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NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

sammantrade den 10 mars 1919.

Ordforande: f. d. Kam1na,rratts1yjdet O. OARLESON.

Till revisol'er for granskning av 1918 ars rakenskap utsagos Direk
toren H. Schultz oeh Civilingenjoren P. Nordenfelt.

'Professor G. Cassel holl hlirefter ett foredrag Oln:

Vart ekonomiska lage..

Mina herrar! Sveriges ekonomiska luge ar i narvarande stund be
tingat av sa manga ytterst komplicerade forhallanden, att det naturligt
vis iiI' oandligt_ svart att ge en overblick oV,er ett sa vidstraekt alune.
Det fir svart att finna nftgra enbetliga synpunkter, SOIn kunna ge en
sammanfattande biId av hela detta kOlnpIice,rade saklage. Men det finns
i alIa fall en fraga, .vilken liksOlll star i centrum, och jag skall valja
den fragan till utgangspunkt for att fa, som jag t1'or, den basta beIys
ningen av problemet. Den fragan galler 'vart penningvarde. 'Alla ekono
miska transaktioner ga ju genom penningen som ett mellanled, oeb det
fir darfor tydligt, att penningvardet maste spela en grundHiggande roll
for alIa dessa ·pi'obleln. Under vanliga forhallanden illarkes icke detta,
darfor att penningvardet ar nagot sa nar konstant, atminstone om man
overblickar en kortare period. Men for na.rvarande ar det underkastat
de mest djupgaende omva]vningar, SOlll till oeh, llled pa "nagra manader
kunna-vasentligt forandra penningvardet. Detta gor, att fragan om pen
ningvardet far den centrala stallning, som den nu har i. varje diskussion
om vart ekonolniska lage. Saledes lllaste vi borja med att gora oss en
litell bild avhur penningvardet forsamrats' i Sverige under kriget. Jag
skall sa litet SOin mojligt trotta llled siffror men nlaste dock namna llagra
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sadana till belysande av denna sake Jag raknar dA med lnina siffror
for den relativa eirkulationsokningen, som ange, hur stor riksbankens
sedelcirkulation iiI' relativt till vad den under normala forhallanden
borde hava val'it. Man finneI', att den relativa cirkulationsokningen i
december 1914 val' 129,0, 3.1' 1915 138,2, AI' 1916 175,3 oeh ide

cember 1917 242.~. Sistnanlnda ar utgjorde stegringen icke lnindre
an 38,1 %, men i slutet av 1918 befunno vi oss vid en relativ eirkula
tionsokning av 350,0.' Stegringen val' detta AI' 44,6 %, motsvarande
icke mindre an 3,12 % i manaden. Om vi ta,nka pa inneborden av
denna siffra, forstar U1an, vilken central stallning penningvardets for
andringal' intaga., i alIa vara ekonomiska diskussioner. Denna tendens
till stegring av sedeleirkulationen, allts3. till forsamring av det svenska
penningvardet, hal' eillellertid nunlera niltt sin' kulmen, oeb det tyeks
att doma av de senaste siffrorna, som om, en viss atergang verkli,gen
skulle borjat intrada. AHa intresserade ha ju avvaktat denna atergang
Dled en viss spanning, och man hal~ vecka, for vecka oeh lllanad f~r

manad foljt siffrorna for riksbankens sedelcirkulation for att se; om
tecken skulle visa sig till tillbakagang. Man finneI', att den relativa
okningen for november 1918 utgjorde 343,5, for decelnber 350,0 och
for januari 1919 349,4. I februari intradde en avseval~d tillbakagang,
namligen till 343,2, lllotsvarande en nlinskning av 1,8 % i jamforelse
med januari. Det fir vis~erligen endast ett litet feamsteg, nlen det ar

'dock atl hoppas, att det skall vara ett omen for en ny fas 'av ut
vecklingen, da det svenska penningvardet kommer att visa forhattring.

Ser nlan pit prisstatistiken, finner nlan ocksa dill' en antydan onl
att n13ximum for inflationen ar nadd. Socialstyrelsens ovagda pris
index utgjorde for oktober 1918 365, for novenlber 375 oeh for de
cenlber likaledes" 375. For januari 1919 tycks den visa en atergang
till 373. Eftersom riksbankens sedelcirkulation sedermera foreter en
betydande atergang, komnler man antagligen att i prisindexsiffrorna
kunna avlasa en motsvarande sankning. Dessa siffror for prissteg
ringen aro, 80m man finneI', nagot hogre an' siffrorna for den relativa
cirkulationsokningen. Maxinlum for cirkulationsokningen val' 350, men
maximum for socialstyrelsens prisindex 375, alltsa ar den senare ~itet

hogre. Denna skillnad maste man 'forklara S3.S0111 beroende pa en
varuknapphet, son1 i oeb for sig vel'kar fordyrande, lllen det ar tydligt,

att denna knapphet spelar en underordnad roll vid sidan avo den
enorma okningen av sedelcirkulationen., Svensk handelstidning publi-
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ceraI' numera en prisindex, som for decelnber 1918 visar ett maxi
nlum av 372, medan den for januari 1919 val" 369 och for februai~i

358. Dar kan saledes konstateras en ratt betydande atergang. Denna
berakning fir baserad pa grosshandelspriser, oeh man hal' darfar att
vanta en tidigare atergAng, an nar del galler detaljpriserna, som ut
gora grunden for soeialstyrelsens statistik.

Det ar av myeket stort intresse att janlfora den svenska valutans
forsalnring. med forsamringen av and,ra valutor, som ha en ledande
stallning pA varldsmarknaden. SAsom de tyska forba.llandena nU111era
gestalta sig, ar det egentlig'en pundets oeh dollarns utveekling, som
vi harvidlag ha atl' taga hans~yn till. Elnel~ertid fir ~et lnyeket svart
att fa fullt jalnforliga siffror, emedan det ieke finnes nagon tillforlitlig
statistik angaende inflationen i England geh Alnerika.' EconOlnists
prisindex visar, att maximum for prisstegringen naddes redan i au
gusti 1918 med en siffra av 244, Inedan en 'atergAng darefter ~gt

rum, sa att for januari i ar motsvarande siffra val' endast 228. La
bour Gazettes' prisindex for levnadskostnaderna varden 1 februari
1919 220 oeh for livsnledel 230. Prisstegl~ingen ligger daronlkring

