalva
verket i hog grad pa de planer for investeringar, produktion m. m.,
som delgivits oss av foretag, branschorganisationer och statliga myndigheter pa olika specialomraden. Redan under den tid da utredningen arbetat, har vi haft nlojlighet att genom overlaggningar fornledla kunskaper om utvecklingsplaner mellan olika delar av naringslivet. Som exenlpel kan jag namna planerna att oka produktionen av
fartygsplat och planerna att oka procluktionen vid vara varve Vi hal'
betraktat det som en av var utrednings viktigaste uppgifter att ge
naringslivet denna service. Men"i sista hand maste vi anda lamna
det i ovisshet om vad som kommer att handa. Vi lever inte i en centraIt dirigerad och planerad ekonomi. Statens mojligheter att paverka
utvecklingen ar i huvlldsak indirekta, och betraffande dess ekol1oIniska politik har vi i varje fall iute kunuat stalla prognos. Vi hal'
endast mera antydningsvis kunnat ange vilka medel som skulle kunna
anvalldas, onl man viII paverka naringslivets utveckling i viss riktnlng.
Avgorande for denna politik blir i sista hand en politiskt bestiimd
avviigning av vad ll1an anser vara mest angeIaget att astadkolnma och
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ell bedomning av vilka nledellnan darvid viII tillgripa. De, som arbetat i utredningen, har val var for sig haft ell persolllig llppfattning
am dessa politiska fragor, men vi hal' velat betrakta var utredning
SOln en expertutredning, dar vi sokt belysa de ekonomiska salnmanhang som aro av betydelse, om man onskar uppna olika mal.
Fordelen lued en utredning av detta slag synes bI. a. vara, att man
kan klargora vilka malsiittningar som aTO forenliga med varandra.
Sa Dlyeket ar klart att vara resursers tillvaxt ar begransad, oeh att
Inan darfor inte kan forverkliga alIa aktueIIa planer pa en gang.
Det ar endast vissa kombinationer" av resultat pa olika omraden, SOln
ar mojliga att uppna, oeh vi hal' angett ett antal sadana i vart betankande. Vilkell kombination man sedan valjer, kan sagas 'vara beroende av vars oeh ens manskliga oeh politiska preferensskala. Vi har
exempelvis uppstallt vissa alternativ for utveeklingen, som utgar
ifran att bostadskoer oeh skolkoer ar ett varre ont ali bilkoer. Det star
givetvis var oeh en fritt att ha en annan varclering, men viII han omsatta den i praktisk-ekonomisk politik, ar hall oeksa skyldig att visa
vilka inskriinlcningar i forsorjningen pa e t t omrade han anser vara
1110jliga i syfte att snabbare fora fram utvecklingen pa ett ann a t.
Pa detta satt hoppas vi att en utreclning av detta slag skall kUIma
lagga grunden for en mera realistisk avvagning av den ekonomiska
politiken, dar hansyn tas till begransningen av vara sanllade resurser.'

II
Jag skall nu valja det framstallningssattet att jag i korta drag
anger de slutsatser till vilka vi kommit for att sedan ga tillbaka oeh
diskutera de olika forutsattningar oeh antaganden 0111 atgarder, pa
vilka dessa slutsatser vilar.
Val' utredning tar narmast sikte pa de kommande 5 aren, men vi
hal' ansett det angelaget att stalla in dessa fragor i ett nagot langre
perspektiv, 10 ar eller mera. Den framsta anledningen dartill ar atl'
vi ansett oss vaga rakna med att vara resurser pa lang sikt sueeessivt
kOlnmer att okas. Om de ekonomiska forutsattllingarna for den lang·,
siktiga expansionen ieke blir ogynnsamma, borde nationalprodukten
salunda kunna fordubblas inom loppet av 20 it 30 are Detta innebar
att vi pa 60-talet oeh an mer pa 70-talet borde fa ett betydligt storre
utrymme an under de narmaste 5 aren for en okning av saval kapital-·
bildning 80m konsllmtion. Vi hal' ansett det angelaget att franlhava
detta langsiktiga framtidsperspektiv, darfor att diskussionen Oln denarmaste 5 aren delvis maste galla vad man onskar forverkliga pa kort"
sikt respektive vad man anser kan ansta till en nagot senare tidpunkt.
Jag skall har inte narmare
in
varfor vi ansett, att man bar
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kunna rakna med en sadan relativt gynnsam utveckling pa lang1'e sikt.
Nar vi gett llttryck for denna uppfattning har vi framst stott oss pa
foljande faktorer. For det forsta har vi vagat rakna med att var potentiella export ligger sa val till i forhallande till tendenserna pa varldslnarknaden att vi bor kunna utveckla ett lonande byte med utlandet pa
en vaxande niva. For det andra har vi raknat med att den tekniska
utvecklingen i framtiden komme1' att mojliggora en successiv stegring
av produktionens effektivitet. Vissa av de tekniska framsteg, som man
nu mest talar om, exempelvis automation och atomkraft, komme1' i
sjalva verket sannolikt att forst pa nagot langre sikt ge ett storre utbyte.
For det tredje har vi utgatt ifran att nllvarande relativt hoga sparkvot
i det svenska samhallet minst kommer att vidmakthallas, och detta
kOlnmer att leda till en relativt snabb utbyggnad av var kapitalutrustl1ing. Hela denna uppfattning om den langsiktiga utvecklingstakten
vilar naturligtvis ytterst pa antagandet att vi inte far ett tredje varldskrig, att den allmanna utvecklingen av varldsekonomin och varldshandeln icke bli1' mindre gynnsam an den varit under de senaste aren och
speciellt, i anknytning till Suez., att vi k~n fa fragan om var bransleimport ordnad pa ett tillfredsstallande satt.
Men det ligger i den ekonomis~a utvecklingens natur att de narmaste aren icke kan fora oss nle1' a# ett begransat steg uppat i forhallande till vara nuvarande resurser~ Utgangspunkten for vara overvaganden har varit vissa antaganden om hur stort detta forsta steg kan
bli. Vi har byggt dessa antaganden pei studier av de senaste arens
lltveckling. Vi har bl. a. studerat vilket bidrag utvecklingen inom olika
l1aringsgrenar och omflyttningen mellan dessa har givit till okningen
av var nationalprodukt. Efter overlaggningar med representanter for
olika naringsgrenar och i anslutning till vad som nu ar bekant onl de
tekniska och ekonomiska forutsattningarna for deras utveckling under
de narmaste 5 aren, har vi uppstallt tva olika alternativ for nationalproduktens tillvaxt fram till 1960, det hogre med 20 proc., det lagre
Bled 15 proc. Dessa bada granser for utvecklingen overensstamrne1'
relativt na1'a rned dem som kunnat iakttagas under olika delar av den
'senast gangna lO-arsperioden. Dessa beida antaganden hal' gett oss tva
alternativa ramar for okningen av utrymrnet for kapitalbildning och
'konsurntion. I bada fallen har vi antagit att arbetstiden forblir oforandrad.
Detta kan synas vara en lovande utgangspunkt. En analys steg for
steg har ernellertid fort oss frarn till den slutsatsen att utrymmet for en
okning av den privata konsumtionen samtidigt kan bli sniivt begriinsat,
och denna slutsats leder frarn till en diskussion av mycket svarlosta
.problem for dell ekonomiska politiken.
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Lat ll1ig snabbt ga igenom dessa beraknillgar rorande forhallandet
mellan grundlaggande produktionstendenser ock mojlig konsumtionsokning:
1. Den forkortning av arbetstiden fran 48 till 45 tinllnar per vecka
som foreslagits, har vi antagit kommer att begransa produktionsokningen med omkring 4 procentenheter. Nationalprodukten skulle darIned fram till 1960 endast stiga med drygt 10 it 15 proc.
2. Var valutareserv Inotsvarade i sllitet av ar 1955 nagot mindre an
3 manaders import. Bytesbalansen har under de bada senaste aren
givit ett betydande llnderskott. Utgar man fran den relativt blygsamnla
nlaJsattningen att valutareserven skall stiga i takt med importen, maste
vi fram till slutet av den narmaste 5-arsperiodell yanda llnderskottet
i hytesbalansen till ett relativt betydande overskott. Vi har beraknat
att detta medfor en avbranning pa tillvaxten av den nlangd varor, som
star till buds for den inhemska forsorjningen, med omkring 800 miljoner kronor. Denna forskjutning neutraliseras dock i viss man darav,
att lagerokningen inom landet under utgangsaret 1955 var exceptiollellt store - Om vidare de militara utgifterna antagas folja 11ationalproduktens tillviixt, skulle for okning av civil konsulntion samt
investeringar i fast kapital atersta ett okat utrymnle med drygt 4 it 6
miljarder kronor eller Ined omkring 10 it 15 proc.
3. Later mall investeringar och konsumtion vaxa i samma takt blir
enligt var bedomning utrymmet for: investeringar alltfor snavt begransat. Vi har darfor utgatt fran, att man bor efterstrava en nagot snab..
bare okning av investeringarnas omfattning. Antar man exenlpelvis att
konsumtionen far bara hela bordan av arbetstidsforkortningen, illne..
bar detta att investeringarna i det narmaste kan okas i takt med den
grundlaggande produktionslltvecklingen, d. v. s. enligt vara antagandell
med narmare 15 it 20 procent. Den daremot svarande okningen av
konsumtionen blir da endast 9 it 13 procent.
4. Den offentliga konsumtionen har under senare ar visat en relativt
snabb stegring. Utredningen har raknat med att denna stegringstakt
skall kunna nagot dampas, men har ansett en okning med onlkring
20 procent vara sannolik. Vi har dock inte haft mojlighet att mera
noggrant ga igenom olika poster i den offentliga konsumtionen. For
min del tror jag att man har skulle kunna finna ytterligare besparingsmojliglleter. Utgar man fran det angivna okningstalet, stannar emeller..
tid okningen av den privata konsumtionen vid 6 respektive 12 procent.
5. Befolkningen vaxer med 2,5 procent fram till 1960. Okningen
av konsumtionen per capita stannar darmed vid 4 it 9 procent. Av
denna okning har redan mellan 1955-56 tagits i ansprak ungefar
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2 procent. Aterstar en stegring av den privata konsumtionen per capita
under de narlnaste 4 aren med 2 it 7 procent.
6. Slutligen kan man diskutera fordelningen av denna konsumtionsokning mellan olika befolkningsgrupper. Antalet personer i pensionsaldern stiger relativt snabbt under de narmaste aren. Samtidigt forbereds forslag till en betydande hojning av de individuella pensionsbeloppen. Enligt ett antagande som synes relativt nara ansluta sig till
nu aktuella forslag skulle denna standardhojning for folkpensionarerna helt ta i ansprak det aterstaende utrymmet for konsumtionsokl1ing vid det lagre produktionsalternativet. Enligt det hogre alternativet
skulle den konsumtion, som finansieras med andra inkomster an folkpensioner, endast kllnna stiga med omkring 5 procent under de atel"staende aren fram till 1960.
Denna bild av utvecklingen kan sammanfattas pa foljande satt. Den
kOllsument som finansierar sina lltgifter ur andra kallor an folkpension far under de narmaste aren ingen eller ell starkt begransad okning
av sin reala privata konsumtion. Hal1 ,far i stallet ,en hel del annat.
Hall far mera fritid, han far ett starkare forsvar, skyddet nl0t valutakriser blir lika starkt som for narVarande, han hal" storre utsikt att
fa en bostad om han inte hal" nagoll; han hal' storre utsikt att fa in sina
barn i skolan; sjukhllsvasendet bIll" utbyggt. Han kan se fram emot
en hogre standard pa sin alderdom. Men som vi franlhallit i betankandet ar' det inte sakert att alIa kommer
att kanna sig gynnade av utveck!
lingen. Bland annat hal" jag persohligen stallt fragan, vad skall iudividen gora med sin okade fritid, Oln han ej kan oka sina privata konsUlntionsutgifter annat an i begransad grad! I varje fall ar det tydligt
att samhallsekono111in kommer att stallas pa ett mycket hart prov om
dell angivna utvecklingen skall kunna genomforas utan inflation, som
gellom prisstegringar 11aller tillbaka okningen av den reala konsumtionen.

