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Det gångna året har i ekonomiskt avseende främst kännetecknats a'\J!;
den bestående av:spärrningen och den fortsatta .upprustningen. Genom,
tillmötesgående av de krigförande parterna har det dock varit möjligt:
att upprätthålla en icke dbetydlig trafik västerut. Sammanlagt har denntl.'
väg importerats varor till ett värde av c:a 220 milj. kr. och exportera.ts'!
varor med ett omkring hälvten så stort värde. Varuurvalet har eme1<;
lertid samtidigt varit begränsat. Handeln med kontinenten har som en,
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: fUljd av Skagerackspärren fått ökad relativ betydelse. Av särskilt värde
för landets hela näringsliv har varit att importen av fossilt bränsle kUIl~
: IUlt hållas uppe på en gynnsam nivå. Tillförseln söderifrån av exempelvis
kemiska råvaror, textilvaror och frukter har även varit av stör tbetydel~
se för Ifolkhushållet. Importen av järnvaror har mött växande svåI'ig~
. heter.
, - Knappheten på varor inom landet har även ökats genom det försämrade skördeutfallet. Enligt de preliminära skördeuppgifterna min.skildes skörden av brödsäd med 44 % i jämförelse med ~93O--1939 års
bledelnivå, skörden av fodersäd med 30 % och höskörden med 56 %.
" Skörden av foderrotfrukter minskades med 19 %. Samtidigt ökadeS dock
'p otatisskörden med 12 · % och skörden a'V' sockerbetor med 10 0/0.
Den minskade tillförseln av varOl' både genom import öchfrån jorcl[ bruket har lett till en minskning av vaJ;Ulagren inom landet. Tack vare
; d~ betydande reservförråd, som vid avspärrningens inträdande hade
Uppsamlats såväl av staten som av enskilda· inom industri och handel,
!1m dock lagren i allmänhet kunnat hindras att falla under en betrygganr 4e nivå. På det industriella området har det åtminstone i allmänhet
I: 'tttrit möjligt att på basis av dessa lager lägga upp planerna för förbruk',Bingen på relativt lång sikt.
:. Att dessa planer kunnat gestaltas så tillfredsställande, som i alllliänhet
möjligt, beror emellertid även på de omfattande åtgärder; som unkrisorganens ledning igångsatts för att bättre utnyttja .landets inIrll~enLSl(,a tillgångar. Av största omfattning har därvidlag varit procluktioav ersättningsbränslen. Vedavverkningen under bränsleåret 1940/41
en tnycket betydande omfattning. Vedavverkningsprogl'a1l!~~t,~m
.,..",.:a.1I.L::;· på produktionsplikt, överträiifades, och icke mindre än 36 milj, '
brännved rapporteras ha blivit avverkade. Avvertkningen hade
givits en sådan geografisk fördelniJig, att transportarbetet
hegränsas så mycket som möjligt. oaktat~enna planering 1I:PI>~
betydande svårigheter att organisera fraIhforslingen av veden
~olllsulm·tlo,nS()n
. erIla På något enstaka undantag när gingoemeUertid .
transporter i lås, så att ransoneringsplanenia för konsumtionen av
~~Slte' kunde genomföras orubbade.
bcit,..;ll1~t transportväsendet även i övrigt fungerade 'i stort sett tillfredsstäläven om mycket betydande inskränkningar av trafiken ägt rum;
M~kttillskriva den snabba omställning till gengastrafik, som påbOrjades
och som i huvudsak avslutades under 'början av det gångna
En lika fullständig och snabb omställning av bil driften har icke
lIIIl~ftlj;ör1~s i något annat land.
i övrigt har under det gångna året i betydande omfattning ,er.m~rspro(lu~~ti(men förberetts och påbörjats. Bland viktigare sådana
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märkas de båda skifferoljeverken, utvidgning oah nY'byggnad
av G.eUullfabriker, ökad utvinning av metaller samt tillverkning aven
r~d kemiska råvlJ.!or. Många av dessa företag ha kommit i gång relativt
sentpå grund av de omfatta'lld~ tekniska och organisatoriska förberedel.,
ser. som måst företagas. I gengäld har en solid grund kunnat läggas för
dessa företag. Delvis äro de av den karaktär, att de kunna bli av be.
tydelse .ä venunder efterkrigstiden. Man har i varje fall anledning hoppas, att frukterna av de förberedelser, som vidtagits under det gångna
året, skola hinna utmogria, innan lageravvecklingen fortskridit alltför
långt. .