. att doma av dessa sifrror. Emellertid kan nlan icke obetingat lita pa
dem. Maximiprislagstiftningen inverkar pa siffrorna, sA att de fram
sta Higre, an de i verkligheten aro, ty efter alIt att doma maste eir
kulationsokningen i England vara atskilligt storre, an vad som mot
svarar' den nu angivna prisstegringen. Men i alIa fall maste vid en
jamforelse mellan den svenska inflationen, SOln ror sig omkring 350,
oeh den engelska prisstegringen, for vilken statistiken endasl.- visat
siffran 230, den senare vara vasentligt lagre. Detta galler i annu
hogre grad prisforhojningen i F'orenta state-rna, vars officiella parti
prisindex for' augusti 1918 val' 202. Okningen av ,penningeirkula
tionen ar egendomligt nog vasentligt mindre. Det ar icke sa latt att
forklara detta, nlen ma;n maste kOlnlna ihilg, att i Forenta staterna
all betalning sker med checker oeh att statistiken over eirkulerande
betainingsmedel darfor ieke kan bli en fullt tillforlitlig mattst oek pa
inflationen. Man kan elnellertid utga fran att inflationen i Forenta sta
terna icke ar mera an 200 oeh i England kanske nagot, men icke sa
nlycket storre. Den gar salunda icke pa langt nar upp nlot vad den
ar i Sverige. Detta innebar, att den svenska kronan har ett vasent
ligt lagre inre yarde i fdrhallande till sitt yarde fore kriget'an pundet
oeh - i annu hogre grad - an dollarn.
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.Nu ar det engelska pundet val knappast i paritet 111ed guldet. Guld
myntfoten ar omgiven llled sa manga restriktioner, att det· ar sanno
likt, at t en reduktion av den engelska prisnivan illaste foretagas, innan
pundet blir fullt likvar.digt rued guld, och sonl jag visat, hal' en ater~

gang av den engelska inflationen redan b,orjat intrada. Men harav
foljer, att den svenska valutan i avseende pa sitt inre yarde maste
sta langt under guldpariteten. Ifall man raknar filed att dollarn re
presenterar full guldparitet, blir det annu mera uppenbart, att den
svenska vulutan icke kan komma i paritet rued guld utan star be
tydligt darunder. Detta innebar, att nar en gang forhallandena fullt
komnla till synes, skall det visa sig, att den svenska valutan icke
langre ar likvardig med guld, Ined andra ord att riksbanken icke
formal' inlosa sedlar rned guld. Det betyder vidare, att vart land
kommer att nedsjunka i enoinloslig- pappersvaluta, som icke bar ett
pa objektiva grunder b~stamt. yarde utan godtyc.kligt fixeras av den
sedelpolitik, som riksbanken kan komma att driva. Dtan att pa nagot
satt pa forhand kritisera en sadan politik maste luan saga, att bara
den omstandigheten, att vArt svenska penningvarde for lang franltid
skulle konlma att vara utlamnat At ett dylikt subjektivt avgorande,
ar mycket betankligt. Men naturligtvis ar det for Sveriges inter
nationella anseende trAkigt, om Sverige skulle nedsjunka i pappers
valuta, i synnerhet som vi under kriget haBit vAr valuta over guldet
i varde. Detta utgor en fara for hela vart ekonomiska liv. Det
·kommer att. infora ett lllOlnent av osakerhet i alla kalkyler, ity att
vilken affarskalkyl man an gor upp, dell rna vara an sa val grundad,
kommer densamlna att innehalla det element av osakerbet, som ligger
dari, att man icke ,vet, hur penningvardet i framtiden kommer att
vara beskaffat. AlIa lander, som labor-era med en dylik oinloslig
pappersvaluta, fA kanna ,pa vad denna osakerhet betyder: den maste
lne.dfora en nedsattning' av effektiviteten i ett lands ekonolniska live

Om det forhfllier sig sA, sonl jag nu skisserat, kunna vi fraga OSS,

varfor icke detta komn1er till synes. Hur skall man forklara, att i
sjalva verket, sasom vi kunna Hisa i tidningarna, pund och dollar no
teras avsevart under pari i Stockholm? Pund galler knappast 15
kronor, medan 18: 16 ar pari, och det bestar ett liknande disagio for
dollar. Detta fenon1en hoI" till den ekonomiska teoriens intressantaste
problenl, oeh jag tror, att forkiaringen maste sokas dari, att varu
tillforseln till Sverige fir mera hindrad an varuexporten fran Sverige.
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Jag tror namligen, att oln det skulle intrada overhuvud taget ett for
svarande av Val' utrikeshandel, som i lika grad drabbar import ocb
export, detta teoretiskt sett icke hade nagot inflytande pa vaxelkur

serna. Men onl forsvarandet av utrikesbandeln fir av den art, alt det
nlera traffar importen an exporten, bor det teoretiskt ha den effekten,
att de utlandska valutorna sjunka under pari, helt enkelt darfUr att .

man da hal' en massa utlandska valutor, som' ieke kunna anvandas,
eftersolD importen ieke ar fri. Atnlinstone i viss grad bli. dessa va
lutol"' oanvandbara, oeb vara industri- oeh koplnfin a1'o dA benagna att
sulja dem till underpris for att fa nagot for dem. Jag skall ieke ga
narma1'e in pa detta teol'etiska resonemang, lTIen jag tror, att det fir
forklaringen till att den svenska kronan hal' ett sa abnormt hogt yarde
pa den internationella nlarknaden. Denna asikt styrkes av det for
hallandet, att den danska kronan alldeles ieke befinner sig i salnma
stallning. I Kopenhamn noteras! bade pund och dollar avsevart over
pari. Det skulle forklaras pa det sattet, att Danmark hal' .baft be
tydligt battre tillforsel av varor, oeh det rader ieke dar nagot sAdant
lnissforhallande nlellan import oeb export som i Sverige. Norge intar
i detta avseende en mellanstallning, och den llorska kronan hal' ocksa
en mellanstallning lnellan den svenska oeh danska. Redan for ett eller
ett par <11' sedan. bar jag givit en analys av dessa forhAllanden, och
jag hal' sagt, att vi konlma att uppleva den dag, da pund oeb dollar
,stiga over .pari. Da stoda de i Kopenhamn oeh Kristiania under pari.
Den profetian hal' blivit uppfylld betraffande Danlnark oeh Norge, och
vi ba att vanta, att den blir uppfylld aven hare Det ar icke uteslutet,
att stegringen over pari kan hli vasentligt mycket sto1're, an man van
ligen forestaller sig, men det be1'or pa sa lnanga faktore1', att vi ieke
nu kunna overblieka saken. ,Dock far jag i senare delen av fore

draget anledning att. sysselsatta mig med detta problem.
Jag sade nyss, att det pa grund av de forhallnndell, jag visat upp,

111aste anses vara av synnerlig betydelse, att vi hindra vidare for
samring av den svenska va.lutan oeh alt vi bora soka forbattra den.
Vi fa dock ieke stalla vara forhoppningar alltfor hogt. AlIa tankar
om att aterfora den - svenska prisnivan till vad den val' fore kl'iget
maste anses utopiska, oeh ett stravande i den riktningen skulle enligt
Inin mening vara lnyeket farligt. Vi ha for ovrigt tillraekligt att
sysseIsatta oss Ined, iralI vi vilja kOIDma narInare ll1alet att Aterstalla
kronans likvardighet Ined guldet. Dartill skulle fordras, att vi konlma
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till en indexsiffra for prisnivan av 200 i stallet for 350. Hur skall
rletta ga till? Det 3.1' uppenbarligen en utomordentligt stor svarighet,
som dar ligger framfor OSS, men det iiI' ett problem, SOrIl vi i alIa

\,

fall icke kunna undga, utan sonl vi under de narmaste aren standigt
vid alIa ekonolniska affarer, enskilda och offentliga, maste taga hansyn till.