III.
Nu kan naturligtvis alIa de forlltsattningar, som lett fram till del1l1a
for den privata konsumtionen oeh aven for den ekonomiska politiken
hesvarande slutsats, underkastas en diskussion. Man kan bedoma forutsattningarna for produktiollsutvecklingen pa annat satt, och mall kan.
ha en annan uppfattning onl fordelningen av vara resurser. Jag skall
i det foljande i korthet herora nagra fragor som uppkommer i dessa
sanlmanhang.
Forst kan man fraga Oln iute produktionsutvecklingen skulle kunna
paskyndas. I sjalva verket har vi inom utredningen bedomt saken sa.,
att en prodllktionsokning med 20 procent utgor ett relativt optimistiskt
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alternative Om det skall kunna forverkligas kravs att den ekonomiska
politiken energiskt inriktas sa, att vara resurser okas sa snabbt som
mojligt och att de kommer till basta mojliga anvandning.
Bland dessa forutsattningar har vi raknat, att vi far en ganska omfattaude invandring av utlandsk arbetskraft, svarande mot en l1ettoimmigration av 50.000 personer under en S-a1"speriod. Det ar darvid
sarskilt angelaget att vi kan dra till oss relativt hogt kvalificerad
arbetskraft, som atminstone delvis hal" fatt sin utbildning bekostad
i utlandet. Det ar ocksa angelaget, att denna kvalificerade arbetskraft,
tekniker, lakare o. s. v., iute hindras fran att sattas in pa de punkter~
diir den kan gora dell storsta nyttan.
En annan forutsattning for att det hogre alternativet for produktionsutvecklingen skall kunna uppnas hal" vi ansett vara det antagande
jag nyss angivit, att illvesteringarnas andel av nationalprodukten kan
11allas llppe och om mojligt nagot okas. Men lika viktigt ar att investel'ingarna i betydande utstrackning satts in pa pllnkter, dar de redan
pa kort sikt kan vantas ge en stor avkastning. I sjalva verket torde det
vara ofrankomligt, hur man an avvager betydelsen av olika behov,
att investeringarna i stor utstrackning satts in pa omraden, dar de a1"
av relativt lang varaktighet. Som exempel pa detta kan namnas skolor,
hostader och vattenkraftverk. Mell nar utredningen stallt upp investeringsprogram, som svarar mot de bada alternativen for produktionslltvecklingen, hal" dess tanke varit att det program, som svarar mot en
snabbare produktionsutveckling, just skulIe utvidgas pa sadana omraden inom varuproduktionen dar nlan kan rakna med relativt hog
avkastning redan pa kort sikt. Darmed skulle man ocksa ha storre
lltsikter att ocksa uppna den storre okningen av nationalprodukten.
En tredje faktor vid vilken vi fast storsta avseende ar rorligheten hos
vara resurser, i framsta rummet arbetskraft och kapital. Trots den
fnlla sysselsattningen har vi otvivelaktigt hal" i landet betydande reserver av arbetskraft, som skulle kunna utnyttjas vid en smidigare anpassning pa arbetsmarknaden. En av anledllingama till att vi for Val" del
fort fram bostadsbyggandet i f1"amsta linjen bland vara investeringsuppgifter aI', att bostadsbristen i hog grad hindrar arbetskraftens
lokala rorlighet. Speciellt vad galler byggnadsarbetare, ar det risk for
att man kOlll1uer in i en olycklig cirkel. Bostader byggs inte i tillracklig utstrackning pa de platser, dar bostadsbristen a1" storst, och darfor
kan inte heller hyggnadsarbetare flytta ill till dessa orter for att bygga
bostader. Varvell ar exempel pa en annan naringsg1"en, dar det skulle
vara lonallde att snabbt oka produktionen, exempelvis genom okat
skiftarbete, nlell dar detta hindras genom lokal brist pa bostader.
Vi hal' elnellertid ocksa raknat med att en politik, som stoder en
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regional onlfordelning av naringslivet skulle llnderlatta ett battre
utnyttjande av vara arbetskraftsresurser. Av sarskild betydelse synes
detta vara om man onskar oka yrkesverksamheten bland de gifta kvinnorna. Utredningen hal' sokt belysa de enorma skillnaderna mellan
de gifta kvinllornas grad av yrkesverksamhet pa olika orter. Dessa
skillnader skulle sannolikt kunna, atminstone nagot, utjamnas om foretagens lokalisering i hogre grad orienterades efter den lol(ala tillgangen pa arbetskraft. Lika viktigt synes emellertid vara, att nlan inon1
yrkesutbildningen och pa annat satt frigor sig fran konventionella uppfattningar om fordelningen mellan manliga och kvinnliga yrken. Detta
blir under de narlnaSte aren av sarskild betydelse, eftersom vi far en
snabb tillvaxt av tillgangen pa yngre kvinnlig arbetskraft.
En forandring av var ekonomi, som under de senaste 10-15 arell
har hetytt kanske mer an nagon annan for den langsiktiga tillvaxten
av nationalprodukten har varit rationaliseringen av jordbruket, och
den daremot svarande minskningen av jordbrukets arbetsstyrka sanlt
overgangen till arbete i olika stadsnaritlgar. Vid en jamforelse mellan
olika naringsgrenar finner man att tillvaxten av produktionen p.er sysselsatt varit snabbare inom jordbruK'et an illom nagon annan naringsgren. Efter overlaggningar med olika jordbruksexperter har vi vagat
rakna med att denna utveckling korhmer att fortsatta. Aven skogsbruket
star sannolikt infor en period av snabb mekanisering, ocll for hela
gruppen jordbruk med binaringar par vi antagit en tillvaxt av produktionen per sysselsatt under de narmaste fern aren med icke mindre an
4 procent per are Det finns experter som menar, att utvecklingen kall
komma att ga anllu snabbare, och hal' skulle man mojligell ha en reserv
for en snabbare produktionsokning an vi vagat rakna lned ens i vart
hogsta alternative Man far dock komma ihag, att den vinst samhallet
kan gora genom en snabb rationalisering av jordbruket och overflyttning till andra llaringar i framtiden relativt sett blir mindre an dell
varit tidigare. Skillnaden i produktivitet mellan jordbrllk och industri
har minskats relativt kraftigt sedan tiden fore kriget, och jordbruksl}efolkningen har redan sjunkit sa lagt, att en overflyttning till andra
naringar, som svarar mot en viss rationaliseringstakt i jordbruket, blir
av mindre relativ betydelse for arbetsmarknaden som helhet.
Vad galler kapitalets rorlighet mellan olika anvandningar, litar
man ju traditionellt framst till marknadens fria anpassning. En klassisk idealbild av kapitalmarknaden iiI' den, att bland de mer eller
mindre lonande aktuella investeringsprojekten kapitalrantan skiir bort
de Inindre lonande. Oavsett i vad man denna klassiska bild tidigare
overensstamde med verkligheten eller inte, ar det latt att konstatera,
att den idag galler pa ett mycket ofullstandigt satt. Dels omfattar de
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offentliga investeringarna samt bostadsbyggandet tillsammans 60 procent av de lopande investeringarna, oeh pa dessa omraden bestams
utveeklingen pa helt andra grunder. Dels hal" den kombination av
byggnadsreglering, kvantitativa kreditrestriktioner samt hard foretagsbeskattning, som n1l tillampas, i hog grad inskrankt kapitalets fria
rorlighet mellan olika anvandningar. Marknadsrantan hal" i detta lage
forlorat kontakten med kapitalets reala avkastning.
Det yore emellertid ekonomiskt motiverat att vid investeringar pa
ett omrade lata rantekostnaden representeras av den hogsta avkastningen som samma kapitalinsats skulle fa pa ett annat omrade av niiringslivet. En sadan kalkylriinta skulle idag sannolikt ligga betydligt
hogre an den radande marknadsrantan. Om en sadan hogre kalkyl..
ranta tillampades vid berakningen av den arliga kapitalkostnaden,
exempelvis for skolor oeh sjukhus, skulle man kanske tveka att ge verksamheten en sa kapitalkravande utformning, som vanligen sker. Pa
sjukhusvasendets omrade sk1llle detta kanske exempelvis medfora att
landstingen funne det ekonomiskt fordelaktigt att begransa den ur
kapitalsynpunkt dyrbara slutna varden i forhallande till den oppna
sjukvarden. Overhuvudtaget skulle man sannolikt agna storre omsorg
at att begransa kapitalkostnaderna oeh darigenom frigora kapital for
andra anvandningar.
Den foreslagna forkortningen av veekoarbetstiden med 3 timmar
hildar en av de storsta avdragsposterna i vara kalkyler. Den skulle,
om den tillfordes den privata konsumtionen, representera en r.elativt
betydande okning. Nar jag sett resultatet av utredningens kalkyler hal'
jag for min del fragat mig, om en sa langt gaende arbetstidsforkortning
inom en S-arsperiod verkligen motsvarar kOnSU111enternas preferenser
mellan fritid a ena sidan oeh en okad konsumtion av varor oeh tjanster
a den andra. Jag hal" fragat mig om det inte skulle ligga i inkomsttagarnas intresse att nagot fordroja forkortningen av arbetstiden, sa att
man exempelvis fram till 1960 nojde sig med fria lordagar under ett
par 111anader pa sommaren. Men jag vet att denna uppfattning inte
delas av arbetsmarknadens parter eller att man i varje fall hal" last
sig for en forkortning i snabbare takt. Jag skall darfor inte ta upp
den11a fraga till narmare diskussion.
Det ar emellertid uppenbart, att det ar av storsta intresse for alIa
parter att arbetstidsforkortningens verkan pa prod1lktionen begransas
sa myeket 80m mojligt. Langtidsutredningen hal" fort fram tanken att
arbetsmarknadens parter i samband med arbetstidsforkortningen borde
starta en kampanj som syftar till att genom okad arbetsintensitet oeh
genom organisatoriska atgarder ute i foretagen begransa arbetstidsforkortningens verkan pa produktionsresultatet. Om en sadan kampanj
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lyekades skulle det oka sannolikheten for att man llppnar det hogre
av vara produktionsalternativ.
Jag skall har i hllvudsak forbiga den diskussion utredningen fart om
de militara utgifterna och om atgarderna for att forhindra en forsvagning av var valutareserv. Jag kanske andoek med ett par ord skall
berora den med valutareserven sammanhangande fragan on1 kapitalimport fran utlandet. Under en period, da utbyggnaden av skolvasendet, en forkortning av arbetstiden, en forstarkning av alderspensionerna oeh stora investeringsbehov inkraktar pa utrymmet for den privata konsumtionen, kunde det synas loekande att oka forsorjningen
med varor oeh tjanster genom upplaning i utlandet. En sadan utveekling skulle framsta som sarskilt motiverad, om man, som utredningen
gor, bedamer vara langsiktiga utvecklingsmojligheter, och speciellt var
1ltrikeshandels forutsattningar, relativt optilnistiskt. Utredningen hal'
emellertid inte gett sig in pa nagra sadana spek1llationer. Den hal"
avstatt darifran, dels darfor att det ar svart att n11 bedama mojligheterna till en upplaning av den storleksordning som skulle behovas far
att mera vasentligt lyfta var varufors~rjningunder en foljd av ar, dels
darfor att vi funnit det naturligt att i "forsta hand analysera, hur langt
vi kan komma pa basis av vara egna resurser.
Daren10t har vi pekat pa behovet'av ell vaxande kapitalexport i syfte
att stadja exporten, framforallt av verkstadsprodukter. En kapitalexport av denna mera begransade omfattning har vi raknat med i huvudsak skulle kunna balanseras genom kapitalimport. Vi har salunda
ansett att kapitalrorelserna gentemot utlandet med fordel skulle kUllna
okas, men i huvudsak balansera varandra pa export- och importsidan.
I de fall da utbyggnaden av exportindustrin eller av handelsflotta och
flyg ger till resultat ett relativt snabbt inflade av exportvalutor, har vi
dock ansett det on'skvart, att darutover en viss nettoimport av kapital
kommer till stand. Ett sadant paskyndande av exportindustrins kapitalinvesteringar har vi emellertid lagt utanfor vara kalkyler.
IV.
Efter denna diskussion av mojligheterna att oka vara resurser, overgar jag sa till det avvagningsproblem, som for utredningen varit det
centrala, namligen fordelningen av vara resurser mellan investeringar
och konsun1tion samt speciellt investeringarnas fardelning lnellan olika
omraden. Ibland ar man benagen att betrakta investeringar oeh
lopande konsumtion som ett motsatspar, dar investeringar innebar ett
avstaende av konsumtion i syfte att paskynda dell ekonomiska utveeklingen och skapa storre konsumtionsmojligheter i framtiden. Detta ar
givetvis en viktig synpunkt pa investeringsproblemet. Men samtidigt
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ar den ensidig. Ett for den alldeles dominerande delen av investeringarna typiskt forhallande ar i sjiilva verket att de mojliggor en okning
av konsumtionen bade nu och i framtiden. Bostader byggs exempelvis
for en lang framtid men mojliggor oeksa en omedelbar avveekling av
bostadsbristen. Ett framtradande drag i vart nuvarande ekonomiska
lage ar att utbyggnaden av var kapitalutrustning pa lnanga omradell
ieke hunnit anpassa sig efter tillvaxten av den samlade konsumtionen
oeh den diiremot svarande konsumtionsinriktningen. Pa det offentliga .
omradet tar detta sig det uttryeket, att man hojt nornlerna for den soeiala oeh kulturella standarden men ieke haft mojlighet all bygga de
skolor oeh sjukhus m. m. som kravs for att alIa sk~ulle kunna tillgodo..
gora sig denna standard. Det har lned andra ord llppstatt eftersliipningar i kapitalutrustningen i forhallande till konsumtionsutvecklingen. Utom skolor oeh sjukhus galler detta aven bostaderna. Gator
och vagar har ej heller hunnit anpassas efter den vaxande bilismen.
Aven utvecklingen pa andra omraden kan sagas kanneteeknas av en
motsvarande efterslapning. Inom kraftproduktionen har man exempelvis inte hunnit bygga ut en reserv att tillgripa vid torrar eller vid extraordinara ansprak pa kraft. Underskottet i bytesbalansen kan betraktas
som ett utslag av en motsvarande eftersHipning av exportindustrins kapacitet i forhallande till de vaxande importbehoven.
Det ar franlforallt detta forhallande som har lett lltredningen franl
till, att man under de narmaste aren kan fa anledning att soka begransa tillvaxten av den lopande konsumtionen i forhallande till investeringarna. Manga av de namnda efterslapningarna synes representera
sa stora soeiala olagenheter, exempelvis i form av bostadsbrist oeh
skolkoer, att de snarast mojligt maste rattas till. En begransning av
konsumtionens tillvaxt under de narmaste aren kan mojliggora en
snabbare inhamtning av dessa efterslapningar, samtidigt som man darIned forhindrar att nya efterslapningar uppstar.
Hur lallgt man darvid viII ga kan enligt var uppfattning endast avgoras genom ett konkret studium av sambandet mellan investeringskostnader oeh konsumtion pa olika omraden. Utredningen har uppstallt
tva alternativa investeringsprogram, av vilka det hogre motsvarar det
utrymme sonl skulle uppnas, om det gynnsammare alternativet for
produktionsokningen Jorverkligades, d. v. s. 20 procent pa en 5-arsperiod, oeh om investeringarna, alldeles oavsett arbetstidsforkortningen
finge stiga i samma takt. Investeringarna skulle da under de narmaste
5 aren i genomsllitt komma att ligga en miljard kronor hogre an ar
1955, da de uppgick till 9 miljarder. Jag tror det basta svaret pa fragan, om man bor ga sa langt i riktning mot en okning av investeringarna pa konsumtionens bekostnad, kOlnmer att ges av diskussionen av
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vart betankande oeh detta kanske redan i kvall. Jag tror att 'man kan
motse, att alIa de som ommar for olika investeringsomraden enstam·
migt kommer att forklara att en sadan okning langt ifran kan tillfreds·
stalla de mest trangande behoven. Av vart betankande framgar i varje
fall att aven ett sadant storre investeringsprogram forutsatter myeket
harda beskarningar av de onskemal, som framlagts pa olika omraden.
Nar vi sokt exemplifiera, vad sonl skulle kunna rymmas inom ett
sadant miljardprogram har vi tvingats till nedskarningar av investe·
ringsonskemalen pa alIa omraden. Ibland har vi kunnat motivera detta
med att investeringarna redan i utgangsaret lag pa en hog niva. I andra
fall, exempelvis skolorna, med att besparingar skulle kunna uppnas
genom storre enkelhet oeh en battre planering. I andra fall, exempel.
vis sjukvarden, med att man skulle kunna valja mindre kapitalkravande former for verksamheten. I andra fall slutligen, exempelvis
vagarna, darmed att en storre ansvallning med mindre olagenhet an
pa andra omraden skulle kunna ansta till efter 1960.
For industrins del erbjuder det mycket stora svarigheter att bedoma
hur stora investeringar som behovs fpr att uppna en viss okning av dess
kapaeitet oeh effektivitet. Man kan 'inte rakna med att industrin uppgor fullstandiga investeringsplaner for en sa lang period som 5 are
Vissa uppgifter fran llagra storre industrier tyder emellertid pa att
nlan har maste rakna med myeket omfattande investeringsonskemal..
Att dessa i stor utstraekning forve'Tkligas synes nodvandigt bl. a. med
hansyn till behovet att genolll en utbyggnad av exportindustrin balansera en vaxande import samt forbattra var bytesbalans. Det ar ett glad.
jande faktum att Inan inom flera viktiga exportindustrier nu har hety..
dande utbygglladsplaner. Massaindustrins produktion beraknas oka
med 1 miljon ton, pappersproduktionen med 112 miljon ton och maIm·
produktionen med 4 miljoner ton fram till 1960. Betydande kapacitets..
okningar planeras aven inom varvsindustrin oeh annan exporterande
verkstadsindustri. Jarnverken star aven infor en ny utbyggnadsetapp,
sedall den forsta efter kriget nu avslutats. Pa detta omrade beraknas
produktionen aka med 700.000 ton eller med narmare 50 procent inorn
5 ar, vilket vantas medfora en minskning av importen med 112 mil·
JOIl ton.
Men lika viktigt synes vara att utrymme bereds for rationaliseringsinvesteringar som fristaller arbetskraft. En arbetstidsforkortning med
3 tilnmar komnler, som jag tidigare berort, att tidsmassigt uppvaga den
oklling av landets arbetsstyrka som uppstar vid en invandring av
50.000 personer. Ett okat antal arbetstinlmar pa ett produktionsomrade
maste darfor llppvagas av en motsvarande minskning pa andra; i
annat fall uppstar en brist pa balans pa var arbetsmarknad, som bl. a.
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kan ta sig det uttryeket att nya anlaggningar ieke kunna fullt bemannas. Detta hal' i vart miljardprogram motiverat en relativt betydande
okning av investeringarna inom industrin men aven pa andra omraden.