.
Trots alla dessa åtgärder har det blivit nödvändigt att starkt in·
. skranka förbrulming~n ~~ olika varor. Konsumtionen av livsmedel be.
räknas frål). år 1939 hal nedgått med närmare '10 % räknat i kalorier.
Konsumtionen av' fett har eDligt samma jämförelse nedgått med när·
mare 14 %. Inskrärikningel1 av konsumtionen under det gångna året har
i övrigt främst gällt personbiltrafiken, som till större delen nedlagts.
Ransoneringen av tvättmedel har även blivit kännbar, även om ersätt~
niilgsmedel börjat framställas.
Förbrukningen av råvaror i produktionen har reglerats och nedsku.
rits på ett synnerligen genomgripande sätt. Principen har härvidlag varit
att i främsta rummet tillgodose viktigare ändamål samt att, där så varit möjligt, ersätta mera knappa råvaror med sådana, som tack vare
uppl;lgrhig eller inhemsk"prodiiktion kunnat tillhal1dahållas i rikligare
mängd. Den civila produktionen har givetvis fått stå tillbaka för den '
militära. Dessa ingrepp i råvaruhushållpingen äro alltför omfattande för
att .här ku~ .mera. i detalj ·behandlas. Här må endast följande nämnas.
In.dustrien har genom kraftfulla insatser av företagen till övervägande
delen ställt om sig från användning av utländskt till inhemskt bränsle.
Järnindustriens starka beroende
av importbränsle
har genom dessa in~
.
. ,
satser minskats. Omställningen av . cementindustriens bränsleförbruk.
ning kUl1de icke genomföras så snabbt. Från mitten av år 1941 blev del
därför nödvändigt att genome~ cementransonering framtvinga omkon..,
struktioner i cementbesparande syfte och att samtidigt genom ett pri~
ritetssystem förhindra, att mindre nödvändiga byggen kommo till stånd.
Sedermera har omställningen av cementindustriens bränsleförbrukning
fortskridit så långt, att cementtansoneringen i huvudsak kunnat upphä-f
vas. Knapphet har emellertid rått även på andra byggnadsmaterial. I
övrigt må endast nämnas, att ett prioritets system för järnleveranser till-.
lämpats, som påverkat hela näringslivet.
Alla ingrepp på råvarumarknaden ha medfört en genomgripande Omställning och en betydande inskränkning av den civila produktionen.
Rustningsproduktionen har upprätthållits i stort sett i ,den omfattning..
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"den fått under år 1940. Tillverkningen av stridsvagnar och flygplan har i
. växande grad kommit i förgrunden.
Man befarade allmänt, när avspärrningen inträdde, att en betydande
, .art>etslöshet skulle uppstå. Till en början kom också en sådan till synes.
I Men situationen på arbetsmarknaden har i växande grad kommit att
I kännetecknas av brist på aJ:'lbetskraft. Det dominerande problemet har
alltmera ,blivit "att genomfora 'omflyttning av arbetskraften ' från över$kotts- till underskottsområden.