Da ar det forst av noden, att vi ha klart for OSS, vilka orsakerna
firo till den starka inflationen av den svenska valutan. Jag hal' flera
ganger forut frarnhallit, att' den beror pit ett tillskapande av nOlllinell
kopkraft utan Inotsvarighet i materiella tillgangar, i vad sonl finnes
att kopa. Detta tillskapande av kopkraft hal' gatt fram pa olika vagar.
Forst ha vi krediten till ·utlandet, riksbankens kop av utlandska va
lutor ocb' privatbankernas stora krediter till' de' krigforande landerna,
som lett till ett system med tva~gskrediter, sonl dessa lander betingat
sig. AlIt detta hal' varit svensk kopkraft, som utan omedelbert veder
lag st~illts till utlandets forfogande. Om Sverige sparat ihop de belopp,
det gallt, hade varor inom landet frigjorts, sonl kunnat kopas for
dessa krediter. Da bade vi kunnat giva Ian i real nlening, men det
hal' icke varit mojligt, darfor att anspraken pa vara besparingar varit
for stora, oeh saledes hal' kredit till utlandet givits utan motsvarande
okning av vad vi kunnat salja, d. v. s. det hal' varit en nominell
okning av kopkraften i svenska kronol~, som mast foranleda en pris
stegring pa· den svenska marknaden..

Vidare har staten haft stora. ansprak pa mede!' Den hal' kravt
stora kapital for sin egen foretagsamhet, jarrivagar, telegraf- och tele
fonvasen, vattenfall o. s. v., oeb staten hal' dessutom, SOin alIa veta,
sta11t stora ansprAk pa medel for rena konsumtionsandamal. Men
dessa Inedel ba icke fullt kunnat llopbringas av verkliga besparingar
utan delvis tillkomnlit genom inflation av den svenska' valutan. Nar
statens ansprak gatt utovei~ de' granser, SOlll kunnat tilJgodoses av
den inhemska kapitalbi1dningen, hal' det icke funnits;.,: nagon annan
utvag an att oka kvantiteten avo betalningsmedel, yare sig sedlar eller

llgodohavanden i bankerna.
Man har tankt sig att kunna rada bot pi! detta genonl att taga

oga skatter. AtskilJiga ha' rekolnmenderat detta i in- och utlandet
for att hindra inflationen, men det ar icke nagot sakert medel, ty det
ar icke troligt, att dessa skatter kunna betalas av inkomster. En
stor del av skatterna kunna i sjalva· verket icke betalas genom be
sparingar utan luaste betalas av bankerna. En hel illangd privat-
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personer, S0111 haft stora inkomster, befinna sig nu i den stallningen,
att de icke kunna betala sina skatter utan .l11aste ga till bankerna och
be den1 hjalpa sig. Betrafl'ande bolagen torde detta vara regel, sa
vida de icke pa annat satt genom att vadja till kapitaln1arknaden fatt
llledel tiJl betalning av skatterna. Men darav foljer, att vilken vag
staten anlitar for att tillgodose sina langt drivna ansprak, kommer
man i alIa fall fram till en okning av bankernas' betainingS111edel ocb
darmed till en forsamring av valutan.

Detta ar huvudorsaken till forsamrin'gen av den sven~ka valutan.
Vilka aro nu botemedlen? Den forst.a utvagen ar okning av kapital-'
bildningen, den andl'a minskning av vAra ansprak pa medel. En
okning av kapitalbildningen skulle vara mojlig genom'storre sparsamhet,
och en sadan okad sparsan1het yore for visso i detta ogonblick n10jlig
i m·yeket vida kretsar av befolkningen. Det lider intet tvivel, att kon
suriltionen for narvarande i· Sverige ar ytterligtoekonomisk· och det i
alIa samhallsklasser. Sanltidigt finns det ratt vida grupper av den
svenska befolkningen, son1 ha en knapp konsumtionsfarmaga, for att
icke saga, att de lida nod. Vi ha hal' i Sverige under krigsaren saker
ligen gjort for litet for att framhava nodvandigheten av nationell spar
sambet. On1 man janlfor det med vad de krigforande gjort i den
vagen, nlaste man saga, att det ar sa gott s~m ingenting, som har
blivit gjort.. I Forenta staterna fir man pa det klara med att den
sparsamhet, som frau1tvungits under kriget, icke fAr avbrytas, utan
dess krigssparkommission skall· fortsatta arbeta under .1920. Nagot
liknande skulle f vi ocksa kunnat gora. Det finns oandligt manga Inedel
harvidlag att tanka pa. Ett forsak bar gjorts atl genorn statens
premielan fOfnul vida massor av sn1a inkon1sttagare, SOD} i alIa fall
ha inkomster utover vad som nodvandigtvis behavs for deras kon
sumtion, att astadkomma besparingar, men genom mera agitation for
saken och mera upplysning om nOdvandigheten att iakttaga sparsall1het
skulle atskilligt nlera kunnat goras i den vagen.. Vidare kunde luan
naturligtvis tanka sig en okning av vara tillgAngar, darigenom att
man arbetade mera hal'. Men tendensen gar i motsatt riktning. Mitt
under denna situation, llar vi ha det sa trangt pa alIa sidor i eko
nomiskt avseende, ar luan pa vag att overga' till 8-timmars dag, som
utan tvivel atminstone for lang tid skulle bogst betydligt reducera
Val' ·produktionsformaga. SAlunda, nagra stora utsikter for en okning
av de medel, som sta till forfogande inom den narmaste fra~tiden,
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torde vi knappast ha. DA hal' llian att tanka pa en nlinskning av
vaTa ansprak pa kapital oeh forstda en minskning av kreditgivningen
till utlandet. Vi ga alIa oeh avvakta den stund; dA vi -skola slopa
denna kreditgivning, som i sjalva verket fir ytterst paradoxal. Det
aI', som jag i en uppsats i Economic journal velat. for engelsk publik
klargora, nagot egendoIIlligt dari, att varldens rikaste lander tilltvinga
sig kredit av ,ett land, SOin befinner sig pA gra.nsen till svalt oeh
som icke har nagon kredit att ge utan maste ge denna kredit i form
av forsanlring av sin valuta, oeh jag hal' forsokt pavisa, att detta icke ar
.till fordel for England, ty om man forsamrar Val' valllta, luaste England
betala sa lILyeket mera i svenska kronor··for de varoI', som det koper.
Om sadana synpunkter nled .mera energi framhallits, icke blott yid
underhandlingar utan ocksa for den allnlanna lneningen i Europa
under de senare .aren, hade vi dar kunnat utratta mera. Man far
icke alldeles forbise, att folk kan taga skal, dar. d~t finns verkliga skal.