v.
Darn1ed tror jag mig ha motiverat, varfor utredningen hal" ansett sig
fralnfor alIt bora inrikta sig pa diskussion av alternativ som innebar
att den privata konsumtionens tillvaxt halls tillhaka, vilket under
ogynnsamma forhallanden kan innebara ett utgiftsstopp fram till 1960
for andra an folkpensionarer.
Utredningen hal' haft klart for sig att hela samhallsekonomien oeh
den ekonomiska politiken darmed stalls infor myeket allvarliga probleln oeh, inom ramen for vart demokratiska system, myeket svarlosta
uppgifter. Det galler hal' i framsta rummet fragan om penningvardets
stabilitet. Oeh eftersom varken utredningen eller jag sjalv pa denna
punkt hal' ett fardigt reeept, hade det kanske varit motiverat att avsluta
titeln pa mitt foredrag med ett fragetecken.
Nu ar det uppenbarligen sa, att inflationsproblemet hal' vi med oss,
alldeles oavsett hur snabbt vara resurser vaxer oeh hur vi fordelar dem.
Utredningen hal' darfor inte sett som sin uppgift att ta upp hela inflationsproblematiken. Den uppgiftell hal' for ovrigt anfortrotts at en annan utredning, val'S resultat vi otaligt avvaktar. Men det ar tydligt att
en forskjutning fran konsumtion till investeringar skapar vissa spec i.ella problem, oeh det ar dem jag nu skall forsoka belysa. Jag kommer
da mer an tidigare att ga utanfor ramen for utredningens framstallning.
For att forenkla diskussionen skall jag ieke ga in pa de problem~
son1 uppstar om den offentliga konsumtionen stiger i relativt snabb,
takt oeh om de soeiala transfereringarna framfor alIt till pensionarerna
kraftigt okas. Detta kommer i oeh for sig att resa stora statliga oeh
kommunala beskattnings- oeh finansieringsproblem. Jag skall salunda
inskranka mig till fragan om forskjutningar mellan den privat finansierade konsumtionen och investeringarna; jag skall darvid utga fran
det extrema antagandet att konsumtionen (som jag i det foljande for
korthets skull kallar den privat finansierade delen) diirav, forblir oforandrad oeh att hela okningen av forsorjningsutrymmet tillfaller investeringarna. Detta far tydligen karaktaren av en teoretisk modell, sonl
har till andamal att klargora problemstallningen.
Jag utgar vidare fran att konsumtionen finansieras ur loner oeh
andra lopande inkomster. For korthets skull skall jag endast tala om
"lonerna" oeh bortser diirmed fran fragan om fordelningen av inkomsterna mellan lontagare oeh andra inkomsttagare. Jag riiknar salllnda
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med att inkonlsten fordelas mellan privata inkomsttagare (eller forkortat lontagare) , stat och kommun (eller forkortat staten) oeh
foretagen.
am nu konsulntionen skall hallas oforandrad, medan investeringarna stiger, maste tydligen sparandet i samhiillet okas. am ingen av
de namnda tre inkomsttagargrupperna ar beredd att prestera detta
genom sina sparbeslut, blir resultatet inflation oeh pa detta satt komnler sparandet till stand i varje fall. Lontagarna far mindre for sina
pengar, statens oeh foretagens inkomster svaller. Jag hortser darvid
fran alternativen uttomning av lagren oeh en nedgang i valutareserven,
vilka innebar att kapitalbildningen i vid bemarkelse minskas, oeh man
salunda ej uppnar den uppstallda malsattningen betraffande investeringsverksamheten.
Vad vi i stallet maste efterstrava ar en planmiissig okning av sparandet. Och den stora fragan ar nu: vern skall prestera detta sparande '?
Skall lontagarna gora det, skall staten gora det eller skall foretagen
gora det? Fordelningen av rollerna bliJ avgorande for formogenhetsokningen pa olil<a handel". Skalllontagarna hli rikare, staten bli rikare
eller foretagen bli rikare? Tillvaxtetl av Val' nationalformagenhet pa
en femarsperiod genom ny kapita.1bildning 1'01" sig om nagot sadant
som 30 miljarder kronor. Vern skatl bli agare till dessa 30 miljarder?
Min personliga uppfattning ar att det yore halsosarnt om en hetydande del av denna formogenhetsokning tillfoll lontagarna (i ordets
vidaste hemarkelse) genom deras 1 sparande. Man saker hindra att de
okar sin konsumtion, men nationalinkomsten stiger. Borde de da inte
efterstrava att bli delaktiga i formogenhetsokningen genom eget sparande? Konsumtionsstoppet skulle da kompenseras genom vaxande
ekononlisk trygghet oeh oberoende for den enskilde.
Vad som handel" blir i forsta hand beroende av utveeklingen av de
nominella lonerna. De bada alternativ for produktionsutveeklingen,
jag tidigare angivit, innebar att produktionen per yrkesutovare stiger
lned 2,2 respektive 3 proeent per are Jag skall hal" inte narmare ga in
pa Inojlighetell att i enskilda hranscher forskjuta relationen mellan
loner oeh foretagsvinster. Detta ar ett stort kapitel. Sa myeket kan val
dock sagas, att om lonerna i genpmsnitt stiger mera vasentligt utover
de angivna talen vid en arhetstidsforkortning galler det harvid timlonerna - InaSte det uppsta kostnadsinflation. I samma man kommer
staten att befrias fran uppgiften att genom hojd beskattning ta hand
om kopkraftsoverskottet oeh darmed ta ansvaret for sparandet. Priserna kommer i varje fall att stiga, oeh konsumtionen kommer clarmed
att hallas tillbaka. Det hjalper inte ens med ett okat frivilligt sparande
fran lontagarnas sida. Oberoende av vad vi gor at sparandet fordras
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darfor en aterhallsamhet i lonesattningen om utvecklingen skall forlopa
titan inflation.
Som andra ytterlighet skulle man kunna anta att lontagarlla kunde
formas att halla sina nominella inkomster oforiindrade. Darmed skulle
oeksa kOllsumtionen stabiliseras. Men, eftersom produktiviteten stiger,
skulle foretagen da progressivt fa en alIt starkare vinstkonjunktur. Det
hlir da alIt svarare att dampa deras investeringar, och staten skulle
tvingas skarpa foretagsbeskattningen. Denna politik skulle bestamma
sparandets fordelning mellan stat och £oretag. Det ar i varje fall dar
formogenhetsokningen skulle hamna. ViII man komma fram till en
moderat foretagsbeskattning ligger det salunda i foretagens intresse
att lonerna inte star stilla utan stiger minst i takt med produkfiviteten.
Som ett lyckligt medelalternativ skulle jag vilja beteckna att lonerna
stiger i anknytning till produktiviteten. Det exakta sambandet skall jag
hal' inte inlata mig pa. Huvudsaken ar att det inte uppstar kostnadsinflation. Kvar star dB. likval att konsumtionsutgifterna maste stabiliseras, vilket kan ske genom frivilligt sparande eller beskattning, som
innebar att staten overtar rollen att svara for sparandet. (Problemstallningen blir i sjalva verket densamma vid en starre loneokning
som leder till kostnadsinflation, eftersom staten hal' sma mojligheter att skatta bort prisstegringarna. Vad den kan gora ar i huvudsak.
att se till att det reala kopkraftstillskottet sparas.)
Om inkomstokningen inte motsvaras av sparande i nagon form, och
om investeringarna far utvecklas under antagande att konsumtionen
stabiliseras, uppstar aven i detta fall inflation - inte kostnadsinflation utan kopkraftsinflation.
Hur skall nu denna okning av sparandet ur lontagarnas inkomster
ga till? Teoretiskt ar det givetvis alltid mojligt att astadkomma det
genom en skarpt beskattning. Staten overtar da sparandet oeh blir
agare till de vaxande kapitaltillgangarna. Men ar detta ocksa politiskt
lTIojligt? Finns det inte ocksa mojligheter aka det enskilda sparandet?
Manga forslag hal' hal' lagts frame lnget av dem bor val helt uteslutas.
Vissa inriktar sig emellertid pa en okning av det kortsiktiga mlllsparandet, och da blir effekten over en langre foljd av ar diskutabel.
Sarskilt angelaget synes det vara att uppmuntra det langsiktiga sparandet. Enligt min uppfattning kan detta hI. a. ske genom att penningspararen ges garantier mot vardeforstorelse genom inflation. Man kan
oeksa diskutera penningpolitikens inverkan. Att en stram kreditntarknad, sadan vi haft de senaste aren, ar ett betydelsefullt stad for sparandet tror jag ar otvivelaktigt. l\len de storsta foI'hoppningaI'na maste
man nog knyta till en omlaggning av beskattningens utformning. Skattefria sparavdrag, varuskatter eller en direkt beskattning av konsum-
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tionsutgifterna aT mojligheter som berorts av langtidsutredningen och
som, Oln de kan genomforas, borde gynna sparandet i forhaJlande till
konsumtionen. En annan mojlighet som berorts av utredningen ar att
stimulera lontagarna (i vidaste bemarkelse) till aktieteckning. Darmed skulle dell klyfta mellan foretag och lontagare, som jag pa ett
orealistiskt satt lltgatt fran i min modell, ytterligare kunna overbryggas. Lontagarlla skulle fa del i det sparande och den formogenhetsokning som sker inom foretagen.
Jag ar medveten om att jag maste stanna hal", dar den praktiskt
inriktade diskussionen kan borja. Med vad jag sagt hal" jag endast sokt
fornlulera en problemstiillning, som jag tror blir en av de centrala for
den ekonomiska politiken under de narmaste aren, om nlan viII forverkliga en balanserad expansion.
Ordforanden: Jag bel" att pa de narvarandes vagnar fa tacka Ingvar
Svennilson for hans presentation av betankandet och for de kommentarer som vi med sadan gladje hal" ahor~!l Hela raden av samhallsekonOlniska problem hal' passerat revy, och jag ar radd for att vi endast
hinner ta upp en blygsam del av dem till diskussion i kvall.
Till det tack, som jag riktar till Ingvar Svennilson, viII jag foga ett
extra tack, som jag inte haft tillfalle att uttala forut, for den tid han
varit denna forenings ordforande och tillhort dess styrelse. Ingvar
Svellnilson hal" varit ledamot av st~yrelsen fran 1947 med ett avbrott
1950-51 och val" foreningens ordforande 1954-55. Under den
perioden invaldes ett storre antal nya medlemmar an under nagon
tidigare motsvarande period. Vi vet att det bakom detta inte ligger
nagon slags inflatorisk foreteelse utan ett medvetet arbete av Ingvar
Svennilson att starka foreningen och vidga intresset for dess verksanlhet. Jag foreslar att vi tackar for detta genom att hylla foredragshal.
laren med en ny applad.
Innan vi overgar till diskussionen viII jag framfora annu ett tack,
SOln jag riktar till professor Erik Lundberg. Han lamnar i dag foreningens styrelse efter en avsagelse, som vi djupt beklagar. Erik Lundberg hal" tillhort styrelsen under en lang tid - jag tror att den senaste
perioden borjade 1944. Jag vet fraIl det aI', jag haft fortroendet att
vara ordforande, att Erik Lundberg hal" lamnat de ovriga styrelseledamoterna ett utonl0rdentligt aktivt, verksalnt och vardefullt stod,
och jag tror inte jag bel' om for mycket om jag foreslar att vi gel" ocksa
honom en applad. Det ar han yard.
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Harefter yttrade:
Fil. dr J. Wallander: Herr ordforande! Nar man hort detta foredrag och
dessutom har haft tillfalle att under dagen i all hast skumlna igenolu ett korrektur av det nya betankandet, kanner man sasom ordforanden redan har sagt
stor tacksanlhet mot deln som har astadkommit detta inlponerande verk. Betankandet ar liksom foredraget fyUt av en visionar fantasi och formaga att stEilIa
problem pa ett fruktbart satt, och det innehiHler mangder av intressant material,
SOln vi kommer att ha stor gladje av i den ekonomiska diskussionen.
Nar det forra langtidsprogrammet diskuterades i Nationalekono1niska foreningen for fern ar sedan, sysslade diskussionen ratt mycket med de principer
nlan skulle fol j a nar man lade upp ett langtidsprogram. Det forefaller mig vara
av ett visst intresse att aven denna gang diskutera den upplaggning som har
foljts.
Savitt jag forstar kan man Higga upp ett langtidsprograln pa en 11langd olika
satt, men det ar sarskilt tva uppHiggningar 801n ligger nara till hands. Den ena
innebar att man pa olika punkter forsoker hilda sig en uppfattning om hur
utvecklingen kommer att ga och pa grundval harav och den uppfattning man
har om hur den bor ga utformar man ett program. Man kan saga - dock med
en viss forenkling - att det var den upplaggningen som dominerade det langtidsprogram som framlades for fern ar sedan, och diskussionen forra gangen
kom i hog grad att kretsa kring fragan, om utredarna inte hade fordolt for
lasarna att det de kom fram till inte var vetenskapliga sanningar utan Inera
uttryck for personliga varderingar hos dem sj alva.
Det program SOln nu har framlagts skiljer sig ifraga onl upplaggning patagligt fran det foregaende, i varje fall saSom jag har last det. Skrivningen i officiella utredningar av detta slag ar ju sadan att det finns mojlighet att anbringa
en mangd olika lasarter, men detta ar den lasart jag funnit naturlig.
Den uppHiggning som valts i det nu framlagda programmet skulle jag vilja
kalla matsedelsmetoden. Man har i stort sett sagt till svenska folket, att det ar
1960 kan fa ata en middag som kostar 56 miljarder i basta fall och 54! milj arder i samsta fall. Middagen bestar av forratt, varmratt och efterratt, och
inom varje grupp finns en mangd ratter att valja mellan. Inom denna matsedeI
kan luan kombinera ratterna pa en mangd olika satt, och utredningens ideal
ar att Higga fram for svenska folket en 111angd olika matsedlar att valj a mellan.
Det ar dock uppenbart att en sadan upplaggning leder till stora praktiska
svarigheter, eftersom antalet kombinationsmojligheter ar oandligt stort. Darfor
har man, som professor Svennilson redogj ort for, efter en relativt kortfattad diskussion bundit vissa poster och sa att saga latit vissa ratter inga i samtliga alternativ; det galler en okning av valutareserven, lagerokningen, underhallet av
vart fasta kapital, den offentliga konsumtionen och de militara utgifterna. Dessa
ratter kostar ca 14 miljarder, dvs. 25 procent av hela maltiden.
Vad det darefter blir fraga onl ar att variera de tva aterstaende ratterna,
investeringar och privat konsumtion. Xven om det bara finns dessa alternativ
att valja meHan, blir det anda sex olika Inatsedlar om man skaH folja utredningens upplaggning. Xven en sadan begransad alternativflora ar naturligtvis
besvarlig att handskas Ined, och det ar naturligt att utredningen s.okt begransa
den ytterligare. Den laborerar i fortsattningen egentligen bara med tva alternativ, kallade A 2 och B 2, och den uppehaller sig till slut huvudsakligen vid
bara det ena av dessa alternativ.
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Infor denna uppHiggning kan mojligen en sofistikerad person. saga, att
svenska folket i sjalva verket inte har fatt nagra matsedlar att valja nlellan,
utan bara en enda, eftersom utredningen har endast utfort ett alternativ eller
mojligen tva i detalj. Det finns sma mojligheter att variera ratterna pa annat
satt eftersom det narluaSt forutsatter att man gor en ny langtidsutredning. For
att man skall kunna gora en omrakning maste man namligen ha kunskap om
alla de overvaganden som ligger bakom den aktuella prognosen och tillgang
till alIt material.
Nu tycker jag att den typen av invandningar i och for sig inte ar sa vagande,
~eftersom jag inte kan se att det i praktiken yore mojligt att gora pa annat satt.
Av rent praktiska skal ar man tvungen att begransa sig. Det ar dessutom ett
vardefullt inslag i utredningen att den sa klart har forsokt markera var de
vaxelstationer finns dar man har mojIighet att vaxla in taget pa ett annat spar.
loch med att lasaren har klart for sig var dessa vaxelstationer ligger har han
·ocksa vissa om an begransade moj ligheter att variera slutmalet for tagets fard.
Om man alltsa finner att det ar svart att gora pa nagot annat satt och alltsa
far finna sig i att utredningen ger ett ratt begransat val, tycker jag detta ytterligare understryker betydelsen av vad professor Svennilson kallade den rullande
planeringen. Den tror jag ar vasentlig. Avsikten ar aU man successivt skall fora
in nya antaganden alIt eftersom utvecklingen visat sig avvika fran de olika
alternativ man tankt sig och eventuellt undan for undan bygga pa prognosen
·ett ar framat i tiden.
.
Jag tror emellertid att det ocksa ar v~sentligt att man inte bara lagger fram
en utredning utan ocksa ser till att statslnakterna verkligen tar stallning till
programmet och dess olika alternative Mran bor alltsa inte gora som man gjorde
forra gangen, da statsmakterna i stort .sett lade programmet till handlingarna
och sade att det verkade intressant och vardefullt och att de mojligen i stora
drag skulle forsoka fol j a det.
For mig framstar det som ett allmant rel1lighetskrav att statsmakterna pa detta
'satt skall ta ordentlig standpunkt till programmet. Det ar oandligt svart for de
enskilda medborgarna att satta sig in i konsekvenserna av de beslut som fattas
i riksdagen undan for undan. Enda forutsattningen for att de skall kunna gora
·detta ar att besluten satts i relation till en bestamd malsattning, som ar faststallcl
av statsmakterna. Det ar en underton i hela betankandet, att vi i realiteten inte
har satt oss in i konsekvenserna av de beslut som fattas och att forutsattningarna att gara detta skulle ha varit storre om vi haft ett langtidsprogram aU
ha11a oss till.
Jag tror ocksa att ett sadant stallningstagande ar viktigt for att den "rullande
planeringen" skall kunna fa nagot verkligt yarde. Den farutsatter enligt min
mening att man vid de arliga revideringarna har nagot att jamfara med. Har
man ingen bestamd malsattning, blir resultatet Iatt att man sager att utvecklingen ena aret faljt aiternativ A och nasta ar alternatiy B; under alIa omstan'digheter kan det havdas att utvecklingen blivit som man "tankt sig". De vanliga
medborgarna har ingen aning om huruvida utvecklingen inriktas mot de mill
luan fran barj an tankt sig.
Det skulie i och for sig vara frestande att ga in pa fragan, om det finns llagra
mojligheter att forverkliga ett program av den art SOln skisserats i utredningen.
Man kan naturligtvis pa grund av erfarenheterna av det {orra programmet
·.kanna sig en sn1ula pessimistisk. For fern ar sedan konstaterades i denna forsalnling, att det gallde att for de narmaste fern aren oka investeringarna, oka
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bostadsbyggandet, starka valutareserven, halla nere hilexpansionen sarnt undga
inflation. Vi har haft en stor prisstegring under denna period, vi har inte kunnat oka valutareserven, bostadsbyggandet har inte okat som tankt, men bilismen
har expanderat pa ett satt som fa anade da. Under sadana forhallanden kan
man undra, om det egentligen finns nagon mojIighet att forverkliga den likartade malsattning som nu stallts upp.
Jag kanner mig inte mogen att ga in pa den fragan, men kanner en viss saknad over att manga av de synpunkter pa den praktiska politiken som harvid
ar av betydelse, oeh som prof. Svennilson varit inne pa i kvall inte finns lned
i sjalva progralnmet, men jag forstar att det har stott pa svarigheter. Det ar i
oeh for sig ett egendomligt forhiHlande att vi har sa latt att enas om malen for
politiken men sa svart att ens diskutera medlen; det hade varit naturligare onl
det forhallit sig tvartOln.
Jag skall till slut berora en sarskild post, namligen konsumtionen, S0111
intresserar mig speciellt eftersom vi inom Industrins Utredningsinstitut sysslar
Ined en utredning pa detta omrade. Vi hade kanske pa den punkten onskat en
nlera ingaende diskussion. Vi har gjort vissa langsiktiga prognoser, som i viss
utstraekning har anvants av utredningen, men man har med hansyn till den
dystra framtidsbild som malats upp ansett sig bora modifiera dessa prognoser.
Det skulle varit vardefullt om man nagot mer gatt in pa hur en sadan modifiering kan komma att paverka de olika posterna.
Utredningen diskuterar i det sammanhanget utveeklingen av bilismen oeh
sager att det iute forefaller otroligt att en utokning av bostadsbyggandet, som
ger folk mojligheter att skaffa sig battre bostader, kan leda till en minskad takt
i bilexpansionen. Det ar svart att uttala sig om huruvida detta sa att saga raeker. Det kunde finnas ett skal att tro att det forhaller sig sa, om bilagarna vore
ett urval av personer med sma bostader oeh skaffat sig hil darfor att de inte
haft nagon mojlighet att fa en storre bostad. Om det yore pa det sattet, skulle
man vanta sig att bilagarna hade mindre bostader an ieke bilagare bland grupper som hade samma inkomst oeh levde under i ovrigt likartade forhallanden.
Vi har i vara undersokningar parat ihop bilagare med icke bilagare som har
samma inkomst, salnma yrkesstallning, alder oeh eivilstand oeh som bor pa
sanuna ort. Det visar sig nu - egendomligt nog - att i detta material bilagarna har nagot storre bostader an ieke bilagare oeh lagger ned nagot Ulera
pengar pa hostader an vad ieke bilagare gor.
Man kan tolka ett sadant resultat pa olika satt, lnen det gor en i varje fall
en smula tveksam till antagandet att en okning av bostadsproduktionen leder
till en minskning av bilismens expansion.
Undersokningen visar for ovrigt att skillnaden ar relativt liten for olika typer
av konsumtion mellan hilagare oeh ieke bilagare; det ar bara pa en post dar
det skiljer kraftigt: spritkonsumtionen ar vasentligt lagre for bilagarna.
Detta for over till en annan post, som utredningen kanske borde ha diskuterat mera, namligen spritkonsumtionen. Den ar intressant ur nlanga synpunkter aven i ett rent ekonomiskt sammanhang. Spritkonsumtionen kan mojIigen
SOln nyss sagts vara ett alternativ till bilinnehav, det ar vidare ett omrade dar
vi kan fa en stark konsumtionsokning med myeket liten produktionsinsats.
Posten ar intressant oeksa darfor att spritkonsumtionen liksom vissa andra typer
av konsumtion leder till investeringar, i vardanstalter o. s. v. Till sist oeh
framfor allt ar den intressant darfor att den ar sa stor. Det beraknas att svenska
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folket i ar super upp for ungefar 1,5 Iniljarder - det ar ungefar lik~ Inycket
som laggs ned pa inkop, drift och underhall av privata personbilar.
Det forefaller mig som om spritkonsumtionen varit yard att diskutera i detta
sammanhang, eftersom den uppenbarligen i viss man pa samlna satt som bilislnen har strategisk betydelse ur ekonomisk synvinkel.
Generaldirektor K. G. Hjort: Herr ordforande, lnina danler oeh herrar! Den
sonl haft formanen att fa Hisa detta betankande i korrektur blir glatt overraskad
over att det ar sa lattlast och att det ger en sa trevlig franlstallning av alIa de
svara fragor som skall diskuteras. Betankandet har motsetts med den allra
storsta forvantan. I tider da utgifter for investering och konsumtion Inaste samordnas ar det av vikt att nlan har en overblick over omradet, och det far lnan
verkligen.
Utredningen maste kanna det skont att nu ha lamnat ifran sig sitt betankande, aven om den, av undertonen i betankandet aU doma, heIst skulIe ha
velat komma till ett mera uppmuntrande resultal. Det maste for saval naringsIiv som statliga institutioner vara av stQrt yarde att fa detta betankande, oeh
jag viII oforbehallsamt ge utredningen en bloInma for vad den har a'stadkomInit.
Nar jag nu tar till orda viII jag belysa vissa forhallanden pa vagvasendets
omrade.
Utredningen har i sitt betankallde uttaIat, att den pa grund av ovissheten
Oln framtiden inte har lagt franl nagonting"som har karaktaren av ett definitivt
program och vidare att det inte har kunniat bli fraga Oln en verkligt detaljeracl
budgetbehandling sadan som normalt foretas i kommunala och statliga verk,
enskilda foretag och andra institutioner. En dylik kan ju endast goras inOITI
ramen for det lopande arbetet inom olika offentliga oeh privata institutioner,
sags det, och av den anledningen har ~tredningen narnlast gatt fraln till en
diskussion om prioritetsgrunderna ochen preliminar diskussion Oln mojIigheterna till och konsekvenserna av en begransning av programmet for olika
omraden. Detta uttalande gor att man varken kan eller viII ga in pa nagon
detalj diskussion, och jag skall forsoka halla mig till nagra storre lin j ere
SOln grund for sitt bedomande av vag- och gatubehovet tar utredningen upp
en antagen utveckling av bilbestandet. Darvid uttalar utredningell a ena sidan,
att en dampning skattevagen av bilismens utveckling forefaller sannolik oeh
kan bli nodvandig men a andra sidan att skal talar for att bilismen trots alIt
har sudan genomslagskraft, att den ieke i hogre grad paverkas av tillvaxten
i det samlade konsumtionsutrymmet. Utredningen anser att den kvantitativa
utvecklingen av antalet pers.onbilar ar den framsta anledningen till kravet pa
okade vaginvesteringar, varefter utredningen kommer till den slutsatsen, att
om investeringarna pa vagoInradet inte kan hoj as i tillrackligt snabb takt, kan
det bli nodvandigt att hoj a beskattningen av bilismen for att begransa dess
tillvaxt.
Hur lockande det an skulle vara for mig att ga in pa den fragan skall jag
inte gora det, eftersom jag inte behover det for den argumentering jag viII
lagga frame Jag skall inskranka mig till att behandla fragan, huruvida vi har
ett acceptabelt nat for den redan befintliga bilparken eHer rent av for den bi!park som nyttj as aret om. Jag viII alltsa uppehalla Inig vid vagnatet och nyttotrafiken, aven om jag tycker att ordet nyttotrafik ar ganska vilseledande nar det
galler bilismen.
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Den delegation for oversiktlig vagplanering som nu arbetar inom vag- och
vattenbyggnadsstyrelsen har som bekant i varas for yttrande sant ut en skiss
till ett stamvagniit, som omfattar ungefiir en sjundedel av det totala vagnatet.
Samtidigt meddelades att delegationens arbete i fortsattningen skulle omfatta
aven ett bedolnande av de ovriga sex sjundedelarna av viignatet, det s. k. sekundarvagniitet.
Vid pressbehandlingen av detta skissforslag har man tyvarr fast alltfor stor
vikt vid att en ringa langd av det hela skulle utforas som fyrfiliga vagar eller
nl0tOrVagar. Skulle lnan donla el1dast efter tidningsrubriker, skulle man rnahanda tro att vi var inne pa planlaggning av ett vagnat i lyxklass. Sa ar ingalunda forhallandet. Den som narmare tagit del av forslaget uppfattar att den
ojamforligt storsta Hingden av det totala vagnatet - cirka 98 procent - alItj amt skulle vara tvafiliga vagar och forbli det for overskadlig tid. Dessa tvafiliga vagars ombyggnad ar behovlig fran trafiksakerhetssynpunkt och av
harighetsskal. Alldeles sarskilt faster jag avseende vid behovet av att kunna
oka tillatet axeltryck for ett battre utnyttj ande av den redan befintliga Iastbilsparken sanlt att forbiittra sj alva vagbanorna sa att driftkostnaderna darigenom
kan lninskas. Utredningen uttalar om den saken, att enligt det ekonomiska
resonemang som forts maste okningen av vaginvesteringarna fram till 1960
ske i relativt langsam takt, och forst darefter, nar andra svara bristforhallanden blivit avhjalpta, bor nlojligheter finnas att kraftigt oka takten i byggandet
av vagar oeh gator. Ett sadant program, sager utredningen vidare, kan tvinga
till storre restriktivitet i fraga om ratt att parkera, i fraga om hastighet oeh i
fraga onl hjultryck an om ett storre program omedelbart kunde paborjas.
Bilkoer vid rusningstid komlner ocksa att bli vanligare i de storre samhallena
och pa selnesterstraken an vid en snabbare utbyggnad. Utredningen har ernellertid utgatt fran att bilkoer under timmar med toppbelastning ar ett Inindre
ont an bostadskoer och skolkoer oeh att de senare i forsta hand maste avhj alpas.
Det sista uttryeket ar ett slagord sonl faster sig i minnet, och vi Iar val fa
hora det atskilliga ganger under den narmaste tiden. Slagordet ar emellertid
farligt, oeh det kan foranleda beklagliga missforstand. Fragestallningen ar namligen inte bilkoer under toppbelastningstirnmar contra bostadskoer, utan det
galler en avvagning av vad nyttotrafiken kraver. Vi syftar icke till en utbyggnad av vagar framst for den renodlade sOlnmartrafiken - hur nyttig den an
Ina vara - utan for nyttotrafik, och dessa utbyggnader fordras icke blott 80m
utredningen anger for att vidga flaskhalsar i trafiken utan aven oeh i hogsta
grad bland annat for att ge vagarna en mot trafiken svarande barkraft.
I det hanseendet viII jag erinra Oln vara arligen aterkommande svarigheter
i samband Ined tjallossningen. Tjalskadorna akar i langd ar efter ar, och
vagarna vander formligen ut oeh in pa sig. Av vart 90.000 krn langa allmanna
vagnat var ar 1952 ungefiir 12.000 km, d. v. s. 13 procent, forsedda med sammanhangande tjalskador och ar 1955 i runt tal 15.400 km, d. v. s. 17 procent.
Det ar en stegring, som vi fruktar skall ga vidare. Samtidigt var 3 procent av
den salnlnanlagda vagstrackan avstangd for lastbilstrafik viss tid ar 1952 och
7,5 procent ar 1955. Nar tj alskadorna okar i sa hog grad star vi infor behovet
av att i allt storre utstrackning stanga av viigarna under tj allossningsperioden.
Det ar vetskapen om den odesdigra inverkan harav pa berorda orters ekonoIniska liv som gj ort att vi i det langsta sokt inskriinka avstangningarna.
Jag skulle vilja dra en parallell. Om en foretagsledare far rapport om att
ett fahrikstak tagit skada av for stark belastning, sa att platen knycklats ihop
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oeh brustit oeh sHipper in vatten oeh takstolen borj at bagna, skiekar· han dit
sin byggnadsavdelning for att avhjalpa skadan; han nojer sig inte med att
skieka dit en malare med pensel oeh fargpyts. Man satter in byggnadsatgarder.
Inom vag- oeh vatten har vi svart att tanka oss att byggnadsatgarderna icke
skall fa okad omfattning fore 1961.
SaSOnl jag inledningsvis nalnnde syftar vi aven till en snabbare overgang
an hittills till belagda vagar. Detta. kravs framst av att vi ieke kan halla de
starkast trafikerade vagarna som grusvagar. Men det ar onskvart aven darfor
att transportkostnaderna - inte minst branslekostnader - minskar avsevart
pa belagda vagar. Enligt verkstallda undersokningar minskar bransleforbrukningen minst 10 procent och i vissa fall 20 procent. J.\tlinskat gulnnlislitage,
okad livsHingd pa bilarna m. ID. gor att de totala driftkostnaderna minskar
proportionsvis lika mycket som branslekostnaden, i vissa fall till oeh med mera.
Ieke heller pa detta omrade syftar vi emellertid till nagot lyxutforande. Av landets vagar ar bara 10 proeent belagda, och vart mal for narvarande ar att fa
25-30 proeent belagda. Resten komnler under tid SOln nu kan overskadas att
alltj anlt vara grusvagar.
Vad jag nu anfort galler behoven for den trafik oeh den bilpark vi redan
hare Som jag inledningsvis namnde nojer jag mig med detta som argument oeh
talar i det har sammanhanget inte Oln vad den okade tra£iken for med sig.
Langtidsutredningen har sagt, att vi i forsta hand bor lamna plats for investe.ringar 80m snabbt gor nytta och som g~r ett stort utbyte av det investerade
kapitalet. Jag tror att vi pa vagomradet har mojlighet att fylla bada dessa krav.
Hur ser nu planerna ut for investeriI}garna i vagar och gator enligt utredningens forslag? Vag- oeh gatuvasendet ingar i en samnlansatt post vilken bestar
av detta plus en del annat och som gick upp till i runt tal 600 milj. kr. ar 1955.
Man raknar for denna post Ined en arlig genomsnittlig okning under femarsperioden Ined 40 milj. kr. - darefter skall det bli en snabbare okning pa 450
milj. kr. Jag vill inte gora nagon j amforande framstallning i fraga om hela
namnda post, 610 milj. kr., utan inskranker mig till en del darav, namligen
investeringarna i landsbygdens vagar, som har varit sarskilt apostroferade i
olika sammanhang. Vi har en langtidsplanering i vara flerarsplaner, som gors
upp for fem ar i taget oeh revideras vart tredje are Omslutningen diskuterades
redan vid behandlingen av den senaste bilskatteutredningen, da bilskatten avvagdes bland annat med hansyn till behovet pa vagsidan. Darvid uttalades j
statsverkspropositionen att det kunde vara tveksamt, onl vag- oeh vattenbyggnadsverket skulle fa tillfalle att nyttj a alIa dessa pengar, men planlaggningen
hade vi ratt att ansluta till de stigande investeringar som bilskatterna forutsatte.
Med stod av detta har vi flerarsplanerna utarbetade for en total o111slutning ar
1955 av 320 milj. kr., oeh denna stiger till 450 milj. kr. det sista aret i flerarsplanen, 1959. I realiteten ligger vi stilla aren 1955, 1956 oeh praktiskt taget
aven 1957 pa en omslutning nlellan 270 och 275 Inilj. kr., alltsa betydligt lagre
an lnan har raknat med i planerna. Detta gor att vi for narvarande har en stark
efterslapning i forhiHlande till de planer som upprattats Ined hjalp av de vagkonlIDunala institutionerna, lansstyrelserna m. f1.
Okningen av anslagen for investering i vagar pa landsbygden, 80nl nu ar i
runt tal 270 milj. kr., skulle bli en del av den for 610-milj.-kr...posten forutsatta okningen med 40 milj. kr. Det innebar en okning av anslaget for landsbygdens vagar Ined i medeltal 18 milj. kr. under femarsperioden eller en suecessiv arlig okning lned ungefar 9 Inilj. kr. Detta motsvarar 400.000 kr. for ett

