Review: Norrländska transportproblem
Author(s): Folke Kristensson
Source: Ekonomisk Tidskrift, Årg. 46, n:r 3 (Sep., 1944), pp. 240-243
Published by: Blackwell Publishing on behalf of The Scandinavian Journal of Economics
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3438284 .
Accessed: 21/10/2011 07:20
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Blackwell Publishing and The Scandinavian Journal of Economics are collaborating with JSTOR to digitize,
preserve and extend access to Ekonomisk Tidskrift.

http://www.jstor.org

240

LITTERATUR

talexport m. mi.) ger ett totalt utbud pa dollars av 10,3 miljarder. Vid bestaimmandet av hur stor del av denna dollartillgang sorn kommer att anvandas for kop av amerikanska exportvaror antages samma andel gilla
som i genomsnitt for mellankrigsperioden. Resultatet blir ett exportvirde for 1948 av 7 miljarder dollars. Omriknat till samma prisniva iir
denna export mrer an dubbelt sa stor som 1937 ars och naira 40 ?/o stSrre
iin 1929 ars. Beraikningen stannar emellertid inte vid detta resultat. Med

ledning av mellankrigsperiodens trender lamnas t. o. m. en fordelning
pa varugrupper!
Forfattarna varna upprepade ganger mot att betrakta beraikningarnas
resultat som en prognos. De understryka kalkylens mekaniska karaktar
och raikna upp ett stort antal faktorer, som kunna komma att verka storande. Samtidigt framhalla de emellertid, att resultateii sasom mal for
den ekonomiska politiken kunna betraktas son- i hog grad realistiska.
Affarsmn innom olika exportgrenar uppmanas att inom ramen for kalkylen infora sitt institutionella vetande och diirigenom framriakna mojliga forsailjningsresultat for olika omraden. - Man ma kritisera och aven
le at framtidsberaikningar av denna typ. Det iir i varje fall nagot ikta
amerikanskt i det friska greppet pa problemen - och den tanken ar inte
minst stimulerande att beraikningarna utfbras inom ett statligt verk.
Erik Lundberg.
NORRLANDSKA