Bortsett frAn denna fraga ha vi endast att tanka pA IDOjlig
heten av en nlinskning av st,atenf$ ansprAk. Det galler ieke blott
statens anspI'Ak _for .rena kapit.alutgifter utan aven dess ansprAk pa
kapitalmarknaden for konsumtionsutgifter. Finanslllinistern hal' i Arets
statsverksproposition gjort ett utta1ande om nodvandigheten att iakt
taga stor sparsamhet, ett uttalande, SOln ar sA k1art oeh bestamt, att
nflgot 1iknande val knappast nagonsin framkommit fran svenskt re
geringshAII pa en sAdan plats. Icke dess 111indre viII det synas, SOIn

onl ,lnan inom riksdagen toge denna finansministerns val befogade
varning myeket 1att..Med den egendol111iga fornl for parlamentarism,
sam vi ha, kan varje riksdagslllan gora sig popular genonl att n10tio
nera om nya utgifter. I parlamentarisnlens henlland ar det kungl.
lllaj:ts regering, som begar anslag av par1amentet, men dess enskilda
ledamoter kunna icke driva franl nya anslag. Has oss rAder ett
mot.satt .forhaJlande, oeh det gar sig gallande till ytterlighet. Stoek
holms dagblad hal' raknat ut, att enskilda' riksdagsman under 1919
motionerat for 233 millioner kronol~ mera an regeringen begart, och
dA, sonl bekant, regeringen begart ganska mycket, ar den lilla ok
ningen av 233 nlillioner ratt betanklig.. Det ar visserligen sant, att
statsutskottet visat storre aterhallsamhet, och det hal' konlmit till
offentligheten, att utskottel gj-ort atskilliga avprutningar pA diverse
anslag till statens affarsdrivande verk, menorD det ocksa kan vara
nyttigt,. fir det tvivelaktigt, Olll det ar tiIIraekligt. Faran filed vart
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politiska systelTI pa delta onlrflde aI', att val' oeh en kan draga franl
det, SOlll han konlnlit att intressera sig for. Han arovertygad onl
att detta fir sa viktigt, att atminstone for det andalnalet nlaste finnas
pengar - lllen han gl0l11nler alla andra krav, SOin aro lika ange
Higna eller mera 'angelagna. Det gaIler emellertid att j ekollomien
vaga vikten av vissa utgifter nl0t vikten av andra utgifler. I sjalva
verket 'iiI' detta innehallet avail ekonomi. AlIt, vad vi kalla hus

hallning, ar ingenting annat an ett overvagande, 0111 den eller den ut
giften skall gil. fOl'e, den eller den utgiften eller' tvartom. Ett dylikt
overvagande kan icke goras, ifall man icke sanltidigt tar hansyn till
alia utg~fter, men det ar uppenbart, att en enskild person, som icke
speciellt sy~selsatter sig. lTIed statens finanser eller nationens ekonolni,

bar svart att gora ett sadant overvagande.
Politikerna' synas' dessutom forestalla sig, att ma~ skapar nya till

gangar genolll att bevilja anslag. Om ett behov icke kan tillfreds
stallas av det privata naringslivet, begar nlan' anslag och troI', att
kapitalet 'l'acker hattre for det. Se till exenlpel pa 'byggnadsverk

samheten. Den enskilde kan icke skaffa kapital. Det rader sa stor
kapitalknapphet, att det ar onlojligt att uppbringa pengar for byggande
av bostader. Man foreslar, att stat och kOlIlffiun skola trada emellan,

nl~n gIolllmer, att om medel tagas till ett b'el~ov, maste de dragas
bort fran ett annat behov. Det fir en all 111an lag for all forn'uftig

soeialekollonli. Sarskiit ITIaste observeras, att staten icke kan .taga

kapital i'. ansprak utan att taga bort kapital fran det enskilda narings
livet, oeh detta galler lika val Oin skatter som Oln lan, ifall medel
anskaffas genonl att taga av kapitalbildningen. S~Uedes kan staten
icke understodja det enskilda 'naringslivet i dess helhet med kapitaJ.
Val kan staten understodja det eller det foreta-gel, sonl man inoln po
litiska kretsar intresserar sig for, llled kapital, ll1en detta understod
sker ,alitid ovillkorligen pa bekostnad av andra foretag, S0111 kanske
battre behovt dessa kapitaI.

Mitt i all denna kapitall\napphet viII man driva frain en atgard,
som skulle stal}a nya enorma ansprAk pa det svenska kapitalet, nam
ligen 8-tinl111arsdagen. Jag tanker pa att, om man skulle efter ilifo
rande av 8-timmarsdag soka driva upp den svenska produktionen till

vad den nu aI', sa att nlan icke skulle fa nagon minskning, bebovde
det anst~IIas· ny arbetskraft in0l11 industrien. En overgang fran tV{l

till tre skift vid kontinuerligt gaende verk medfor 50 % olrning 3V an-
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talet 'arbetare och arbetarbostader. Ovriga industrier skulle behova
mera 11usbyggnader ocb mera Inaskiner. Den kOlnmitte, SOlll haft
att behandl~ frAgan om 8-timmarsdagen, bar ju ieke givit sig narlllare
in pa nagon utredning av dessa svarigheter, men en minoritet inom
kommit.ten hal' gjort det, och' denna nlinoritet beraknar engangskost
naderna for overgang till 8-tinlmars dag till, 300 millionei' kronor.
Det ar dock ganska betankliga ansprak, nlan staller pit kapitalet under
en tid, da kapitalmarknaden ar sarskilt anstrangd ocb' dA alIa' eko
nomiskt intresserade per~oners' uppnlarksanlhet ar inriktad pA pro
blenlet, bur man skall kunna inskranka ansp1'Aken' pa denna kapital~

marknad.
Staten bar ocksa ansprak pA kapitalmarknaden for 'andra andanlal

an den egentliga kapitalokningen, och det fir for starkande av kon':
sumtionen.' Hade vi blott att rakna med kapitalplacering i ue affars
drivande verken, skulle vi reda oss, men nar dartill kOlnma ett par
hundra nlillioner for rena konsumtionsandamal, gAr det utover ,vad
den svenska besparingsformagan kan astadkomnla, och da medfor det
en' inflation av' valutan. Det ar salunda pa den punkten framfor alIt,
vi maste soka inskra~,ka statens ansprak, om man o'verhuvud t.aget
viII forbattra det svenska penningvardet. Men, sager man, vi kunna
ocksa arbeta pa att minska det enskiJda naringslivets ansprak pa kapi
tal. I sjalva verket a1'o dessa ansprAk redan mycket reducerade av
Atskilliga skal. . De hoga materialpriserna i forening l1led hoga arb'ets
loner gora, 'utt man drojer l1led nyanHiggningar. Man vantaI' nled att