EXPANSION UTAN INFLATION

139·

nledelstort Ian. Skulle det anvandas enbart for forstarkning av tjalsvaga vagar,
ger det hogst 4 km arligen okad forstarkt vag. Den siffran kan nlan j amfora
med de uppgifter jag nyss lamnade om tjalskadade vagar.
Att detta medfor en nodsituation for trafiken ar stallt utonl alIt tvivel.
Jag tror emellertid att det ieke skuUe vara aUtfor svart att inom ramen for
den framlagda knappa kalkylen jamka vasentligt till vagvasendets forman. Utredningen har sjalv utgatt fran att det f.ramlagda forslaget inte ar en detaIjerad
budgetbehandling.
Foljer emellertid regeringen utredningens forslag, sa kommer vi att fa prak-·
tiskt taget status quo fram till 1960 vad betraffar vagforbattring. Vad som sker
dar-efter vet varken utredningen eller vi. Det ar for Iandets utveekling till allvarlig skada om vagar oeh gator inte far tillrackliga resurser att bli det underlag
som kravs for okad ekonomi i fraga om vagtransporterna.
Det ar forvanansvart atl den bristande utveeklingen pa vagvasendets omrade
inte vacker storre opposition ute i landet. Man utgar kanske fran att staten utan
sarskilda patryekningar skall skota den servieeuppgift som den atagit sig oeh
som den tar full betalning for. Jag tror emellertid att oppositionen kommer
senast hosten 1957, da de nuvarande flerarsplanerna skall underga en reguljar
omarbetning. Skall de da pressas ned pa det satt som utredningen ger oss anIedning att befara, maste det te sig beklammande for kommunernas oeh naringslivets man att transportekonomiskt viktiga vagforetag - son1 de vantat sig
utforda under 1950-talet - uppskjutas till 1960-talet.
Vi hoppas att regeringen vid forslagets overarbetning inOlU Kanslihuset gor
den vasentliga jamkning uppat som faktiskt ar nodvandig.
Direktor S. Gerentz: Herr ordforande! Dr Wallander liknade detta betankande vid en samling matsedlar. Det forefaller mig emellertid inte precis upplagt for nagon angenam huggsexa; snarare kommer val manga att propagera
for okad konsumtion just av deras favoritratter. Jag skall dock inte upphalla
mig vid den saken utan vill bara betona vikten av att svenska folket sj alvt far
avgora, vilka ratter som skall konsumeras.
Jag skuUe vilja upphalla mig vid tva problem, varav det ena ror investeringarna. Det galler nu liksom 1950 att oka investeringarna - de fIesta ar val
overens darom. Av fundamental betydelse vid den avvagning som skall ske
lTIellan olika sektorer, med andra ord vid prioritetsbedomningen, ar effektivitetsutveeklingen inonl de olika sektorerna. Det ar eluellertid sj alvkIart att det
kan finnas samband nlellan en kapaeitetsokning pa ett hall oeh en effektivisering pa ett annat. Utredningen har naturligtvis inte forbisett detta, lTIen i vilken
man den vid prioriteringen beaktat dessa samband ar en oppen fraga.
Ett klassiskt exempel pa ett sadant intersektorsamband utgor transportvasendets inverkan pa hela naringslivets effektivitet oeh produktivitet. Det ar erfarenhetsmassigt klarlagt, att transportarbetets volym nar det galler godstransporter samvarierar med produktionsutveeklingen inom industrien. Det behover
naturligtvis inte betyda att investeringsbehovet i kommunikationsvasendet maste
vara lika stort som inom naringslivet i ovrigt for att det skall bli ett harmoniskt
forhallande mellan produktionsutveeklingen och utveeklingen av transportvolymen. Men nar man inte anfort dessa intersektorsamband som nagot av de
huvudkriterier som fatt vara forutsattningen for prioritetsbedomningen oeh nar
man dessutom enligt betankandet i ratt hog grad skall koneentrera sig pa investeringar som medfor en betydande okning av produktionstillskottet redan pi!
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kort sikt, finns eluellertid stor risk for spanningar mellan naringslivets efterfragan pa transporttj anster och utbudet pa transportInarknaden. Har ar saledes
inte fraga om ett antingen-eller, antingen investeringar i kommunikationsInedel eller i naringslivet i ovrigt, utan om ett bade-och.
Jamfor man forandringen fran 1956 till 1960 enligt utredningens lagre
utvecklingsalternativ med 1955 ars faktiska niva, kommer man till det resultatet
att forandringen for varuproduktionen som helhet utgor ungefar 17 procent
och for den egentliga industrien 13 procent, luedan samfardselinvesteringarna
skulle oka med mindre an 7 procent. Dessutom bor beaktas, att vi i dag inga.
lunda har ett jaluviktslage, utan kapaciteten pa transportmarknaden ar otillracklig, och inte minst besvarande ar vagnsbristen inom statens j arnvagar.
Det finns diirfar kanske anledning att fraga sig, om inte dessa intersektorsam·
band bor beaktas i hogre grad under den fortsatta debatten om langtidsprogrammet. Det finns sakert paralleller till detta exempel pa flera andra omraden.
Ett annat sporsmal som jag i korthet viII berora galler den ekonomiska politikens medeI. Det ar ett omrade som utredningen sj alv icke ansett sig bora ga
narnlare in pa, eftersom den varit en expertkommitte som blott haft att redovisa ett material som anger forutsattningarna for den ekonomiska politiken
l11en inte sj alv tar stallning till de politiska avvagningsfragorna. Det ar emeller·
tid uppenbart att det ar svart att helt forbiga dessa avvagningsfragor, oeh utredningen har j u inte heller formatt detta.
I betankandet har bland annat anforts'vissa skal for en hojning av fordonsoch drivnledelsbeskattningen. Huvudsakligen tva motiv har redovisats, det ena
att de nuvarande skatterna endast skuUe tacka en del av kostnaderna for de
investeringar sonl okningen av antalet;/ fordon kraver, och det andra att sam·
hallets investeringar i t. ex. gatoroch vagar inte kan okas i sa snabb takt, att
trafikapparaten kan ta upp den hastigt vaxande fordonsparken. Syftet skulle
lued andra ord vara att direkt begransa tillvaxten, vilket enligt utredningens
eget pastaende skulle vara till fordel ocksa for bilagarna sj alva, eftersom trafikapparaten eljest skulle bli overbelastad.
Vad det farsta argumentet betraffar kan forst namnas, att fordonsagarna
forra aret i fordons- och drivmedelsskatter erlade 320 miljoner kronor mer an
vad som enligt nu gallande principer utnyttj ades for sadana andamal for vilka
trafiken har ett kostnadsansvar, som blivit beraknat och av riksdagen faststallt.
Det ar en princip som aldrig har bestridits, att varje trafikmedel skall bara
sina kostnader. lnnan nagra nya berakningar gjorts 80m visar att dessa kost..
nader for en viss trafikgren ar storre an de for narvarande uppskattas till, ar
det dock svart att overtyga om behovet av en ytterligare hojning av just for·
dons- oeh bilbeskattningen. Redan nn bidrar jn motorfordonstrafiken i vasentlig
111an till samhallets investeringar pa andra omraden an trafikens. Vid den nya
bedomning av kostnadsansvaret som antagligen kommer att goras i ett storre
trafikpolitiskt sammanhang inom 1953 ars trafikutredning bor man ocksa
ta hansyn till att alIa investeringar i vagvasendet - saval nyinvesteringar som
reinvesteringar - ju betalas kontant. Det finns strangt taget ingen principiell
anledning att betrakta investeringarna inom detta omrade pa annat satt an
investeringarna i andra kommunikationsmedel. Man skulle sfHunda med fog
knnna avervaga att tilUimpa en lanefinansiering, vilket sker i rnanga andra
lander.
Det far vidare beaktas, att om man staller upp nagra speciella hinder for ett
visst trafiknledel, Inedfar det felaktiga investeringar pa andra hall. Det for-
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orsakar med andra ord en snedvridning i uppbyggandet av var transportapparat, vilket leder till fordyringar oeh hammar konkurrenskraften. - Vid den
slutliga avvagningen av dessa fragor tror jag det kommer att visa sig att den
trafikpolitiska ekvationen ar betydligt Iner komplieerad an lnan kanske tror
nar man Hiser detta betankande.
Det andra argumentet som Hlngtidsutredningen i detta Sanl111anhang anfnr
far val anses vara uttryek for en medveten onskan att styra konsulntionen i en
viss riktning. Konsumenten skulle inte langre sj alv fa bestalnma, hur han skall
anvanda sina inkomster, utan samhallet skulle ingripa oeh dirigera kOnSU111tionsutveeklingen. Det ar i detla fall inte fraga om en allmant konsumtionsbegransande atgard av det slag som energiskt payrkats fran naringslivets hall
pa senare tid utan onl en begransning av ett visst konsumtionsomrade. Mojligen kan det anforas skal for sadana drastiska atgarder nar landet befinner sig
i en krissituation, men att det fria konsumtionsvalet under Inera normala forhallanden skall begransas pa ett ingripande satt forefaller vara en nyhet for
detta land.
Myeket av det SOln star i langtidsutredningens betankande - sarskilt huvud·,
linjerna - kommer sakert att tjana till god upplysning oeh vagledning for bade'
forvaltning oeh foretag under de narmaste aren. Nar utredningen ger sig in
pa sadana har detaljavvagningar oeh behandlar de ekonomisk-politiska medlen,
staller man sig dock tveksam oeh undrar om har inte nlindre ar fraga om att
ge information an om att skapa ett tillhygge som kan anvandas i den ekonomisk-politiska debatten nar det passar.
Generaldirektor R. Sterner: Herr ordforande, mina danler oeh herrar! Dr
Wallander stallde fragan, vad 80m kommer att handa med programmet. KOl1l-'
Iner statsmakterna att binda sig for det oeh inrikta sin politik efter progran1Inet? Det ar en fraga som jag inte kan besvara. Jag fick emellertid forra gangen
det intryeket, att man avsag att inte binda sig, men sedan foljdes programmet
ratt noga i aHa fall. Atminstone blev det sa att manga av malsattningarna i
det forra programmet ganska hyggligt genomfordes, battre i varje fall an dr
Wallander ville Hita framskymta.
Jag tror emellertid inte att vi har kommit sa langt i planeringsstadiet att
vi kan gora upp en allman planritning av denna karaktar, sedan utfora den i detalj for olika departement oeh till sist anmoda riksrakenskapsverket att kontroIlera att programmet blir riktigt genomfort. Det ar kanske inte Ineningen, oeh
vi hoppas val att det heller aldrig skall bli preeis sa.
Det vasentliga vardet med detta program ligger enligt mitt fornlenande i dess
publieitetsverkan. Vi far lara oss att tva ganger tva ar fyra, oeh det behover
vi sannerligen lara oss. Vi ar ju sa beskaffade, att vi nar som heIst med overvaldigande maj oritet skulle vilj a anta den tesen, att tva ganger tva ar feIn,
sex eller sju. Det tar sig uttryek pa det sattet, att vi viII ha en stegring av den
privata konsumtionen, dels for oss som arbetar oeh dels fpr de aldre, vidare
en forbattring av barnfamiljernas stallning, flera bostader, mer skolor och
sjukhus, battre vagar, fler bilar. Vi behover da en Svennilson SOln talar om for
oss att tillgangarna inte racker for de stora okningar, sonl skulle vara onskvarda pa alIa dessa oeh andra poster. Det papekas i viss nlan i nationalbud..
geten, men vi behover ocksa sadana har berakningar, garna utforda efter rullande metodik med nagot Hingre perspektiv. Publieiteten kril1g berakningarna
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skall Hira bade statsmakterna, foretagarna och oss enkla konsumenter att inte
vanta oss for mycket.
Nar ett program av denna art framlaggs, blir det givetvis en "free for all".
Var och en kampar for sina behov, och vi har redan hort en del av detta, ehuru
det i denna forening har skett i mycket stadade former. Det kommer att fortsatta pa andra hallinen da i andra former.
Sj alv skulle jag ocksa viIj a vara med i den dehatten, inte for att plotsligt
forneka min tes att vi maste halla oss inom ramen for vara resurser utan darfor att var och en vid prioritetsbedomningen maste se till att alla goda arguInent kommer fraln.
For min del vill jag saga - kanske i nagon motsattning till de sista talanla
- att utredningen har bedomt bilismen vist i den man den velat uttala Dagot
olndome om bilisnlen. Bokens titel ar dock Balanserad expansion, och man far
val saga om bilismens expansion, aven om den maste vara stark under alla forhallanden, att den varit sa explosionsartad, att den inte riktigt passar in i idealluodellen av en balanserad expansion. Detta sista uttryck betyder visserligen inte
att alIa delar skall utvecklas harmoniskt, l11en utvecklingen inom bilismen har
nog gatt litet for ryckigt. Detta har vallat manga stora svarigheter, eftersom ju
bilismen aven drar med sig oerhorda investeringsbehov betraffande vagar oeh
allt mojligt annat oeh som vi har delvis har 40rt talas om.
Jag tror att alla politiska partier har varit litet for radda for att hanlma
bilismens utveckling. Vi har bland de liigsta bilskatterna i Europa, och vi
hal' ocksa den storsta hiltatheten i Europa.
Nar proportionerna blir sa vanstallda sonl de blivit genoln att vi inte hinner med andra saker, far vi under lang tid framat felinvesteringar. Bilarna
skall ju vara trafikmedel, men pa Stockholms gator ar de i forsta hand trafikhinder. Det ar en annan sak pa landsby;gden. Dar foreligger ju ocksa det ytterligare behovet att bryta isoleringen. dnl naringslivets behov behover vi inte
overtyga varandra.
Jag kommer darl1led in pa fragan, om bilismen bar sina samhallsekonomiska
kostnader;. Har det gjorts nagon utredning som visar om sa ar fallet? Bar
bilismen den oerhorda kostnad som ligger i den stadsombyggnad vi tvingas
till, till stor del just pa grund av bilismen? Bar bilismen de kostnader som trafikforetagen asamkas darfor att fordonen maste koras sa langsamt pa gatorna
till foljd av trafikhindren? Det ar nog en hel rad sadana poster sonl inte finns
med i alla kalkyler.
Daremot har jag storre forstaeise nar professor Svennilson tryeker sa hart
pa en del andra investeringsbehov, ~etraffande bostader och skolor, oeh jag
skulle speciellt viI j a tala for en sak som jag haft anledning att se pa i samband
Ined ett kommittearbete, namligen sj ukvarden. Dar skall jag ge mitt HIla bidrag
till denna "free for all". Jag tror att dess behov har underskattats i denna utredning, liven om forsok har gj orts att forsta demo Jag har ocksa suttit med i
investeringsberedningar som far skara ned investeringskvoten t. o. m. for
sjukvarden, men nu ser jag saken pa ett annat satt.
Vi har pa detta omrade liksom pa sa manga andra en oerhort kraftig efterfragestegring, SOln jag skall illustrera med ett par siffror fran ett enda omrade,
namligen den slutna kroppssj ukvarden. Antalet intagna per ar i sluten kroppssjukvard okade fran 1920 till 1930 med over 40 procent, pa 1930-talet med
50 procent och pa 1940-talet .med 56 procent. Antalet platser okade i langsalll111are takt, och procenttalen for den okningen var dessutom fallande.
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Forklaringen ar att platserna har blivit battre utnyttj ade, oeh denna forbattring var sarskilt 111arkant pa 1940-talet, franlst till foljd av inforandet av
antibiotiea oeh vissa andra nya behandlingsmetoder, som slog igenom pa 1940talet. Omkring 1950 intraffade en forandring i utveeklingen i det att intagningen av patienter i sluten vard pa kroppssj ukhus okade i en takt som bara
var ungefar fjardedelen sa hog som pa 1940-talet, oeh platsantalet okade ungefar lika myeket. Den sankning i medelvardtiden soIn tidigare agt rum har helt
stoppat pi! grund av att l11an tagit ut de fordelar som lag i de nya behandlings111etoderna.
Det beror pa en teknisk tillfallighet inOln sj ukvarden att det trots att investeringsutryml11et under hela 1940-talet varit sa begransat inte har blivit mera
skrik an det blivit, men nu ar verkningarna av denna tillfallighet slut, oeh
hadanefter far vi en aekul11ulering av behovet vilken kommer att vaeka reaktion. Jag tror att byggnadsregleringen till sist maste ge vika for kraven pa
dellna punkt.
Nu ar anda att l1larka att kroppssjukvarden ju inte ar det mest eftersatta
ol1lradet. Forhallandena inonl den psykiatriska varden ar ju en av de storre
skandalerna i folkhelnmet, oeh det ar alldeles tydligt att investeringar dar oeh
naturligtvis anskaffande av fler lakare o. s. v. kan innebara en oerhort vardefull produktiv insats. Risken for dem sonl nu fods oeh koml11er att leva till
70-arsaldern att nagon gang i livet hamna pa sinnessj ukhus ar, under forutsattning att intagningsfrekvensen forhlir densamma SOI11 nu, 8 proeent, oeh
clartill kommer de fall som behover olika slag av lattare vard. Det ar uppenhart att det skulle betyda ganska myeket for arbetslivet 0111 vi kunde satta in
storre resurser pa sadana omraden.
Professor Svennilson herorde denna fraga i sitt foredrag da han sade, att
landstingen borde begransa okningen av den slutna varden genom att stalla
storre resurser inoln den oppna varden till forfogande. Jag tror nog att landstingen i oeh for sig garna skulle viI j a gara detta. Anledningen till att det inte
sker i storre utstraekning ar dels att detta ar en forhandlingsfraga, dar inte
hara landstingell oeh vi konsumenter ar involverade, utan aven andra parter
som det kan vara svart att komma till ratta nled, oeh dels att vi har ett orimligt
lagt lakarantal i Sverige - det Uigsta i alla utveeklade lander hortsett fran
Finland.
Jag skall inte orda Iller 0111 dessa saker utan vill bara understryka att har
finns myeket stora investeringsbehov. Det innehar inte att jag fornekar nodvandigheten av att lTIan totalt sett haIler sig inOIn den raI11 som produktivitetsutveeklingen anger.
De som laser professor Svennilsons oeh hans kollegers framstallning far
Iatt den forestallningen, att detta ar en puritansk budget, oeh man kommer att
saga att vi inte forblir sa puritanska utan kommer att oka var konsumtion,
skaffa oss fler hilar o. s. v. Det ar latt att vara vis pa det sattet, men ar man
det, har man kanske anda forhisett sj alva sens moralen, SOITI ar att vi riskerar att hehalla det elande vi har i form av brist pi skolor, bostader, sjukhus
och andra sjukvardsinrattningar samt hristande mojligheter till investeringar i
naringslivet, OITI vi inte offrar mer for de viktiga behov, SOln har berorts.
Docent E. Dahmen: Jag kanske far ankllyta till vad generaldirektor Sterner
sade oeh forsoka satta in hans synpunkter i ett storre sanlmanhang.