TRANSPORTPROBLEM

hemmamarknadsindustriernas
De norrlaindska
t r a n s p o r t k o s t n a d e r, utford av Affarsekonomiska Forskningsskriftserie: Norrlandsutinstitutet; Industriens Utredningsinstituts
redningen, Stockholm 1944. 122 s.
Som ett led i de av Industriens Norrlandsutredning bedrivna undersokningarna av det norrlaindska naringslivet med sikte pa dess mojligheter
till expansion och, framfor allt, stabilisering genom minskad konjunkturkinslighet har en undersokning utforts av storleken och betydelsen
av de merkostnader, vilka vid forsaljning till mellersta och sSdra Sverige drabba hemmamarknadsindustrierna i Norrland pa grund av deras
transportgeografiska lage. UndersSkningen har planlagts av den vid
Industriens Utredningsinstitut pagaende Norrlandsutredningen och Affarsekonomiska Forskningsinstitutet samt utfSrts av amanuensen vid
Affairsekonomiska Forskningsinstitutet Bengt Sior.
Undersokningen avser framst att belysa skillnaden i transportkostnader mellan fSretag i Norrland och i andra delar av landet ivensom mellan f6retag i olika delar av Norrland vid forsaljning till mellersta och
sodra Sverige. Skillnaderna i transportkostnader ha, diir s'a varit mSjligt, stallts i relation till de av fabrikerna tillimpade forsaljningspriserna.
Undersikningen har begrainsats till branscher eller foretag, som haft
mera regelbunden och relativt betydande avsattning i Syd- och Mellansverige. Av praktiska sk/il har den utfSrts i form av analyser av transportbetingelserna for ett antal olika varuslag, representerande flertalet
viktigare industribranscher i Norrland.
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En undersokning av hur skillnader i det transportgeografiska laget
mellan foretag i Norrland och i ovriga Sverige vid forsaljning till Sydsverige paverka >konkurrenslaget> f6r de norrlindska industrierna,
skulle, som papekas i utredningen, innefatta en analys icke endast av de
mertransportkostnader, som falla pa den lopande produktionen pa grund
av langre transporter av ravaror eller fardigvaror fSr norrlandsfSretag.
Hainsyn borde iiven tagas dels till den produktionskostnadshojning, som
iir en foljd av de hogre transportkostnaderna till Norrland for byggnadsravaror, maskiner etc. och dels till den hojning av produktionskostnaderna, som kan anses uppsta pa grund av hogre nominella loner i Norrland i den man dessa bero pa hogre levnadskostnader, vilka aro en foljd
av de h6gre transportkostnaderna till Norrland for konsumtionsvaror.
Dessa tva sistnimnda >slag avw produktionskostnadsfordyringar ha icke
behandlats i undersSkningen. Den forra har icke ens ungefarligen kunnat matas men torde icke vara sirskilt betydande, medan den senare
varit foremal for tidigare analys1, vilken antyder att detta slag av produktionskostnadsfordyring kan spela en icke oviisentlig roll sarskilt for
ovre Norrland.
Utredningen, som avser forhallandena 1938, har kommit till det resultatet, att for atskilliga produkter mertransportkostnaden fSr norrlandsforetagen varit betydande. Mertransportkostnadernas betydelse minskas
givetvis allt eftersom varuvairdet per viktsenhet okar vid stigande foradlingsgrad. Mertransportkostnaderna synas spela liten roll betriffande
hogvardiga produkter sasom textilvaror, skodon, skidor, plywood och
vissa maskiner. I vissa fall har det emellertid lyckats att avsaitta stora
kvantiteter aven relativt lagvairdiga produkter soderut t. o. m. fran ovre
Norrland. Det har dock diirvid rort sig om specialtillverkningar.
Skillnaderna i transportkostnader mellan foretag i olika delar av Norrland iro mycket stora sirskilt vid forsiljning till mellersta Sverige,
medan de pa grund av jirnviigstaxans utformning aro forhallandevis
mindre framtriidande for transporter till sidra Sverige - ehuru givetvis
de absoluta kostnaderna vid transporter dit aro storst. Enligt utredningen synes man kunna draga den slutsatsen att en expansion inom den
norrlandska hemmamarknadsindustrien i fSrsta hand bor inriktas pa
okad fSrsaljning till mellersta Sverige.
Det forefaller vidare, enligt utredningen, sannolikt att nordgransen for
hittills bedrivna tillverkningar i stort sett redan natts vid 1938 ars prisniva. De under senare ar paborjade och alltmer intensifierade atgirderna att oka den norrliindska produktionen genom langre driven foradling av produkterna - framfor allt inom triindustrien, s&avl den >mekaniska> som >kemiska>, men aven inom verkstadsindustrien - paverkar
emellertid varuviirdet per viktsenhet i stigande riktning. Harigenom forskjutes gransen for en raintabel produktion for den svenska marknaden
successivt mot norr samtidigt som overhuvud taget transportkostnadernas betydelse for den norrliindska industrien minskar.
Diirjamte ma erinras att priskonkurrensens mindre betydelse fSr fardigvaror an for halvfabrikat och ravaror ocksa bidrager att minska
1 Levnadskostnaderna i Norrland, Industriens
ningen, Stockholm 1943.