I •

sat.ta igang nagonting vid en hel mfingd foretag, darfor att nlan riske-
rar prisfall. Den ekonomiska osakerheten, statsingripandet i prisbild
ningen' och beskattningen, sarskilt krigskonjunkturskatten, som hal'
tamligen' konfiskatorisk karaklar, aro ocksa 'nloment, som llledfora en
vasentligt nlinskad lust for foretagsamhet. Och slutligen ar det givet,
att den stora politiska oron utornlands ocb aven inom landet fir en
bidragande fakto!-. Det ar ett 'allmant ollldt)me bland alIa initierade,
att den svenska foretagsamheten for narvarande ar for liten ocb nastan
bragt i stillastaende. ' Statistikens siffro1' visa visserligen ganska sto1'a
kapitalansprak for bolagsbildande. Men denna foreteelse har sina sar
skilda forklaringsgrunder. Den. sanlmanhanger med en ombildning av
en lIiangd aldre foretag till aktiebolag och innebar al1tsa icke nagot
nytt kapitaltillskott. Dartill komma utvidgningar' av aktiebolag genom
upptagande av aldre foretag, samtnanslagning av' tvA, bolag till eft
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samt· kapitalokning· for hetalning av ·skulder. . Det bar agt' 'rUIn en
vidstrackt konsolidering av bolag,' som forut arbetat med framnlande
kapital i form" av banklAn. Den svenska industrien ulgar ur detta
krig med en starkare stHllning i kapitalavseende, an den farut haft.
Detta fir en' av' de lyckligaste sidorna av den ekonorniska utvecklingen.
Den svenska, industrien befann sig i ett ,daligt lage forut, den 'arbe
tade med litet eget kapital och val' mycket beroendeav kredit. Vidare
sker betalning ,av nyligen gjorda anlaggningar och utvidgningar genonl
aktieemission. Slutligen torde det ha forekolnmit emission av nya
aktier for att betala s'katter. Jag fir rHdd, att man kommer att fort
satta pa den vagen, beroende darpa, att de stora vinsterna ogonblick-,
ligeI), placerats, i foretagen pa grund av utvidgningsbehovet. NHr
~katterna skola betalas, , harman ingen annan utvag an att ga till
bankerna eller att emittera nya aktier. lalla dessa fall HI' det ingen
verkligt ny, efterfragan av kapital. Darav (o]j~r, att den verkliga
efterfragan icke ar sa stor, som lnan kunde tropa grund av stati
stikens siffror. .Ayen obligationslanen ba varit obetyd,liga: tva ha
upptagits av stader och ett av Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag.

Att industrien' bebover kap'ital beror vidare darpa, att prisnivan
fir tre ganger sa hog, som den Val' fore kriget. Dessutom hal' indu
strien "arbetat pa ]~ger i stor utstrackning, enar exporten varit hindrad.
Da' den ater varit tillAten, hal' ofta. nog' icke betalning onledelbart er
hallits fran utlandet. Industrien hal' icke kunnat vara utan rorelse
nledel, 'ocb, darfor bar den anlitat den svenska kapitalmarknaden. Dar
har man' en' orsak till ansprak pa kapitalmarknaden fran den svenska
industriens sid,a, vilka ej kunna avvisas. 'For ovrigt foreligger na
turligtvis ett verkligt kapitalbehov for att kunna lnojliggora okad pro
duktion, nlen detta' kapitalbehov hos det enskilda nfiringslivet star pa
en'~ helt annan niva an den efterfrAgan, sonl gatt ut pa att tillskapa
mera kopkraft for konsllinenterna och representeras av en stor del
av statens' ansprak pa kapjtal.

Deatgarder, som' man hittills vidtagit for lninskning av kapital
anspraken, . rikta sig nteslutande pa det enskilda nfiringslivets ansprak.
Detta ar felaktigt. Man bor icke noja sig med inskrankningar i kapital
ansprak, som avse starkande av produktionen. Sk'all man astadkonlma
nagonting, Inaste ,de kapitalansprak inskrfinkas, SOlll ga ut pa att oka
konsnm.tionen. ~ det offentliga livet ar man yttetst obenagen att er
kanna fel' hos det 'offentlig'as organ, allra minst staten, utan Oar det
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nagon brist inom det ekonomiska livet, sIal' lnan' heIst ner pa de en
skilda naringarna. Detta visade sig, dA man inforde kapitalransone..
ringen, som i fran1sta rummet gar ut over det enskilda naringslivet~

Den innebar ocksa Iyckligtvis kontI'oIl over kommunernas ansprak,lnen
ar overksam gent emot statens. Denna kapitalransonering kan ju synas
vara en rationell anordning, nlen liksom betraffande sa mycket annat,
som kOll1Init fralll under kristiden, forestaller man sig, att oln det
tillskapas ett centralt organ for handhavande av en viss angelagenhet,
blir alIt bra. Denna forestallning beror darpa, 'att Ula.n· i tysthet for
utsatter, att det absoluta fornuftet placeras i den instansen. Men det
hal' visat sig i praktiken, att alla de nya organ, som skulle ersatta
det fria naringslivet, funktionera daligt. Det beror 'icke darpa, att
personerna ej varit de lampliga, ty ofta ha anlitats de basta krafter,
som funnits att tillga, men det ar ogorligt att bebarska det ekonq
miska livets problem fran en enda punkt. Det fir dock mycket, sonl
ar fundainentalt obestridligt riktigt i den liberala ekonomien. Den
principen, att naringslivet bast skotes, om det overlamnas till det en
skilda initiativet, hal' mycket, S0111 tala1' for sig. Under normala for..
hallanden framstallas kapitalansprak for alIa mojliga andama], men
man skall icke inbilla sig, att de tillgodoses utan granskning. Tvart
om underkastas de en strang provning av bankdirektorer och finansi
areI', som utmonstra deln de' anse lnindervardiga. Olika banker be
uOlna en sak olika, oeh det ar bra. Det kunde annal'S handa, att
foretag, 'SOln man icke vet nagonting 0111, skulle kvavas i sin linda
och att naringslivet darigenonl skulle berovas en vasentlig del a~ 'sin
utveckling. Det ar mojligt, att den eller den banken slapper f'rain
ett foretag, som gar daligt, men det kan oeksa handa, att det gar
bra., oeh den liberala ekonolnien hyste den optimistiska tron, att de
goda foretagens vinst overvagde forlusterna. Jag tror darfor, att Iik
som Ulan pa andra omraden avskaffar k0111missionsvasendet, maste -vi
ocksa' sa snart som mojligt gora oss av nled kapitalets dispositions
kont.roll oeh' over]amna den a~ det fria naringslivet.