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Utredningen har pa ett fortjanstfullt satt riktat stralkastarljuset pa ett
vasentligt problem i det svenska samhallet i dag, namligen problemet at~ begransa den starka stegringen av konsumtionsefterfragan. Tyvarr har val stnllkastarljuset, aven om det varit ratt inriktat, blandats av till halvljus, och det ar
kanske ursaktligt, eftersom utredningen inte sett som sin uppgift att ga in pa
ekonomisk-politiska problem i storre utstrackning. Nar utredningen anda gor
det i nagon man, viII jag emellertid ta upp en punkt i det sammanhanget,
namligen vad utredningen kallar sociala inkomsttransfereringar, alltsa sadana
saker som barnbidrag, sjukpenning, generella hyressubventioner och generella, icke behovsprovade folkpensioner.
Dessa transfereringar ar savitt jag forstar starkt konsumtionsstimulerande,
Inycket mer an folk i allmanhet har klart for sig. Jag menar, att det skulle ha
behovts att stralkastarljuset i full utstrackning hade riktats pa dessa transfereringar. De verkar konsumtionsstimulerande direkt genom utgifternas storlek.
De icke behovsprovade socialutgifterna uppgar i dag till ca 2,5 miljader kr.,
d. v. s. 25 procent av statens driftsbudget. Vidare begransas sparandet atIninstone till nagon del av de skatter, som tas in for finansiering av dessa utgifter.
Eftersom denna socialpolitik - som jag egentligen inte viII kalla socialpolitik - ar starkt konsumtionsstimulerande, ar den ekonomiskt-politiskt irrationell, om man bedomer fragan Ined hansyn till det mal for politiken som vi
alla ar ense om och SOin utredningen starkt har markerat, namligen expansion
genom investeringar utan inflation.
Vad ar det som gj ort att man hittiUs trots detta har fortsatt den irrationella politiken? Naturligtvis ar det politikernas kamp om rosterna. Emellertid
lnaste man val som ekonom staHa sig tveksam till huruvida det verkligen skall
behova vara pa det sattet. Eftersom alJa partier ar med om dessa "politiska
gavor" till valjarna, kan val inget sarskilt parti tjana sa mycket pa demo Jag
undrar darfor Oin det inte finns forutsattningar for en overenskommelse om
att man skall sluta upp att dela ut demo
Om man kan med hansyn till lnalet for den ekonollliska politiken konstatera
detta helt objektivt, utan attengagera sig, kan man sedan engagera sig sa
mycket mera for en subj ektiv vardering, som jag tror de fIesta viII ansluta sig
till, om de tanker igenom vad saken innebar. Man kan fraga sig, om det ar
rimligt att transferera en massa pengar till personer, SOIU strangt taget inte
lider nagon nod, i synnerhet nar det innebar, att vi inte har rad att driva vad
jag viII kalla en socialpolitik i egentlig mening, d. v. s. hjalpa dar hjalp verkligen behovs. De omradena ar sannerligen inte sa fa som folk kanske tror. Det
finns fortfarande stora kategorier i detta land SOIU lider verklig nod. Generaldirektor Sterner antydde i nagon Iuan detta, och det kunde sakert raknas
upp manga" fler sadana omraden.
Vi kan jamfora anvandningen av t. ex. barnbidragspengarna - .Jnan kan fa
en uppfattning om den saken onl Iuan gar i stadens affarer sa har fore jul med de forskrackande missforhallanden, som i varje fall de socialt arbetande
kan se inom t. ex. alkoholistvarden, kroppssjukvarden, sinnessjukvarden, illdringsvarden, fangvarden o. s. v. Skulle inte en sadan j amforelse verkligen upprora alIa?
Nu ar det ju inte bara upprorande, utan ocksa dumt. Dessa politiska gavor
till folk, som egentligen inte behover dem, ar konsumtionsstilllulerande och
sasolll generaldirektor Sterner snuddade vid skulle en verklig socialpolitik -
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i motsats till vad jag skulle vilja kalla den asoeiala politiken - innebara en
produktionsstimulans genom att aterfora hundratusentals manniskor till en
fullvardig produktionsinsats. En sadan soeialpolitik skulle vara mindre statsfinansiellt betungande an de politiska gavorna are Man kan tanka sig vad bara
en ringa del av dessa 2,5 miljarder skulle kunna astadkomma, om pengarna
sattes in pa de verkligt sjuka punkterna i samhallskroppen.
Min konklusion ar denna: Lat oss ga in for en verklig soeialpolitik, som ar
vardig en valfardsstat! Vi bor gora det dels av ekonomiska skal med sikte pa
det mal for politiken, som utredningen har satt upp oeh som alla ar ense om,
namligen expansion utan inflation, dels oeksa av humanitara skal.
Professor I. Svennilson: Doktor Wallander stallde fragan, pa vad satt statsInakterna skall ta hansyn till Hlngtidsutredningens betankande vid handhavandet av den ekonomiska politiken. Ja, vi har inte gj ort oss nagra illusioner om
att detta betankande skall behandlas pa nagot mera eeremoniost satt. Sj alva
upplaggningen, att vi inte lagt fram ett bestamt program utan gj ort upp en
lnatsedel, sasom dr Wallander sade, utesluter redan tanken att riksdagen
skulle anta eller avvisa utredningens resultat. Vi har sett var uppgift Inera
anspraksiost oeh endast forsokt ge en bakgrund for aktuella besiut. Dessutonl
tror vi inte att verkningarna av programmet skall bli sa langlivade; vi raknar
inte med att det skall bli utgangspunkt for nagon fast plan for statsmakterna
under en langre foljd av are Vi har den mera ansprakslosa forhoppningen,
att det skall kunna paverka statsmakternas handlande i ar oeh kanske nasta are
Sasom jag forutspadde har flera talare har statt upp for att demonstrera att
lnin uppfattning var riktig, att den okning av investeringarna som vi har raknat
lned kommer att anses alltfor liten. Nagon av talarna antydde visserligen att
investeringarna pa hans omrade borde kunna okas pa andras bekostnad, Inen
hantalade inte om var pengarna skulle tas. Var vill t. ex. generaldirektor Hjort
ta pengarna till en okning av vaginvesteringarna med ytterligare 100 miljoner
om aret? Skall vi ta dem fran sjukhusinvesteringarna, som enligt programmet
skall oka med 30 miljoner, oeh alltsa lata dem skaras ned med 70 miljoner?
Skall vi ta dem fran industriens investeringar, som har beraknats aka med
300 miljoner, eUer skall vi skara ned akningen av investeringarna i kraftverken fran 130 till 30 miljoner?
Ja, dessa fragor ar svara att besvara oeh de visar, att det inte ar av oginhet
eller brist pa intresse for de enskilda omradena som vi i vara exempel har
gj ort nedskarningar, utan det beror helt enkelt pa att alIt inte far plats inom
den ram vi har raknat med.
Vad speeiellt galler bilismen har vi framhallit att denna utgor ett av de stora
samhallsproblelnen, oeh det tror jag vi alla kan vara ense om. Vi tyeks darvidlag befinna oss pa en punkt i utveeklingen som ungefar motsvarar 1920talet i Amerika, da bilismen har upp den valdiga hogkonjunkturen i det amerikanska naringslivet. Nu har vi sa myeket att klara har i landet pa andra
omraden, sasom hyggandet av bostader oeh skolor. Kunde vi koneentrera alla
resurser pa hilismen, skulle den kunna genOnlga en lika snabb utveekling 80m
i Amerika. Vi har beraknat att alla investeringar som har med bilismen att
gara, bortsett fran personbilarna, uppgar till 40 miljader kronor under ett
par artionden enligt de planer som lagts fram fran olika hall. Dari ingar investeringar i "nyttobilar", vagar, bilfabriker, service- oeh reparationsanHiggningar, ombyggnad av tatorterna oeh inte minst anordnandet av parkeringsutrymmen, som ar en oerhart dyrhar sake Denna siffra anger hara storleks-
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ordningen, Inen det sager sig sj alvt att det ar en kolossalt stor kropp son1 skall
trangas in i var anstrangda ekonomi, och jag tror vi kan vara ense om att det
yore lyckligt om bilismens utveckling kunde dampas nagot, atn1instone under
de narmaste fern aren. Det vore lyckligt for hela samhallet oeh givetvis aven
for vag- oeh vattenbyggnadsstyrelsen.
Det kan handa att vi far en dampning pa den punkten utan att gora sa
mycket direkt at saken, om vi namligen for en politik som haIler konSulntionen tillbaka, och Oln vi bygger bostader i storre utstrackning an tidigare.
Trots vad dr Wallander sade tror jag att har rader ett substitutionsforhallande.
Jag ar radd for att hans jamforelse mellan bilagare oeh icke-biUigare i salnnla
inkonlstskikt ar nagot missvisande, eftersom bilisterna kanske i storre utstrackning finns bland de grupper av inkomsttagare sOln kOlnmer lindrigare undan
vid sina inkomstdeklarationer. Felkallan ar svar att bedoma, men den finns
nog dar. Jag tror att varje gallupundersokning skulle klargora~ att vi har att
gora Ined tva alternativ: unga manniskor koper hi! diirfor att de inte kan fa
en hattre hostad - bland andra sekreteraren i var langtidsutredning.
Fragan, hur langt vi bor stracka oss med vaginvesteringarna, har har kanske
iute blivit ratt staHd. Jag viII erinra om att investeringarna pa detta onlrad.e
uppgar till en halv milj ard kronor onl aret, oeh att vi raknar Ined att kunlla
oka deln nagot ytterligare. Det betyder minst 2 1/ 2 miljarder kronor till vagbyggnader under en felnarsperiod, oeh det ar j u inte sa foraktligt; det bor
kunna mojIiggora inte sa obetydliga framsteg. Vidare har vi papekat, att on1
man tills vidare maste halla investeringarna nere, bor man inrikta sig pa att
vidga flaskhalsarna i trafiken i hogre gn,ad, an man for narvarande gor.
Detta ar ett stort amne, och jag skall: inte forHinga debatten aIltfor mycket
med att uppehalla mig vid det. Naturligtvis ar vaginvesteringarna produktiva.
De okar produktiviteten inom andra n~ringsgrenar, men det ar inte aIldeles
givet att forhaIIandet mellan den produKjtivitetsokning de skapar oeh den kostnad de drar ar lika hogt som for investeringar pa andra hall. Nar man bygger
nya vagar, mojliggor man for den tyngre trafiken att komma fram, d. v. s.
den egentliga nyttotrafiken, men samtidigt och framfor alIt lnaste man vidga
vagarnas kapacitet for den enorma okningen av antalet personbilar. Det hetyder att investeringskostnaden blir Inyeket stor i forhallande till den produktivitetsokning SOln uppnas for naringslivet. Dartill konlIner att denna investeringskostnad blir sarskilt hog pa grund av va-ra langa avstand. - Jag viII alltsa inte
forneka att vaginvesteringarna ar produktiva, men jag vill papeka att detta ar
ett omrade dar lnan vinner fralustegen endast nled uppoffring av forhallandevis
Inyeket stora belopp. .
Betraffande sjukhusen skall jag inte tillagga mycket. Jag vet att generaldirektor Sterner delar var uppfattning, att man bor forskj uta verksaillheten mot den
oppna varden. Han har sjalv berattat for mig Oln bristen pa samordning ute i
landet mellan sjukhus, som styrs av landstingen, oeh provinsialUikarna, 80m
sorterar under staten. Innan det samordningsproblemet ar lost finns det risk
for stora felinvesteringar. Jag kan oeksa namna att jag hort en klok landstingsdinektor - fran orebro Ian - forklara att han var tacksam, att han vid ett
tillfalle inte fick sa onlfattande byggnadstillstand SOln han hade onskat. Pa detta
satt fick han namligen tid att rakna ut inte bara investeringskostnaderna utan
oeksa driftkostnaderna, och det visade sig att dessa senare blev sa hoga, att
landstinget inte hade rad att betala demo Sadana erfarenheter har lett oss till
att tro, att har finns utrymme for en betydande ekonomisering.
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Till slut vin jag berora docent Dahnlens patetiska anforande. Jag tror att vi
i ett avseende i hog grad uppskattade vad han sade, oeh den synpunkt han darvidlag framforde har delvis legat bakom vissa av vara slutsatser. Han pekade
pa de forbisedda minoritetsgrupperna, som forsummas av socialpolitiken. Vi
har emellertid i stor utstrackning tagit hansyn till sadana gruppers behove Det
galler manniskor som inte har nagon bostad, ungdomar sonl ar begavade Inen
inte far plats i en skola, manniskor som behover psykiatrisk behandling - alla
dessa Inaste fa sina behov tillgodosedda pa ett battre satt. Vi far slutligen ta
hansyn till ytterligare en minoritetsgrupp, namligen de SOln forlorar pa inflationen. Jag tror att de fIesta formogenhetsagare och i varje fall de S0111 har
det storsta inflytandet vinner pa inflationen, medan de sll1asparare som svarar
for penningformogenheterna forlorar pa inflationen. Jag ar anhangare av
docent Dahlnens uppfattning, att vi bor sla vakt om minoritetsgruppernas intressen, aven Oln jag val inte helt kan dela hans syn pa barnbidragen. Jag
tyckte att han pa den punkten forbisag vissa socialpolitiska salnmanhang.
Civilingenjor o. Sunden: Jag skulle som hastigast vilja berora en tes i
betankandet, namligen att vi nu bor koncentrera investeringarna till de omraden, dar produktionen kan tillvaxa snabbt. Detta ar naturligtvis riktigt i ett
nodlage, men jag hyser sasom teknisk utvecklingsman inonl inaustrien en viss
skepsis mot en sadan politik. Den har i manga foretag drivits nlycket Iangt i vara
dagar, nar det ar svart att fa byggnadstillstand och annat. Man har investerat
i smaposter dar man trott att det varit vinster att hiimta, och man har pa det
sattet plottrat bort det disponibla investeringskapitalet ar efter ar. Summan ha.r
kanske inte tett sig sa dryg per ar raknat, mell efter fern eUer tio ar har man
kunnat konstatera, att det hade varit battre att luan latit bli dessa plotteriinvesteringar och i stallet anvant pengarna till en storre sanl1ad insats, 80111
givit en storre produktionsokning an de manga smainvesteringarna.
For att taga ett exempel fran ett annat omrade: Om vi nu haIler pa for Hinge
lned att soka vidga flaskhalsarna pa vara vagar, kanske vi lagger ner kapital
pa anlaggningar, som vi snart tvingas overge, darfor att vagstrackningarna till
£01j d av den snabbt vaxande trafiken helt nlaste andras. Jag skulle vilj a fraga
om Hingtidsutredningen har undersokt, huruvida inte de investeringar, 80m
aterstar till n,asta femarsperiod 1960-65 blir annu hesvarligare om vi arbetar
pa detta satt under den nu narmaste femarsperioden. Av vad jag last i Svenska
Dagbladet forefaller det som om betankandet inte raknade Ined att de billiga
investeringsfrukter, vi nu skall plocka under fern ar, kOlnmer att gora nasta
femarsperiods investeringsavvagningar annu svarare. Hur har man i utredningen sett pa denna fraga?
Sedan skulle jag vilja nagot berora den 111ycket intressanta fragan om den
konstanta kOl1sumtionen. Den ar enligt min mening kanske annu intressantare
an professor Svennilson fralnstallde den. OlD vi anvander den nlerproduktiou,
SOln vi far till ytterligare produktiva investeringar, erhaller vi en exponentiellt
stigande utvecklingsfaktor i stallet for en konstant faktor pa 3-4 procent, sonl
vi nu vanligen raknar med. Haller vi pa i tio ar pa detta satt, blir franlstegstakten betydligt storre an man i utredningen kanske har raknat med.
Det ar emellertid en svarighet med ett sadant program, namligen att industrien sa att saga inte kan investera for att skapa fram mera konsumtionsvaror
annat an for att fylla ut det gap som finns, eftersom j u konsUlnenterna lnaste
vagra att oka sina kop av konsumtionsvaror. Industrien lnaste darfor bygga ut
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sin produktion av investeringsutrustning. Vi far pa sa satt en produktion sonl
liknar den ryska, dar produktionens tillvaxt koncentreras pa den tunga indu·strien.
Fil. dr J. Wallander: Herr ordforande! Generaldirektor Sterner ryggade till'haka infor den fruktansvarda planhushiUlningsiver som praglade mitt anforande, och jag hade en kansla av att aven professor Svennilson uppfattade
anforandet pa samma satt. Det forsatle mig i en nagot ovan situation; det var
inte min avsikt att det jag sade skulle upp£attas pa detta satt.
Vad jag avsag att saga var nagonting mycket enklare. Jag utgick fran att
regeringens politik inte fors enbart sa att saga fran dag till dag for att mota
de svarigheter som dyker upp just for tillfallet, utan att man har en malsattning pa nagot langre sikt. Behovet av en sadan understryks j u av att de atgarder 80m vidtas far verkningar pa mycket lang sikt - det ar inte bara fraga
om arbetstidsforkortning och dylikt, utan aven t. ex. om foretagsbeskattningen.
Denna malsattning plus den prognos som man gor over den ekol1omiska utvecklingen kan sedan konkretiseras i ett visst utvecklingsalternativ for investeringar,
konsumtion etc. For varje ar far man sedan konstatera, vilka poster som har
utvecklats pa ett annat satt an man tankt sig och diskutera denna diskrepans
lnellan malsattning och faktisk utveckling for att avgora, huruvida det finns
anledning att antingen andra malsattningen! eller den politik som man fort.
Jag anser det vara ett renlighetskrav att det skall finnas mojligheter att fora
,en sadan diskussion. For narvarande ar det svart att gora det. Jag forestaller
nlig atl det kan vara obehagligt for en regering att pa detta satt fixera miHsattningen, eftersom det ger oppositionen en} vasentlig fordel i jamforelse med det
nuvarande tillstandet. Jag kan emellertiif inte se att det innebar nagot slag av
planhushallning aU man fixerar konsekvensema av sina atgarder pa detta satt.
Det forefaller mig ocksa naturligt att so~a gora en sadan fixering i anslutning
till langtidsprogrammet.
'
Professor Svenl1ilson antydde fint att bilagarna mojIigen yore ett urval av
falskdeklaranter. Det ar en hypotes som vi inom institutet omfattat med stor
forkarlek, eftersom den skulle forklara en mangd av de egendomliga resultat
'som utredningen har gett. Tyvarr har det visat sig svart att halla fast vid denna
vackra tanke. Aven om man har den grundhypotesen, att alla manniskor deklarerar falskt sam har mojlighet att gara det, bor det finnas vissa grupper vilkas
Inojligheter ar starkt begransade - exempelvis lontagare sam bar i stader och
inte har nagra naturainkomster. Aven Oln de har en mycket stark onskan att
falskdeklarera, bor det vara svart for dem att gara det, savitt vi kunnat finna
'genom introspektion och pa annat satt. Det visar sig emellertid att man aven
inom denna grupp traffar pa precis samma fen omen som i materialet i dess
helhet; de bar ocksa battre an sina icke biHigande motsvarigheter. Detta gor
att vi med sorg i hj artat har borj at tvivla pa hypotesen om falskdeklarationens
·betydelse.