Denna utveckling på al'lbetsmarknaden sammanhänger givetvis med de
,betydande beredskapsinkallelserna. Skogsarbetet har även krävt växande
mängder arbetskraft. Den industriella sysselsättningen har förhållit sig
förvånansvärt stabil, dock på en nivå s9m legat omkring 10 % lägre
4n år 1939. Stabiliteten i den industriella sysselsättningen sammanhänger
': "åmst därmed, att råvarutillgångarna från börjari planmässigt fördelats
Öli'er en mycket betydande framtida .period, vidare med den snrubbå
omställning ,a v råvaruförbrukningen, som genomförts; samt slutligen med
-den växande insatsen av inhemska ersättningsvaror. Den största minsk,mngen av sysselsättningen hat ägt rum inom byggnadsverksamheten.
~edgången har främst gällt bostadsbyggandet, som under 1941 sjönk till
,:en bråkdel av 1939 . års nivå. Som orsaker till dehnautveckling stå i
'k-ombination råvarubristen och den därmed sammanhängande prisstegf ingen på byggnadsråvaror. Tillgången på bostäder var i allmänhet ännu ,
.~ riklig, att byggnadskostnadernas stegring icke kommit att motsvaras
i \T någon hyresstegring, som skulle ha gjort bostadsbygge 'lönande. På
i'~ i samband med upprustningen växande industriorterna ' rådde dock
verklig bostadsbrist. En allmän knapphet på bostäde:.; även i , de
tre städerna framstod emellertid mot slutet av året som ett allt all~
::-' ariigare framtidsperspektiv.
,
'
,+"'))en stora efterfrågan .på arbetskraft har meqfört en ,b etydande sta- ,
~\et iinkomstbildningen. Inkomstsumman unde~ år 1941 beraknas med
;. mot 10 % ha överstigit 1939 års. Arbetskrafte~ har ju, som tidiga.re
~rts, samtidigt förts över från exportproduktion och investerings-,
"amhet, som direkt eller indirekt resulterar iö~ad varutillförsel, till
'" ningsproduktion, militär tjänstgöring eller till ersättningsproduktion,
al'lbetets.avkastning i form av varor ofta är ~elativt låg. Nedgången
, :f 'öXporten har motsvarats av minskad import. Mot den stabila in~$tvolymen har därför kommit att stå en minskad varutillgång. En
f,...~....
"n spänning mellan efterfrågan och tillgång har därigenom uppstått
,yarumarknaderna. Som motåtgärd har satts in en alltmera omfat. ' och intensiv priskontroll, vars uppgift har varit att begränsa
, " egringen, så att den icke skulle överstiga stegringen av importkost, rna och de i övrigt ökade produktionskostnaderna. Det statliga pris-
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kontrollorganet torde i stort sett ha lyckats lösa denna uppgift,och håtF
därvid samarbetat· med näringsorganisationerna. Prisbildningen pi :
jordbruksprodukter har emellertid fallit utanför den statliga priskon,
trpllnämndens al1betsuppgifter. Jordbrukspriserna ha i stället reglerats
genom direkta förhandlingar mellan regeringen och jordbrukets repre-.
sentanter. Riktpunkten bar därvid varit att bereda jordbrukarna kom~
.. pensation för det minskade sköraeutfallet och för stegrade produktions...
kostnader.
Vid årets början hade levnaidskostnaderna enligt socialstyrelsens indextal stigit 19 % över 1939 ~rs nivå. Vid slutet av året uppgick moh
svarande stegring . från förkrig~tiden till 33 %. Prisstegringen samman..
. hanger till en del ' med den omsättningsskatt, som iMördes vid bör;'
jan av år 1941. Lönesatserna för . industriarbetare och statstjänstemän
. ha anpassats till prisstegringen efter särskilda förhandlingar, i vilka der,.
tagit arbetsmarknadens organisationer. I fråga om arbetslönerna har en"
dast tillämpats en partiell kompensation för prisstegringen.
'.
Statens finanser ha alltfort hårt belastats av de stora försvarskostmit
derna samt växande subventioner till jordbruket. Utgifterna ha över·
stigit inkomsterna med omkring 140 miljoner kronor per månad. Bud...
getunderskottet har täokts genom lång- och kortfristig upplåning.