Den andra 111etoden, sam man valt for att inskranka det enskilda
naringslivets ansprak pa kapitalmarknaden,. ar' diskontoskruven. Det
tyeks rada enstanlmighet am nodva~digheten av att halla bogt diskbnto
for att tvinga tillbaka den svenska inflationen. ,Teoretiskt ar detta
obestridligt, men det forefaller' Illig, som om man pa manga hAll annu
icke gjort klart for sig, pA vad satt en dylik diskontostegring verkar.
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'Den.' utgor .ie~e nagon m'ystiskkraft, sonlhar en automat.isk·in\7erkall
pA' penningvardet~ .,Hur.kan' overhuvud, ,taget en sudan bog rantesats

SOln '7 %.. diskonto: inverka pa penn ingvardet? .Jo, darigenoln att den
·inskranker. foretagsanlheten.., SA till .vida' verk~.r ,den pa'samma satt
som kapitalransoileringen' fast. allnlannare samt rilera likfor-migt ocb
opartiskt'. ' Emellertid 'niaste foljden av att for'eta'gsalnheten inskrankes
bli, att det intradel~' en .viss, .arbetsloshet och ett visst tryck pa arbets
lonen, en iiedskruvning, ',av: hela,.lonenivan:' oeh darmed minskad no
minell kopkraft 'oeh 'sjunkande p.ris~ Det ,aI', pi! den vagen, som bogt
diskonto sa smaningom kan framtvinga en sankning 'av den ·allma.nria
prisnivari.' Men jag t1"or ",ick'e, :!'att' alIa, som ,:varit med onl .att till

styrka .oeb 'anl1U ~ro: riled i o'm 'att' bibehalla' ett sa: hogt diskonto" aro
pa det klara med' att. del :ar' pa detta satt ·appa1"aten skall verka. Ty
dA lnisslanker' jag,' att. icke sA '.fA: skulle" draga sig',for nl~toden. Det
ar ganska, viktigt, ,3:ttl man har. klart .for sig, att. det ar' pa detta ,satt

den verkar; nar" man: rekommende1"ar ',rest1"iktiorier i fraga om kapital
.anspraken, ·En' fOrbiittring . av p.enningvardet kan overbuvud ir,ke

vinnas ut~ll~' en sankning av, de stora maSSOfllas kopkraft. Detta tyckas
emellertid' de .svenska 'statsmakterna, .ieke ha klart for sig, eller rattare
staten handlar .ieke som:' en persori, utan de -olika statsorganen folja
·olika' linjer, det finns'- ingen enheLlig ledning oeh icke nagon plats, dar
mankan bibehallaen oversikt overdet hela. .Atskilliga· statsatgarder,
som t·ekoiri'men'dera~·311t. ivrigare, ga i 'ra'k motsatt riktning mot dis
kontostegringen. Nar' forelagsamhet.en' inskrankts oeh detla lTIedfort
arbelsloshet,: ropar 'man pa arbetsloshetsunderslod. ' Da viII lTIall till
skapa"'kopkraft .utan 'skapande av produkter, som kunna, kopas. N·ar
'man ,m'ed,elstdiskonto'skruven astadkorhmit inskrankning av den nor
mala foretagsamheten, rekolnmenderas nodhjalpsarbeten, d. v.' s. Iuan
gor :inskrankningar plr foretag,' som lona sig, for att sedan, nar dessa
forsvuilnit, ~. ersatta' dem rued andra, foretag, som icke lona sig.· Detta

maste:· vara", en 'dalig social ekOnOIl1i. Dessuto'm foretar staten pris
reg-lerande 'Afg§rder" 80In t.' ex. nedsattning av priset pa brodsad langt

.under' koslnaderi, . ,oeh' .]amnar ,anslag till lindring av de mindre be

medlades 'levnadsvillkor; anslag, vilka som bekanticke aIls kunna in
skrankas till de verkligt behovandes led oeh' som valla, en hogst
onaturlig "artificiell okning av' kopkraften.'., AlIt detta gar ut pa star-
,kande av ~.konsumenternas ..ko·,pkraft,. i pen'gar'raknad, vilket just inne~

bar ~'raka' m'otsatsen: .till vad ~s61n 'skulle vinnas genom i~estl'iktioner pel
2
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kapitalmarknaden. _En dylik politik maste gora den samlade produk
tionen mindre effektiv och lninska forsorjningsmojligheterna och aIltsa
oka kapitalknappheten. Ger man sig in- pa en sa omtalig Dch sa svAr
sak som att reglera kapitalmarknaden, mAste ·man ve'lkligen veta, vad
man viII. Sannerligen den svenska statens upptrada-nde i detta fall
gor nAgot fortroendeingivande intryck. Man far sna1'ast det intrycket,
att den ena handen icke vet, vad den andra gor, medan man foretar
sig bAde det .enaoch det andra. I varje fall llimnar situationen etL
ganska daligt stod At den .gamla uppsaliensiska Hiran om staten som
ett fornuftigt vlisen.

Det fir fara vart, att den enskilda foretagsanl;heten redan .blivit
alltfor lnyckethindrad och att vi gA mot en tid av arbetsloshet. ~n

rnangd foretag maste fa. svArt att reda sig i en omdaningsperiod sadan
som den nuvarande. Darfor ar -det dess mera nodvandigt att lalnna
mojlighet till skapande och utvidgande av foretag, SOln a1'o anpassade
efter de nya ekonomiska forha11andena. Och vi borde ocksa i narva
rande stund ba de basta mojIigheter for en sadan foretagsambet, 'som
.kan anpassa n:iringslivet efter den fullstandigt omdanade ekonomiska-
situation, vill{en kommer att intradaefter -kriget. Forenta staterna
ha blick for detta. Dar fir man 1. fard med att avskaffa sin kapiLal
ransonering. Vi bora forfara sa hal' oeh dessutom taga bort krig~-

-}{onjunktur.skatten iltminstone .for nya foretag, sa att man icke har
den blacken Ol~ foten ,pa val' foretagsamhet. Vi 111aste vidare trygga
val·a rattsforhallanden, sa att foretagarna med nlera lugn kunna ar
beta for landets ekonomiska franltid. Sedan man vidtagit dessa narmast
viktiga atgarder, .11'01' jag, att vi fA taga i overvagande, huruvida det
fir lTIojIigt att sanka diskontot. Det ar felaktigtatt sanka diskontot
men ha kvar kapitalransoneringen.