Ordforanden: Det aterstar for mig bara att tacka inledaren och de
Dvriga som yttrat sig i diskussionen samt forklara sammantradet avslutat.
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BEXELIUS, E., generaldirektor.
BEXELIUS, H., overintendent.
BILLE, E., major, standig ledamot.
BJUKE, N. R., civilingenjor.
BJoRCK, I., direktor, Nasbypark.
BJoRCK, 0., sekreterare.
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BJoRFORS, G., hyrachet
standig ledamot.
BJORK, L., file licentiate
BJORK, L., byradirektor, Nasbypark.
BJORKLUND, H., forsiiljningschef.
BJORKMAN, TH., professor.
BLANCK, 1., advokat.
BLOM, G., direktor, Norrkoping.
BLOMBERG, N. W., direktor.
BLOTvIQVIST, C., kontorschef.
BLOMQVIST, G., kamrer.
BLOMQUIST, R., direktor.
BLOMQUIST, S. 0., direktor.
BLACKBERG, S., notarie.
BOMAN, G., assuransdirektor.
BOHMAN, G., direktor.
BOMAN, T., sekreterare.
BONNIER, K., bokforlaggare.
BONNIER, T., bokforliiggare.
BONOW, M., fiI. licentiate
BORGSTROM, G., direktor.
BOUVIN, S., kommerserad.
BRANDT, C.-E., civilekonom.
BRATT, L., direktor.
BRIEDIS, O. H., civiIekonom.
BROBERG, R., byrachef.
BRODD, A., pol. magister.
BRODEN, E., direktor.
BROMAN, S., direktor.
BROMS, A., jure kandidat, Jonkoping.
BROSTROM, D.-A., skeppsredare,
Goteborg.
BROWALDH, E., bankdirektor.
BROWALDH, T., hankdirektor.
BRUNDIN, G., hyrachef, Saltsjo-Duvnas.
BRUNNER, II., disponent, Djursholnl.
BRUSEWITZ, S., direktor, Djursholm.
BRANDSTR(}M, E., bankdirektor.
BYTTNER, A., redaktor.
BYTTNER, R. A:SON, ingenjor, Boras.
BACKSTROM, B., civilingenjor.
BOOK, K., envoye, Ottawa.
BOOK, S., direktor, Lidingo.
CALISSENDORFF, R., bankdirektor,
Djursholm.
CALLANS, A., hyrachef, Solna.
CANARP, C., byradirektor.
CARBELL, E., byrachef.

.CARLESON, B., hruksdisponent,
Degerfors.
CARLSSON, A., aktuarie.
CARLSON, B., direktor.
CARLSON, G., forbundssekreterare.
CARLSSON, J., direktor, standig ledam.ot.
CARLSON, S., professor, New York.
CARLSSON, T., pol. magister, direktor.
CARLSON, T. B., kamrer.
CARLSTROl\1, H., revisor, Danderyd.
CASSEL, E., revisor.
CASSEL, K., advokat, Djursholm.
CAVALLIN, S., bankdirektor.
CEDERSCHIoLD, 0., direktor.
CEDERWALL, G., file licentiat, statssekreterare, Saltsjo-Duvnas, standig ledamot, medlem av styrelsen.
CEDERWALL, N., overingenjor,
Karlskrona.
CERVIN, T., bankir.
CHYTRAEUS, E., banktjanstenlan,
Lidingo.
COLLIANDER, H., ambassadsekreterare,
Paris.
CRAFOORD, H., direktor, Lund.
CRONEBORG, A., envoye.
CRONER, F., fiI. doktor, docent.
CURTMAN-BYSTEDT, BRITT-MARIE,
pol. magister, Tiihy.
CURTMAN, C. W., overdirektor.
DAHL, S., docent, Goteborg,
standig ledamot.
DAHLBERG, B., civilingenjor.
DAHLBACK, H., direktor.
DAHLERUS, B., civilingenjor, Djursholnl.
DAHLERUS, J., ekonomichef, Lidingo.
DAHLGREN, L., fit licentiat, aktuarie.
DAHLGREN, MARIE-LOUISE,
pol. magister.
DAHLGREN, T., fiI. doktor, direktor,
Malmo, standig ledamot.
DAHLIN, A., bankdirektor, Karlstad.
DAHLIN, E., hovrattsrad, Djurshohn.
DAHLKVIST, H., amanuens.
DAHLMAN, C., byradirektor.
DAHMEN, E., docent, Saltsjo-Duvnas.
DANIELSON, G., landshovding.
DANIELSSON, A., direktor.
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DE GEER, C., friherre, hankdirektor,
Upplands-Vashy.
DE GEER, C., friherre, sekreterare.
DEINOFF, R., hankdirektor.
DE LAVAL, G., kammarrattsrad,
standig ledamot.
DELIN, G., ingenjor.
DE MARE, E., bankdirektor, Gotehorg.
DETTER, l. N., chefsassistent.
DETTER, N., advokat.
DICKSON, H., professor, Goteborg.
DICKSON, I., kammarherre.
DIDNER, G., hankdirektor, lonkoping.
DOCK, B., direktor.
DOUGLAS, G. A., greve, stiindig ledamot.
DRACHENFELS, K. von, friherre,
direktor.
DUNER, A., kammarskrivare.
DU RIETZ, GUNNAR, direktor.
DU RIETZ, GOSTA, direktor.
DURLING, H., forsakringsdirektor.
EBE, E., direktor.
EBERSTEIN, C., direktor.
EDBLOM, F., forhundsordforande.
EDSHAMMAR, L., forsakringsdirektor.
EDSMAN, 0., hankdirektor, Goteborg.
EGNELL, H., revisor.
'EHRNBERG, G., direktor, Simrishamn.
EK, L. R., pol. magister.
EKDAHL, G., file licentiat, kanslirad.
EKEBERG, L.-O., direktor, Djursholnl.
EKENBERG, 0., kammarrattsrad.
EKENGREN, Hl., hankdirektor.
EKETORP, B., forste aktuarie, Djursholnl.
EKLUND, P., assessor.
EKLUND, R., f. d. justitienld.
EKLUND, S., civilingenjor, Norrkoping.
EKLUNDH, G., direktor.
EKMAN, C., hankdirektor.
EKMAN, E., direktor.
EKMAN, S., advokat, Enkoping.
EKSTROM, I., pol. magister, Stocksund.
EKSTROM, T., file kandidat, Solna.
EKWALL, N. I., forsakringsdirektor.
ELIAESON, I.-H., civilekonom.
ELIASSON, E., agronom, lakohsberg.
ELISON, ~1., forste aktuarie.
EL~fFELDT, B., direktor, Djursholm.
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ELSHULT, B., civilekonom.
EMTELL, H., ingenjor, Sollentuna.
ENEBORG, H., forste aktuarie, Lidingo.
ENGBLOM, C. P., kammarrattsrad.
ENGFORS, G., hankdirektor.
ENGKVIST, 0., hyggmastare.
ENGSTRAND, H.-L., direktor.
ENGSTROM, H., direktor.
ENGSTROM, M., byrachef.
ENGVALL, R., disponent.
ENSTROM, A., direktor, Sundsvall.
ERICSON, F., byrachef, Lidingo.
ERICSSON, G., aktuarie.
ERICSSON, S., civilingenjor.
ERICSSON, Y., kanslichef.
ERIKSSON, B., civilekonom.
ERIKSSON, B., fondchef.
ERIKSSON, B. L., civilekonom.
ERIKSSON, E., forste aktuarie.
ERIKSSON, K., forsakringsdirektor.
ERIKSSON, L., byrachef.
ERIKSSON, P., redaktor, Stuvsta.
ERLANDER, T., statsminister.
ERONN, L., redaktor.
ERSMAN, S., jure kandidat, direktor.
ESSCHER, K., forsakringsdirektor.
ESSEN, C. von, civiIingenjor,
stiindig ledamot.
ETZLER, G., studierektor.
EWERLOF, K., direktor.
FAGERBERG, K.-A., jure kandidat,
ombudsman.
FAHLANDER, V., generaltulldirektor.
FAJERSON, H. 1\1., pol. Inagister.
FALBRINK, K., revisor.
FALCK, B., forsakringsdirektor.
FALK, S., revisor.
FALKEN, INEZ, byrasekreterare.
FALKMAN, 0., ingenjor.
FASTBOM, L., fiI. kandidat,
forskningssekreterare.
FASTMAN, B., forste revisor.
FAXELIUS, A., hyrachef.
FAXEN, K.-O., fiI. licentiat,

.foreningens sekreterare.
FERNHOL~f,

R., revisor.
FESSE, F., bankdirektor.
FINNEY, F., sekreterare.
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FISCHERSTROM, S., direktor,
Djursholm.
FITGER, P., fiI. doktor.
FJELLANDER, N., budgetsekreterare.
FLEETWOOD, ERIN, d:r es sciences pol.,
Basel, stiindig ledamot.
FLODIN, T., advokat.
FLOOD, H., riksbankskamrerare.
FLYGARE, B., disponent.
FORSLUND, R., pol. magister, Vasteras.
FORSSE, A., civilekonom.
FORSSMAN, E., forsakringsdirektor,
Lidingo.
FRANCKE, N., ryttmastare.
FRANSEN, H., tekn. doktor, f. d. regeringsrad, stiindig ledamot.
FRANZEN, G., banktjanstenlan.
FREDBORG, A., fiI. doktor.
FREDELIUS, HJ., forste aktuarie.
FREDEN, K., direktor, Saltsjo-Bo.
FREDLUND, K., direktor.
FRICK, A., direktor.
FRICK, B., ekon. studerande.
FRICK, E., direktor, Yuerenhorna.
FRISK, L., direktorsassistent, Stocksund.
FRISK, N.-A., civilekonom.
FRITHIOFSON, K., sekreterare.
FROSTENSON, G., doktor.
GABRIELSSON, A., direktor, Goteborg.
GADDE, C.-F., direktor.
GALFVE, C. H., forste byrasekreterare.
GANNEUS, 1., pol. magister.
GEIJER, A., Landsorganisationens ordforande.
GEIlER, E., bankdirektor, assessor.
GENT'ELE, G., advokat.
GERENTZ, S., direktor.
GERHARD, 1., docent, Goteborg.
GERNANDT, S., disponent.
GIBSON, J., revisor, Lidingo.
GIESECKE, C.-S., direktor.
GILLBERG, K. E., direktor.
GJORES, A., generaldirektor.
GODIN, V., kontorschef.
GOUDE, N., direktor.
GRABo, P., agr. licentiate
GRAFSTROM, E., statssekreterare,
Stocksund.