Utredningsinstitut,

Norrlandsutred-
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naekdelen av hoga transportkostnader. Samtidigt kommer emellertid i
viss man den oliigenhet i forsiljningsarbtet,
som norrlandsforetagen
maste vidkiinnas - alldeles oavsett transportkostnaderna - pa grund av
de stora avstanden till kunderna med atfoljande svarigheter att halla
kontakten med dessa att oka. Det ar vil dock troligt att forbattrade kommunikationer atminstone delvis kunna kompensera denna i manga fall
avsevirda och mnedstigande levnadsstandard viixande svarighet, vars betydelse icke kan miitas men anda ofta torde vara visentlig.
Pa grund av det speciella syftet med utredningen har, sasom ocksa
framhallits i denna, uppmarksamheten inriktats siirskilt pa merfraktkostnadernas betydelse for de norrlindska hemmnamarknadsindustriernas
konkurrensliige vid firsaljning pa ovriga Sverige. Det har icke fallit
inom utredningens ram att narmare behandla andra faktorer av betydelse. Aven med denna reservation synes emellertid det vara fruktbart att betrakta de norrlaindska hemmamarknadsindustriernas konkurrenslige ur ytterligare en synvinkel. Atskilliga av de norrlandska hemmamarknadsindustrierna torde salja storre delen av sin tillverkning inom Norrland och ofta inom den >egna delen> av Norrland. For den del av forsiljningen, som skett till ivriga Sverige,
uppstar givetvis en merkostnad for norrlandsforetagen jamfort med firetag i ovriga Sverige. For den del av forsiljningen, som sker i Norrland,
synes emellertid i stiillet en motsvarande fordel i konkurrenshiinseende
uppkomma for norrlandsfiretagen. Konkurrerande firsiljning av firdigvaror fran ovriga Sverige pa Norrland maste ju vidkannas mertransportkostnader motsvarande dem, som norrlandsfiretagen vidkannas vid forsaljning till ovriga delar av landet. I sjilva verket synas, om
man begriinsar sig till mertransportkostnadernas >direkta> verkningar,
mertransportkostnaderna vara >till f6rdel>> for norrlandsforetagen sa
ainge som dessas forsaljning pa ovriga Sverige icke uppnar hilften av
den totala forsiljningen - forutsatt att distributionsstriickorna iiro lika
langa fSr foretag i Norrland och i ovriga Sverige for motsvarande varor.
Resonemanget galler givetvis endast transportkostnaderna fSr firdigvaror. Betriffande transportkostnaderna for ravaror synes i stor utstrickning nagon stirre skillnad icke foreligga mellan firetag i Norrland och i ivriga Sverige. I vissa fall, exempelvis betriffande atskilliga
triindustrier, synas norrlandsforetagen i fraga om ravaror vara biittre
beliigna ur transportekonomisk synpunkt. I de fall, diir avsevirda mertransportkostnader f6r ravaror uppstatt, t. ex. betraffande textilvaror,
skodon och verkstadsprodukter, spela vanligen mertransportkostnaderna
iverhuvud taget en forhallandevis liten roll beroende pa dessa varors
hoga virde per viktsenhet. Transportkostnaderna for bransle forefalla i
allmiinhet vara av samma storleksordning i storre delen av Norrland och
i ovriga Sverige.
Hiir berorda inverkan av transportkostnaderna pa de norrlindska
hemmamarknadsindustriernas konkurrenslage ar av betydelse i huvudsak for redan existerande norrlandsindustrier, vilka ha en betydande del
av sin f6rsaljning pa Norrland. Daremot skulle sakerligen mertransportkostnaderna bliva betungande fSr eventuella kraftigt expanderande eller
nya, starkt specialiserade norrlindska hemmamarknadsforetag, vilka
inom vissa branscher kanske for att erhalla optimal teknisk effektivitet
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maste bliva av sadan storlek, att storsta delen av tillverkingen maste
finna avsiittning i Sydsverige.
Utredningen giver manga vardefulla hallpunkter fSr en bedSmning av
I)a vilka omraden med hansyn till transportkostnaderna gynnsamma forutsiittningar finnas for en expansion eller anpassning av de norrliindska
hemmamarknadsindustrierna. Siirskilt >nyttiga> f6refalla de pa ett synnerligen askadligt siitt i diagramform utarbetade uppgifterna om transportkostnadernas absoluta och relativa storlek for ett stort antal varuslag vid tillverkning respektive forsiiljning i olika landsdelar.
Utredningen behandlar icke nairmare inverkan pa de norrliindska industriernas utvecklingsmojligheter av eventuella fraindringar i jirnvaigs- eller sjofrakter eller av eventuella omlaggningar av transportvagarna. Av sarskilt stort intresse skulle ha varit att erhalla en uppfattning om mojligheterna att vid en eventuell utbyggnad av vissa industrier i storre utstrackning an for narvarande overga fran jiirnvags- till
sjotransporter, respektive - for de mindre industrierna - fran styckegods- till vagnslastgodssiindningar.
Av praktisk betydelse sa snart >normalatider> intriida synes vara att
genom aiimpliga taxepolitiska atgarder soka eliminera den i fredstid
ganska betydande tomgangen av jarnvagsvagnar fran olika delar av
Norrland soderut. Kostnaderna f6r transport av vagnslastgods i tomvagnsriktningen utgSra ju endast en liten del av den genomsnittliga
transportkostnaden. En differentiering av jiirnvagstaxan - eller, vilket kanske ar lattare att genomfora, en forandring av villkoren fSr erhallande av s. k. fraktnedsattning (eller m6jligen endast av nuvarande
tilliimpning av dessa) - med hiinsyn till tomvagnsriktningen synes vara
tekniskt mojlig och kunna medfora viisentliga fSrdelar saval f6r de
industrier i Norrland, vars lage ur transportekonomisk synpunkt iir
samiist,som for Statens jarnvagar.
Folke Kristensson.