Frflgan onl diskontosankning beror -luest pA begransning av statens
ansprak pa kapital. Om dessa ansprak icke inskrankas, kanske nlan
far hoja diskontot i oandlighet. I de fall, da inskrankning av den
enskiIda foretagsambeten direkt -foranleder mera statsforetag, maste
detta leda till ytterligare inskrankning av det enskilda naringslivet och
lneraansprak fran statens -sida pa kapitalnlarknaden. Man rakar dA
in pa en fullkomligt orimlig politi~.

Den satsen kan teoretiskt forsva1'as, att det ar med diskonto
skruven, som Inan1'eglerar penningvardet, men denna teori tar endast
hansyn till detenskilda -naringslivet. Vi maste dock "betanka, att det
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ar en mojlighet att halla sa hogt diskonto, att hela naringslivet av
stannar, iden man detta fie beroende av kredit, ocb att till foljd
darav staten far inratta nodhjalpsarbeten och inskrida med mera direkt
arbetsloshetsunderstod, varigenom det anda gar at en Inassa kapital.
DA fir ingenting vunnet for forbattring av, valutan, utan man hal' for
samrat mojIigheterna genolll minskning av produktionen. Jag menar',
att detta -obestridligen ar teoretiskt mojligt, och darfol~ fir det ensidigt
att uteslutande fasta sig vid diskontoforhojningens inverkaFl. Men vi
aro faktiskt inne pa denna vilg. Det fir patagligt, att vi ha en viss
arbetsloshet och att en bel del av de statsatgarder, son1 BU fir-o vid
tagna och ytterligare kravas, just ha till .andamal att balansera det
tryck pa det enskilda naring~livet, som diskontoskruven astadkol11rner.
Vi aro salunda inne pa en vHg, som Ieder till ren absurditet, och det
ar .fralufor allt delta, jag- med detta foredrag velat papeka.

ViII Illan inskranka anspraken pa kapitaI, skall man skara bort
de ansprak, som avse konSUlnenterna, ocb forst i andra rummet bor
man minska kapitalanspraken for produktiva andalnal, och Ulan skall
dHrvid jaJllstalla de enskilda och staten och taga ut de mest Ionande
foretagen. Annal's snedvrider moan hela den nationella ekonomien;
Nfir det sages, att man maste hal1a hogt diskonto for att astadkomma
en atergang av den svenska inflationen, bor i alIa fall papekas det
egendolnliga faktulll, att England haIler 5 % diskonto och med detta
kunnat borja avskrivningen aVI sin inflation. I augusti 1918, da den
nadde sitt maximum, befann sig prisnivAn vid 244, Inedan denna i
januari i ar gick ned till 228. AIItsa ar det en avsevard nedgang,
SOlll dar kunnat vinnas under ett diskonto av 5 %. Jag viII icke
pressa for myeket ut av detta argument, men det fortjanar att erinras.

Jag tror salunda, att lllan maste inrikta sin huvudsakliga upp
Inarksalnhet pa att inskranka statens kapitalansprak. Kunde detta
ske, skulle lllan antagligen fa en sudan jalnvikt i anspraken pa kapital
lnarknaden, att det bleve en betydande reduktion av den svenska
prisnivan oeh den svenska inflationen.

I ratt nara sanlnlanhang llled det problem, som jag nu behandlat,
star ett annat, vilket ju for skildringen av vart ekonomiska lage ar
av viss betydelse, det iiI' problemet om arbetslonerna. Hur vi an
vilja stalla det, ar det uppetibart omojligt, att den svenska 'produk
tionen kan fortsatta oeb bli konkurrenskraftig pa varldsillarknaden
Ined de arbetsloner, som nu besta. En reduktion ~v den abnorlnt.
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uppdrivna lonenivan ar dfirfor oundgangligen nodvandig.. Det ,synes
Inig vara' av den alIra storsta vikt, att arbetarna sjalva inse detta.
D'et 'ae ieke nagon gladje for dem att hci nlanga kronor, om dessa
standigt sjunka i yarde. Nu hal' inflationen natt sitt maximum, oeh
darav foljer, alt oeksa lonestegringen maste sluta~ Men det 3.1' ieke
nog m.~d att ~ i en hel del fall de, orimligt uppskruvade lonerna Inaste
ga tillbaka. Svenska folket' kan ieke leva upp mera, an det hal' av
livsmedel. Saledes ar en okning .av sedlarna till' ingen nytta. Vad
det komnler an pa; ar produktionen. Det g~iller att fa den igang
oell fA den upp i hogsta grad av effektivitet, sA att vi kunna till
fredsstalla. vara behov med egen produktion och byta oss till ,del
Inesta mojliga av utlandets produktion.

Med nuvarande arbetsloller blir ,produktionen -for dyr pa vissa Oln

raden. Ett exenlpel ur byggnadsverksalnheten. Nar byggnadsarbe
tarnas loner aro tre ganger de gamla, maste i langden hyrorna bli
tre ganger sa, boga. Jag namn,er detta exempel for att visa, att det
icke gar an att nagra grupper av arbetare driva upp sina, loner, ty
det gAr ieke blott ut over nAgra rika utan over stora massor av
Sveriges folk, ja, over alIa oeh sarskilt de arbetare, sonl ieke kunnat
driva upp' sina loner. Problemet ar ingalunda blott, ett klassproblem
for' arbetarklassen, utan det ar faktiskt ett problem, sonl galler hela
svenska folket. ViII man Iosa bostadsfragan, finns icke nagon annan
losning, an att det maste lona sig att bygga. Hyrorna 11laste forran.ta
byggnadskostnaderna.

Aven gent emot utlandet rader det i vissa produktionsgrenar for
hoga loner. Det gor, att Val' produktion icke blir konkurrenskraftig.
Vi kunna icke sitta bar oeh kommendera utlandet att betala Val' ar
betskraft efter Val" (jnskan, utan vi maste halla tillgodo med vad ut
landet anser den yard. FoIjden av att utIanningaI'na icke kopa vara
varor blir arbetsioshet eller atl. kronan sjunker i yarde i motsvarande
grad. I senare fallet fA utHinningarna vara, produkter till rin1ligt
pris, men det blir fordyring for de svenska arbetarna av vad de skola
ko.pa.. Det ar alltsA 111ycket viktigt for arbetarklassen, att den gor
klart. for, sig, alt en 'reduktion av de nominella lonerna ar nodvandig.
Detta behover ieke innebara en allifian reduktion av reallonerna, oeh
del- fir alIas onskan', att sA ieke skall bli' fallet, ty det ar ,av intresse.
atl massan av de', svenska arbetal'na halles uppe pa sa hog real lev
nadsstandard som mojligt. Jag ,ttor emelleI't.id, att. OIn, arbetarna viIja
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vara med pa en sankning' av den nominella lonen,- skola de pa' det
sattet bast befordra ett' uppehallande av reallonen, tyen sanknhig av
den nominella. lonen gor, att foretagsamheten kan komn1a i gang oeh
att produktionen kan okas. Resultatet av hela det nationella arbetet
blir battre, oeh Ine'd den starka stallning, som arbetarklasse"n. hal'
inom det svenska samhallet, kan man vara overtygad on1 att dessa
arbetare fa den andel av den nationella produktionens -avkastning,
som de pa, ekonomiska gJ~under kunna fa. Dfirfor ar just en ned!"
prntning av den nOlninella lonestandarden, dar den ar sarskilt llppdriven~
ett av de viktigaste onsken1ftlen. Dtan att detta ar uppfyllt-, kurina vi
icke ga framtiden till InOtes med· tryggbet. Det ar bast, att det ,sker
pa overtygelsens vag. Sker det icke med arbetarna~ klara n1edgivande;
maste det foranleda arbetslosbet oeh strider pa arbetsmarknaden sam!.
nedsattning ,pa den reala levnadsstandarden." Arbetslosheten hal" faktiskt
redan borjat, oeli den hal' en tendens att vaxa, som :ir nog sa oroande.
St~ekholms stadsfullmaktige fingo bai·oln dagen votera ·en halv 111illtori
for nodhjalpsarbeten, for nlotande av arbetslosheten eller for understod~