I

GRAFSTROM, TH., direktor..
GRAHL, HJ., direktor, Alingsas.
GRANQVIST, B., byraingenjor.
GREFELT', E., aktuarie.
GRENHOLM, A., fiI. doktor.
GRENSTEDT, A. V., stadsmaklare.
GRUNDSTROM, H., direktor.
GRONDAL, E., bankdirektor.
GRONDAL, L., sekreterare.
GUINCHARD, P., fiI. licentiate
GULBRANDSEN, 0., agr. licentiat,
Uppsala.
GUSTAFSSON, A., bankkamrer, Malmo.
GUSTAFSSON, G., direktor, Mexico.
GUSTAVSSON, J., byrachef, Nasbypark.
GUSTAVSSON, MARIANNE, aktuarie.
GYLLING, B., civilekonom.
GARDSTEDT, B., byradirektor.
GARDSTEN, B., forste byrasekreterare,
Lidingo.
GARDIN, S. A., civilingenjor.
HAEGGSTROl\1, G. Z., direktor, Uppsala.
HAGBARTH, R., direktor.
HAGBERG, T., arbitragechef.
HAGMAN, R., bankdirektor.
HAGNELL, H., fiI. licentiate
HAGSTROEM, K.-G., fiI. doktor.
HAGSTROM, S., revisor.
HAGSTROMER, L., jure kandidat.
HAHR, E., fiI. licentiate
HAIN, G., generalmajor.
HALDEN, F., direktor, Lindingo.
HALL, D., bankofullmaktig, Vasteras.
HALLBERG, ANNAGRETA, fiI. licentiate
HALLNXS, S., forste ombudsman,
Stocksund.
HALLSTROM, A. C. H., jure kandidat.
HALLSTROM, E., direktor.
HAMlVIARSKIOLD, L., vice riksbankschef, Stocksund.
HAMMARSKIOLD, S., direktor, Malmo.
HAMMARSKJOLD, B., landshovding,
Nykoping.
HAMMARSKJOLD, D., generalsekreterare
hos Forenta Nationerna, New York.
HAMMARSTRAND, R., kamrer.
HAMMARSTR6M, ANN-MARGRET,
fiI. magister.
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HANER, H., direktor, Eskilstuna.
HANSEN, F., direktor, Malmo.
HANSSON, J., bokforlaggare.
HANSON, J., forste hyrasekreterare.
HANSSON, K., fil. licentiate
HANSSON, L., fiI. kandidat.
HANSTROM, T., bynichef.
HECKSCHER, G., professor.
HEDBERG, A., direktor.
HEDBORG, G., regeringsrad.
HEDE, M., civilingenjor, direktor.
HEDELIN, G., direktor, Boras.
HEDELL, B., civilekonom.
HEDIN, G., fil. licentiat, direktor.
HEGELAND, H., docent, Lund.
HEIDENSTAM, H. von, envoye.
HEIDENSTAM, R. von, kabinettskammarherre.
HEIJNE, B. von, bankdirektor.
HEIMBURGER, H., byrachef.
HEINBERG, H. F., legationstjansteman.
HELAND, H. von, direktor.
HELANDER, S., professor.
HELLBERG, A. T., direktor, Malmo.
HELLBERG, R., fiI. kandidat, Geneve.
HELLBERG, S., bankdirektor.
HELLMAN, RAGNHILD, fiI. studerande.
HELLST'EDT, F., direktor.
HELLSTEDT, S., legationsrad.
HELLSTENIUS, G., civilingenjor,
direktor.
HELLSTROM, T., direktor.
HEMBERG, P., direktor, Surte.
HEMBERG, W., f. d. revisionssekreterare.
HEMMAR, A., disponent, Norrkoping.
HENRIKSON, A., civilekonom.
HENRIKSSON, S., riksdagsman.
HERLIN, C., direktor.
HERLIN, C. C., civilingenjor, Stocksund.
HERNELIUS, A., chefredaktor.
HERNOD, T., direktor, t 1957.
HERRMANN, C.-G., civilekonom.
HERSLOW, E., bankdirektor, Svedala,
stiindig ledamot.
HESSLER, A.,
HESSLER, T.,
HEYMAN, G.,
HEYMAN, R.,
HILDERMAN,

sekreterare.
fiI. licentiat, byradirektor.
direktor.
direktor, Lidingo.
E., direktor, Stocksund.
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HILDING, A., kontorschef.
HIRSCH, A., direktor.
HJELM, L., professor, Lidingo.
HJELMAEUS, H., civilekonom.
HJORT, K. G., generaldirektor, Lidingo.
HJARPE, K., pol. magister, direktor.
HOFSTEN, E. von, byrachef.
HOFVING, A., direktor, Stocksund.
HOLGERSON, N., direktorsassistent.
HOLGERSSON, S. E., disponent,
Hyltebruk.
HOLM, H., civilekonom, Lidingo.
HOLM, P., fil. licentiate
HOLMGREN, J., fil. kandidat, Djursholm.
HOLMGREN, K., regeringsrad.
HOLMST'EDT, I., direktor, Lidingo.
HOLMSTROM, S., agron. licentiate
HORN, K. von, kammarherre, Orebro.
HULT, I., civilekonom.
HULTGREN, H. direktor.
HULTHEN, MARGARETA, froken.
HULTMAN, G., direktor, Lidingo.
HULTMAN, TH., direktor.
HUSS, E., borgarrad.
HYDEN, S., direktor.
HAKANSSON, H., direktor.
HAGER, B., civilingenjor.
HAGERSTEDT, S., hankdirektor.
HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare.
HAVERMARK, G., byrachef.
HOGBERG, E., skeppsredare.
HOGBO'M, I., professor.
HOGFELDT, M., direktor.
HOGLUND, H., bankdirektor.
HOGLUND, R., bankdirektor.
HOJEBERG, 0., revisor.
HOJER, E. W., generaldirektor,
Djursholm.
HoJER, K. J., generaldirektor, Stocksund.
HOLKEN, G., direktor.
HoRLIN, H., revisor.

I GGLUND,

S., fiI. licentiate
IHRE, H., direktor, Djursholm.
IHRE, T., direktor, Uddeholm.
INGELAND, B., pol. magister, Danderyd.
IRSTEN, A., direktor.
ISAKSON, T., revisor.
ISVEN, 0., ingenjor, Danderyd.
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IVARSSON, S.-I., direktor.
IVEROTH, A., direktor, Malmo.
IVESTEDT, R., bankdirektor, Stocksund.

KALDEREN, L., fiI. kandidat, forste
kanslisekreterare, Nasbypark.
KALDEREN, R., direktor.
KALLERMAN, N., direktor.
KALLING, D., greve, hergsingenjor,
New York.
KARLANDER, S., fiI. kandidat, aktuarie.
KARIJEBY, 0., statssekreterare.
KARLSON, B., jure kandidat, civilekonom,
sekreterare, Lidingo.
KASTENGREN, G., civilingenjor,
Perstorp.
K.ELLGREN, N., sekreterare.
KJELLEN, B., direktor, stiindig ledamot.
KJELLGREN, N., bankdirektor.
KJELLSTROM, W., advokat.
KLEEN, E., utrikesrad.
KLE~1AN, C., civilingenjor.
KLING, H., statsrad.
KLINGBERG, W., direktor.
KLOCKARE, S., redaktOr.
KOCH, 0., forste hyrasekreterare.
KOCK, KARIN, professor, overdirektor,
stiindig ledamot.
KOLLBERG, G., direktor.
KRAGH, B., fiI. doktor, New York.
KRISTENSON, A., aktuarie.
KRISTENSSON, F., professor.
KUGELBERG, B., direktor.
KULL, 1., direktor, Oxelosund.
KULLING, E., direktor.
KALLQVIST, 0., hankdirektor, Sundsvall.
KALLSTROM, V., fiI. licentiat, forste
aktuarie.
KARRLANDER, N., direktor, Lidingo.
KORDEL, E., direktor.
KORNER, L., sekreterare.

J ACOBSSON,

C. A., direktor, Vasteras.
JACOBSON, G., direktor.
JACOBSSON, L., pol magister.
JACOBSSON, P., doktor, Washington,
stiindig ledamot.
JAHN, I., jur. kandidat, direktor.
JAKOBSSON, G., bokforare.
JALAKAS, R., bankkamrer.
JANSON, G., Madrid, stiindig ledamot.
JARMEN, B., avdelningschef, Djursholm.
JELF, 0., revisor.
JERNE~1AN, T., fiI. doktor, byrachef,
Stocksund.
JOGE, S., direktor, Kungsangen.
JOHANSSON, A., direktor, stiindig leda~
nlot.
JOHANSSON, A., forbundsordforande.
JOHANSSON, A., generaldirektor, Stocksunde
JOHANSSON, E., hyggnadsingenjor.
JOHANSON, E., direktor, Vasteras.
JOHANSON, E. H., bankdirektor,
stiindig ledamot.
JOHANSSON, J., kamrer, Goteborg.
JOHANSSON, K., forbundsordforande.
JOHANSSON, S., ombudsman.
JOHANSSON, 0., fil. kandidat, Dppsala.
JOHNSON, A. Ax:son, generalkonsul,
stiindig ledamot.
JOHNSON, B. Ax:son, direktor.
JOHNSSON, B. E., statskommissarie.
JOHNSSON, I., pol. Inagister.
JONASSON, I., pol. magister, Solna.
JONSON, R., direktor.
JOSEPHSON, M., bankkamrer.
JOSEPHSSON, 0., fiI. licentiat.
JOSEPHSSON, R., chefredaktor.
JOSEPHSON, W., grosshandlare.
JUREEN, L., byrachef.
JONHAGEN, S., file licentiat, byradirektor.
JONSSON, T., forhundssekreterare.
JORNSTEDT, A., byrachef, Norrkoping.

LAGERBJELKE, E., greve.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektol',
Djursholm.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAGERHJELM, G., forsakringsdirektor.
LAGERKVIST, E., sparbanksdirektor.
LAGERSTROM, B., aktuarie.
LAGERSTROM, N., aktuarie.
LAMBERTH, C., byradirektor.
LAMM, D., tekn. doktor, Vasteras.
LANDBERG, E., direktor.

KARLIN, T., direktor.
KALDEREN, G., direktor.
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LANDROTH, G., direktor.
LANDVIK, S., direktor.
LANGE, G., statsrad.
LANGENDORF, B., sekreterare, stiindig
ledamot.
LANGENSKIOLD, C. G., friherre,
direktor.
LANTZ, A., redaktor.
LARSSON, E., aktuarie.
LARSSON, F., fiI. licentiate
LARSSON, G., aktuarie.
LARSSON, G., direktor.
LARSSON, J., skeppsredare.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, M., BERGOM, direktor.
LARSSON, R., civilekonom, Soma.
LARSSON, S., byrasekreterare,
Trollbacken.
LARSSON, T., nled. doktor, fiI. licentiat,
clirektor.
LAUREN, S., bankokomlnissarie.
LAURIN, I., direktor, Saltsjo-Duvnas.
LEBERT, H., fil. kandidat, Solna.
LEFFLER, 0., direktor.
LEFFLER, S.-H., revisor.
LEIl0 N, T., direktor, Nacka.
LEI10NHUFVUD, E., friherre,
bankdirektor, Djursholm.
LEINE, K. H., pol. magister.
LEl\INE, A., riksbankstjansteman.
LEMNE, L., fiI. doktor, Nasbypark.
LETTSTROl\tI, H., bankdirektor, stiindig
ledamot.
LEWANDER, S., redaktor.
LEWENHAGEN, C. J., direktor,
Sodertalje.
LIDSTROM, S., direktor, Orehro.
LIEDSTRAND, E., aktuarie, Nasbypark.
LILIENBERG, A., fiI. doktor,
kommerserad.
LIL1EFORS, .A. 0., pol. magister, Lidingo.
LILJENROTH, F. G., civilingenjor.
LIL1EQVIST, B., civilingenjor.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.
LIND, A., redaktor.
LIND, B., redaktor.
LINDH, S., file licentiate
LINDH, S., forste beskickningssekreterare.
LINDAHL, A., advokat.
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LINDAHL, B., direktor.
LINDAHL, E., professor, Uppsala.
LINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, A., f. d. ordforande i
Landsorganisationen.
LINDBERG, P., direktor.
LINDBERG, V., disponent, Jonkoping.
LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBERGER, L., fiI. doktor.
LINDBLOM, S.-G., fiI. licentiat, Lidingo.
LINDEBERG, E., generaldirektor.
LINDELL, C. F., direktor, Djursholm.
LINDENCRONA, A., direktor.
LINDEROTH, H. G., ingenjor,
civilekonom, stiindig ledamot.
LINDGREN, B., fiI. doktor.
LINDGREN, G., fiI. licentiat, Uppsala,
stiindig ledamot.
LINDGREN, G., major, Grillby.
LINDGREN, H., ambassadsekreterare.
LINDHAGEN, M., civilingenjor.
LINDMARK, B., disponent, Orebro.
LINDQUIST', C.-G., bankkamrer.
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDSKOG, B., generaldirektor.
LINDSKOG, C., direktor.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA L., fiI. licentiat.
LINDSTROM, B., ekon. licentiat,
Sundsvall.
LINDSTROM, G., direktor.
LINDSTROM, O. W., direktor, Lidingo.
LINDSTROM, S., arkitekt.
LINDSTROM, ULLA, statsrad.
LINDWALL, A., sekreterare.
LJUNG, W., direktor.
LJUNGGREN, H., direktor, Djursholm.
LJUNGSTROM, G. P., disponent.
LOOSTROM, B., kanslirad.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDH, A., bibliotekarie.
LUND, G., agronom.
LUNDBERG, A., envoye.
LUNDBERG, E., professor, Jnedlem av
styrelsen.
LUNDBERG, F., fiI. doktor.
LUNDEVALL, 0., sekreterare.
LUNDGREN, TH., konsuI.
LUNDGREN, A., bankdirektor.
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LUNDQVIST, N., civilingenjor, direktor.
LUNDSTROM, A., redaktor.
LUNING, H., civilingenjor.
LOFGREN, G., direktor.
LOFSTROM, B., civilingenjor,
Landskrona.
L6NNQVIST, S., bankdirektor, Solna.
LOWEGREN, G., pol. magister,
bankkamrer, Lidingo.
LOWEGREN, G., socialrad.
L6WENADLER, 0., hankkamrer.

MORALES, J., direktor.
MOROSOFF, A., civilekonom.
MUNCK, H., bankdirektor.
MUNKTELL, H., professor, Uppsala.
MURRAY, C., kanslidirektor.
MURRAY, U., direktor, Djursholm.
MYRDAL, G., professor, Geneve.
MYRSTEN, C. B., direktor.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, K., direktor.

N ABSETH,

MAGNUSSON, G. S., civilingenjor,
Solna, stiindig ledamot.
MA.GNUSSON, H., hankdirektor,
Goteborg.
l\fALMBERG, S., bankdirektor.
MALMBORG, G. von, jaglnastare.
MALMFORS, N., generaldirektor.
MALMKVIST, E., £. d. hyrachef.
MALMQUIST, F., file doktor.
MALMQUIST, S., professor.
MALMSTROM, B., direktor, Halsingborg.
MALMSTRoM, C. G., direktor.
MALIvISTROM, E., direktor.
MALMSTROM, G., bankdirektor,
Karlstad.
MARKLAND, W., bankdirektor.
MARMOLIN, F., bankdirektor.
MARMOLIN, L., civilingenjor.
MARTENIUS, A.., hovrattsrad.
l'tIATERN, B., fiI. licentiat, Solna.
MATTON-SJOBERG, P., hergsingenjor,
Borlange.
MATTSSON MARN, L., professor.
IvlAURIN, B., herr.
MEIDNER, R., fiI. doktor, Huddinge.
MELIN, H., hankdirektor, Djursholm.
METELIUS, B., fiI. doktor.
MILLQVIST, R., ekonomidirektor.
MOBERG, S., fiI. doktor, byrachef.
MODIG, E., envoye.
MODIG, J.-O., direktor.
MOKS, L., pol. magister, Nasbypark.
MOLANDER, C. A., disponent, Alingsas.
MOLANDER, S., f. d. bankrevisor.
MOLIN, R., direktor.
MONTGOMERY, A., professor.

L., pol. magister.
NACHMANSON, H., bankdirektor.
NILSSON, B., civilekonom.
NILSSON, B., forbundsordforande.
NILSSON, G., direktor.
NILSSON, K.-G., kommerserad.
NILSSON, N. F., direktor.
NILSSON, S., direktor, Eskilstuna.
NILSSON, S. V., fiI. licentiate
NILSSON-HIORT, E., bankdirektor.
'.; NILSTEIN, A., sekreterare.
NISELL, S., jure kandidat.
NORBECK, 0., bankdirektor, 'Djursholm.
NORBACK, G., direktor.
NORDENSKJOLD, T., direktor.
NORDENSON, H., fiI. doktor, stiindig
ledamot.
NORDENSON, J., fiI. licentiat,
Saltsjobaden.
NORDHOLM, G., direktor.
NORDIN, J., generaldirektor.
NORDLANDER, C.-H., generaldirektor.
NORDMARK, C., direktor, Djursholm.
NORDMARK, H., direktor.
NORDMARK, S., byrachef.
NORDSTROM, B., disponent.
NORDWALL, B., f. d. finanssekreterare.
NOREN, A., direktor.
NORHAMMAR, G., revisor.
NORLIN, K.-A., bankdirektor.
NYBERG, B., civilekonom.
NYBERG, 1., lektor.
NYGREN, E., direktor.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NYSTROM, H., direktor.
NASGARD, B., statsnld.
N,AVERFELT, A., aktuarie.
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o BERGER, F.,

advokat.
ODELFELT, B., bankdirektor.
ODHNER, C.-E., agron. licentiate
ODHNOFF, W., direktor.
OHLIN, B., professor.
OHLIN, H., direktor.
OHLSSON, I., docent.
OI-ILSSON, K. B., agronom.
OHLSON, O. E., direktor.
OHLSSON, T., civilingenjor, direktor.
OLSSON, A., direktor, Norrkoping.
OLSSON, B., kanslirad.
OLSSON, G., bankdirektor.
OLSSON, G., bankokommissarie.
OLSSON, H., byrachef, Washington.
OLSSON, N., revisor.
OLSSON, S., bankdirektor.
OREDSSON, B., forste revisor.
ORTMARK, A., civilekonom.
OTTERSTROM, N., kamrer.

pALANDER, T., professor, Uppsala.
PALME, INGEGERD, froken.
P ALME, N., direktor.
PALMER, E., direktor.
PAUES, W., jure kandidat, direktor.
PAUL, B., dr rer. pol.
PAULSSON, N., fil. licentiat, Lidingo.
PAULSSON, V., pol. magister, Lidingo.
PEPPLER, W., jure kandidat
PERNELL, G. A., avdelningschef.
PERSSON, E., direktor.
PERSSON, GUDRUN, pol. magister.
PERSSON, J., direktor.
PERSSON, Y., forbundsordforande,
medlem av styrelsen.
PETERSON, I., redaktor, Danderyd.
PETERSSON, 0., byradirektor.
PETRI, B., direktor, foreningens
ordforande.
PETRI, C. W., civilekonom, Viixjo.
PETTERSSON, B., forbundssekreterare.
PETTERSSON, H., professor.
PETZALL, I. A., pol. lnagister, Solna.
PHILIPSON, C., fiI. doktor, aktuarie.
PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PLATEN, C. H. von, friherre, byrachef.
PONSBACH, E., fondmaklare.

PONTIN, M., direktor.
PRYDZ, P., direktor, Saltsjobaden.

QVISTGAARD, H., generaldirektor,
Lidingo.

R AAB,

S., friherre, bankdirektor;
Goteborg.
RAABE, G., direktor, standig ledamot.
RAASCHOU, B., revisor, Lidingo.
RABE, G., bankdirektor.
RADHE, S., kanslichef.
RAMEL, E., friherre, jure doktor.
RAMSTEDT, H., direktor.
RANDERZ, L., direktor.
RASMUSON, H., advokat, Goteborg.
RAUSING, H., direktor, Lund.
RAUSING, R., direktor, Lund.
REHN, G., sekreterare, Soma.
REHNBY, H., direktor, l\tlalmo.
REI~IER, T., direktor, Nykoping.
RENBORG, U., agronorn.
RENNERFELT', B., bankdirektor.
RENSTROM, K.-E., byradirektor.
REUTERSKIOLD, .A., direktor,
Eskilstuna.
RICHARD, G., civilekonoln.
RICKARD, B. 0., byradirektor.
RINGBORG, G., docent, Lidingo.
RINGSTROM, G., budgetsekreterare.
RISING, C. G., direktor.
RITZLER, A., direktor.
ROBACH, S., forste byrasekreterare.
RODHE, K., professor, Saltsjobaden.
RODLING, E., disponent.
ROTHLIEB, C., jure doktor, kanslirad,
Djursholm.
RONGE, K., direktor.
ROOSTAL, 1., civilekonoln, Solna.
ROOTI-I, 1., f. d. riksbankschef.
B.OSANDER, E., hankdirektor.
ROSEN, H. von, greve, direktor.
ROSENBERG, G., forlagsdirektor,
Lidingo.
ROTHSTEIN, A. J. T., direktor.
RUBEN, 0., konsul.
RUDENSTAM, G., direktor.
RUNE, G., direktor, Lidingo.
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RUNEMARK, l\1:ARGARETA, fru,
Djursholm.
RUNEMARK, P. S., generaldirektor,
Djursholm.
RYDBECK, G., direktor, Ludvika.
RYDE, K., sekreterare.
RYDIN, B., direktor.
RYDORFF, S., fiI. licentiat,
Djursholm.
SACHS, R., direktor.
SAHLIN, G., direktor.
SAHLIN, 0., direktor.
SAHLIN, S., envoye.
SAHLIN, .A., direktor.
SALEN, S., generalkonsuI.
SALMONSON, S., advokat.
SAMBERGS, .A., file licentiate
SAMUELSSON, K., docent, Nacka.
SAMUELSSON, S., ombudslnan.
SAND, E., ekonomichef.
SANDBERG, B., forste kanslisekreterare.
SANDBERG, F., f. d. riksgaldsdirektor,
Tiiby.
SANDEBORG, G., kamnlarriiusrad.
SANDIN, J., civilekonom.
SANTESSON, R., bankkalnrer.
SANTOFT, A., aktuarie, Lidingo.
SARMAN, A., amanuens.
SAVOSNICK, K. M., fiI. kandidat.
SCHALLING, K., sekreterare.
SCHENKE, N., f. d. undervisningsdid.
SCHNEIDLER, E., kapten.
SCHNELL, C. H., direktor.
SCHULTZ, G., direktor.
SCHWTARTZMAN, R., direktor,
Uddevalla.
SEGELBERG, INGA, fiI. kandidat.
SEGER, A., civilekononl, Niisbypark.
SEGERDAHL, C.-O., fiI. doktor,
Stocksund.
SELLBERG, T., fiI. kandidat.
SELMER, H., direktor.
SENNEBY, B., bankdirektor.
SETTERGREN, G., direktor.
SETTERWALL, C., direktor.
SETTERWALL, E., civilingenjor,
stiindig ledamot.
SEVERIN, E., riksdagslnan, Gavle.

SEVERIN, F., chefredaktor.
SIEGBAHN, B., sekreterare.
SILFVERSTOLPE, G., direktor, Lidingo.
SILJESTROM, G., jure kandidat.
SILJESTROM, S., jur. kandidat, Vasteras.
SILLEN, 0., professor.
SILVERSTOLJE, G. WESTIN,
professor, Ro.
SIVERT, E., f. d. kammarrattsrad.
SJOBERG, A., fiI. licentiat,
ekonomidirektor.
SJOBERG, G., bankdirektor.
5JoBLOM, L., direktionssekreterare.
SJOGREN, B., jure kandidat.
SJOGREN, E., direktor.
SJoGREN, 1., forsiikringsdirektor,
Stocksund.
SJOHOLM, G., bankkamrer.
SJOLANDER, S., direktor.
SJOSTEDT, B., kapten.
SJoWALL, J., justitierad.
SKAAR, N., konlmendorkapten.
SKARBY, A., direktor.
SKIoLD, A., advokat.
SKOGH, S., byrachef.
SKOGLUND, A., hankdirektor, Skovde.
SOHLMAN, R., alllbassador, Moskva.
~PENDRUP, A., forste byrasekreterare,
Sollentuna.
STAAFF, C., bankdirektor.
STAAFF, K., kanlrer.
STENBECK, H., advokat.
STENBERG, J., disponent, Lidingo.
STENDAHL, G., forste byrasekreterare,
Lidingo.
STENSGARD, A. H., direktor.
STERNBERG, S., direktor, U. S. A.
STERNER, B., kapten.
STERNER, R., file doktor,
generaldirektor.
STOHNE, B., direktor.
STOKKE, T., handelsrad.
STREYFFERT, TH., professor,
Djursholm.
STRXNG, G., statsrad.
STROANDER, G., civilekononl,
Sollentuna.
STROM, C., direktor, Stocksund.
STRO~I~ T., direktor.
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STROM, A., direktor, Stocksund.
STRoMBERG, B., pol. magister, Lidingo.
STUBERT, A., kapten.
STYRMAN, G. A., direktor.
STAHLE, N., envoye.
SUNDBERG, E., finanssekreterare.
SUNDBERG, H., pol. magister, Stocksund.
SUNDBLOM, R., hovrattsnotarie.
SUNDBOM, 1., professor, Goteborg.
SUNDEN, 0., civilingenjor, Ljungaverk.
SUNDEN, R., direktor, Saltsjobaden.
SUNDIN, 0., civilekonom.
SUNDSTROM, H., bankdirektor.
SUNDSTROM, 0., rektor.
SUNDVIK, R., bankdirektor.
SVANTESSON, N., fiI. doktor,
Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
SWARTLING, E., generaldirektor.
SWARTLING, E., redaktor.
SWARTZ, C., sekreterare.
SWEDBERG, H., direktor.
SWEDBORG, E., sekreterare.
SVEDLUND, 0., kamrer, KaHhall.
SVENNILSON, 1., professor,
Drottningholm, medlem av styrelsen.
SVENSSON, HJ., ombudsman.
SVENSSON, N., direktor, Lidingo.
SVENSSON, N. A., hovrattsfiskal.
SVENSSON, S., revisor.
SWERUP, S., civilingenjor, Landskrona.
SVARDSTROl\1, K. F., professor,
Uppsala.
SYDOW, eHR. von, disponent,
Norrkoping.
SYDOW, F. von, advokat, Goteborg.
SXKK, K., file licentiate
SALLFORS, T., generaldirektor.
SODERBERG, E., direktor, Uppsala.
SODERBERG, H., redaktor.
SODERBERG, K., direktor.
SODERBERG, K. G., fiI. doktor, Dalaro.
SODERBERG, R., generalkonsul,
standig ledamot.
SoDERBOM, J., revisor.
S6DERLUND, E. F., professor.
SODERLUND, G., bankdirektor.
SODERLUND, H., sekreterare, Malmo,
standig ledamot.
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SODERMAN, H. W., direktor, Uppsala.
SODERMAN, J. H., godsagare, Rasbo.
standig ledamot.
SODERQUIST, R., file doktor, direktor,
Skutskar.
SODERSTROM, E., direktor.
SODERSTROM, N., bankdirektor.
SODERSTROM, 0., generaldirektor.

T ALLROTH,

T., direktor.
TEGNER, G., direktor.
THAM, K., bankdirektor, Djurshohn.
THEDIN, N., .redaktor, Djursholm.
THIEL, A., hankdirektor.
THILERT, R., pol. magister.
THOME, B., file kandidat.
THOMSON, A., universitetskansler.
THORBURN, R., civilingenjor, Vasteras.
THORBURN, TH., ekon. licentiat,
Tumba.
THORELLI, H. B., fiI. doktor, docent,
New York.
THORNANDER, T., direktor.
THORNELL, STINA, pol. magister.
THORSSON, INGA, forbundsordforande ...
THORSSON, S., socialrAd.
THORSON, T., hyrache£.
THRONE-HOLST, H., direktor,
Djursholm.
THRONE-HOLST, J., direktor, Solna.
THUNHOLM, L.-E., direktor, Lidingo.
TIGER, L., sekreterare.
TONDEN, A., f. d. bankinspektor.
TROLLE, U. af, professor, Goteborg.
TRYGGER, C., direktor.
TRYGGVESON, F., direktor, Lidingo.
TUNHAMMAR, E., direktor, Djursholnl.
TYREN, H., civilekonom, direktor.
TORNQVIST, G., professor.

U GGLA,

B. B:SON, kapten.
UGGLAS, C. af, friherre, civiljagnlastare,
Kungsangen.
ULFSPARRE, S., direktor, Ornskoldsvik.
ULFSSON, D.-E., byrasekreterare.
ULLMAN, S., kamrer.
UNNE, B., bankkamrer.
UPMARK, E., generaldirektor.
URELL, T., disponent, Uppsala.
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URVXRN, H., forsakringsdirektor.
UTTERSTROM, G., file licentiate

W ADELL,

B., ingenjor, Nacka.
WADSTEIN, G., riksgaldskommisgarie.
VAHLBERG, G., generaldirektor.
WAHLFISK, K.-O., forste
kanslisekreterare.
WAHLQUIST, S., attache.
WAHLUND, C., direktor, Lidingo.
WAHREN, E., disponent, Skara.
WALDAU, G., jure kandidat.
WALDENSTROM, E., direktor, medlem
av styrelsen.
WALDENSTROM, L., direktor.
WALDENSTROM, M., direktor.
WALL, S., professor, Lista.
WALLA·NDER, J., file doktor.
WALLANDER, S., arkitekt.
WALLBERG, F., bankdirektor.
WALLBERG, R., bankdirektor.
WALLEN, TH., pol. magister,
sekreterare.
WALLENBERG, B., direktor.
WALLENBERG, J., bankdirektor,
medlem av styrelsen.
WALLENBERG, ~1., bankdirektor,
stiindig ledamot.
WALLENBORG, E., bankdirektor,
Saltsjobaden.
WALLGREN, G., direktor.
WALLIN, G., civilekonom.
WALLIN, 0., civilekonom, standig
ledamot.
WEDBERG, J., ombudsman, Lidingo.
WEDBERG, M., kamrer.
WELIN·BERGER, G., civilingenjor.
WELINDER, C., professor, Lund.
WENNERBERG, F., envoye, Dublin.
WENNERGREN, T., hankdirektor,
Gotehorg.
WENNERSTEN, S., fiI. doktor,
Djursholm, stiindig ledamot.
WERNER, CH., direktor.
WESTBERG, H., ekonomidirektor,
Iggesund.
WESTERBERG, G.,direktor.
WESTERBERG, S., direktor.

WESTERLIND, E., HI. licent~at,
statssekreterare.
WESTERLIND, 0., jure kandidat,
Saltsjobaden.
WESTIN, J., bankdirektor.
WESTLUND, T., direktor.
WETTERLIND, A., direktor, Djursholm.
WIBERG, L., jure kandidat, ombudsman.
WIBORGH, H. C., direktor, Sundborn.
WICKMAN, B., bankdirektor.
WICKMAN, 0., advokat, ~1almo.
WICKMAN, A., ryttmastare.
WIDEMAR, S., direktor.
WIDLUND, S., riksgaldsdirektor.
WIEDESHEIM-PAUL, G., byrachef.
WIGELIUS, TH., disponent, Lidingo.
WIGFORSS, E., f. d. statsrad, Lund.
WIJKANDER, A., bankdirektor,
stiindig ledamot.
WIJKANDER, R., disponent,
Smedjehacken.
WIKANDER, S., civilekonom.
VIKBLADH, I., pol. magister.
WIKSTAD, N., aktuarie.
WIKSTROM, A., hankdirektor,
Djursholm.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WIKSTROM, H., sekreterare, Lidingo.
WIKSTROM, 1\1:., fil. kandidat.
WIKSTROM, P., pol. magister.
WILLIAM·OLSSON, W., professor.
WILLNERS, H., disponent, Oslo.
WIMAN, H., jur. kandidat, direktor.
VINBERG, B., civilekonom, kamrer,
Lidingo.
WINBERG, H., overdirektor.
VINELL, T., envoye.
WINGREN, E., agronom.
WINROTH, GUNNEL, jure kandidat.
WINSTRoM, B., direktor, Sundsvall.
VIRGIN, E., hyrachef.
WIRSTROM, L., direktor, Djursholm.
WISTRAND, K., med. doktor.
WITTROCK, J., pol. magister.
WOHLIN, E., ingenjor.
WOLD, H., professor, Uppsala.
WRANGMARK, B., pol. magister,
Kristianstad.
WREDE, F., greve.
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WULFF, K., bankinspektor.
VANJE, A., direktor.
WARN, T., direktor.
VASTHAGEN, N., professor, Lidingo.
yTTERBORN, G., overdirektor.

Z ETHELIUS,

G., f. d. bankdirektor.

ABERG, K., direktor.
AHLEN, G., direktor.
AHLEN, R., direktor.
AKERHIELM,C. 0., friherre, jure
kandidat, stiindig ledamot.
AKERLUND, H., fiI. licentiat, Lidingo.
AKERMALM, G., bankdirektor.
AKERMAN, G. R. J., generallojtnant.
AKERMAN, J., ekon. licentiat, stiindig
ledamot.
AKERMAN, J. G., professor,
GOteborg.
AKERMAN, J. H., professor, Lund.
AKESSON, O. A., fil. doktor, f. d.
generaldirektor.
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ALANDER, :rvL, kamrer.
AMAN, V., direktor.
AMARK, K., fiI. doktor.
ASTRAND, H., file Iicentiat, direktor,
foreningens vice ordfjjrande.
ASTRAND, L., civilingenjor.
ASTRAND, S.-G., jure kandidat.
ASTROM, A. M., bankombudsman,
Saltsjobaden.
ALMEBY, H., overdirektor.

oBERG, A., bankkamrer.
OBERG, C., forste aktuarie.
ODMARK, S., bankdirektor, Saltsjobaden.
OHMAN, S., forste aktuarie.
OIlER, G., bankkamrer.
OSTERBERG, 0., kamrer, Uppsala.
OSTERBERG, S. E., kommerserad.
OSTERGREN, B., fiI. magister.
OSTERLIND, A., direktor.
OSTLIND, A., professor.
OSTRAND, D., f. d. generalcljrektor~
Stocksund.