Det ar ju ganska betecknande. Oeh'statens verksamhet pa detta om
rade ar oeksa nogsamt kand. Det ligger en lnycket. stor fara i att
denna arbetsloshet kan komma att utbreda sig ytterligare, varfor man
maste ha sin uppmarksanlbet pa att s(lka begransa den sft myeket
son1 mojligt. Jag bar redan vidrort det forhallandet, att staten an
vander Il1edel,· ·SOII} den tar av kapitalmarknaden, ·till starkande av
konsumenternas kopkrafL I forening med den bogt· uppdrivna lone
sfandarden hal' det allmannas understod av kopkraften i olika former
drivit upp denna hogt, och det visar sig pa manga satt, £Itt kop~

kraften . bland . den stora tnassan .av folket ar orirnligt bog. Stora
lager av fullt anvandbara livsmedel aro' osaljbara, vilket ar ett oer
hort osunt forhallande i en tid som var. Folkhushallningskon11nissionen
ba'r mast tills(yrka export av salt langa, klippfisk oeh torkad aI, SOln
Jonkopings' livs111edelsnamnd icke kan bli av med. Och pa liknande
satt fir det overallt. En annan nan1nd hal" velat exportera salt notkolt,
men det· ba.r annu ieke tillstyrkts. Rabattboekerna rona ieke pa langt
nal~samnla eftel~fragan som forut. Man nojer sig ieke med sadana
varor, som tillhandahallas pa dessa bocker. Ordfornnden i arbets
loshetskommissionen hal' berattat, att arbetslosa strejka oeh bloekera'
nodhjalpsarbeten. Aven andra ~ecken tyda pa en 'orinlligt hogt upp
driven kopkraft. Se bara pa biograferna. Jag vet ieke; 'hur manga
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millioner, sonl laggas ner pa biografbiljetter, lllen det 3.1' fruktansvart.
Del kapital,' 111an under dessa kapitalknappbetens dagar, da vi maste
inskranka Val' verkliga produktion, haft rad att lagga ner pa biograf
palats, hal' till illuslrationerna till Sveriges ekonomiska historia.

Mina herra}',· jag hal' tagit er tid i ansprak· bra lange, men det ar
i alIa fall ett myeket viktigt problem, 'som· jag icke garna kan gil
forbi, nftr jag talar om vart ekonomiska lage, oeh det problemet fir
vart handelspolitiska luge oeh val' stallnil1g till utlandet. Aven den
fragan hanger nara samma!! med valutafragan, oeh ur den synpunkten
viII jag behandla pt'oblenlet. Det sages ju, att en forandring av en
valutas· yarde inverkal' pa export- oeh irnportmojligbeterna. I all
manhet klargores icke, i vilken riktning denna verkan gar, rnen frAn
den synpunkt, jag hal' valt, kan man nlycket val klargora den saken.
Om vaxelkurserna sta i kopkraftsparitet eller sa, sonl de bora sta
med hansyn till den ena och andra valutans inre kopkraft, kan deras
110jd icke vara till nackdel for importen eller exporten, utan den fir
indifferent. Men irall de utUindska vallltorna varderas under kopkrafts
paritet, sasom for narvarande ar fallet i Sverige, utgor detta uppen-

'bart ett binder for var export. Dtlandet begagnar denna situation
for att tillfora oss fardiga varor. De utHindska producenterna av sa
dana varor erhalla en extra premie for denna tillforseI, och darigenom
kommer den svenska industrien i ett onaturligt daligt konkurrensiage.
Sa lange engelsman oeh amerikanare for den svenskakrona.n kunna fa

betydligt mera betalt an pari oeb mera betalt, an vad sonl motsvarar
verklig kopkraftsparitet, Inaste de ha fordel av denna varuexport till
Sverige. De begagna denna chance men undanhalla oss raluaterjal eller
stegra prisen 11arpa. Detta ar betankligt, Ined hansyn till den svenska
tillverkningsindustrien, SOln ar beroende av·utlandskt ramaterial. Under
sadana forhallanden iiI' det uppenbart, att teoretiskt Atulinstone de.n '
utlandska konkurrensen kan helt oeh ballet sla ihjal den svenska in
dustri, sonl det hal' ar fraga oln. Det har fran denna industris sida
kommit frain onskenlftl, gaende i den I'iktningen att fa till stand im
portforbud eller fA info1'da hoga tullar som skydd mot den utlandska
konkurrensen. Det kan icke nekas, att det finns ett nlonlent avbe
ratligande hari, nar man bar atl gura Ined en artificiell forman, som
"for ogonblicket bestar for· den utlandske fabrikanten.. Man kan ocksa
se denna sak sa, att rued dpn vaxelkurs, som nu fir gallande, a1' var
s,venska prisniva for hog. Denna omstandighet utgor alltsa en extra
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lockelse for den utlandske exportoren av fardiga varor, sonl kan be
gagna sig av' de h'oga svenska prisen. Alltsa maste luau nodvan-digt
skruva' n:er b.etalningsformagan i kronor eller nled andra ord sanka
arbetslonerna.. Ett bibeha1lande av de hoga lonerna, nledan utlandet
varderar vara kronor abnormt hogt oeh tillfor oss fardiga varor for
att mota d.en betalningsformaga, sam finnes· hfir, ffiaste nledfora, att den
svenska arpetaren pa kart tid ater upp landets utlandska tillgodohavan
den. Vi ba sadana tillgodohavanden pa sag en milliard.. De varoI', ut
landet vill ge oss, firo till stor del lyxartiklar. Saledes skulle vi an
vandavara dyrt forvarvade tillgodohavanden' for att sla ihjal va.r egen
industri oeh uppanlnla en konsumtion illom landet, som riktad:e sig
pA onodiga lyxartiklar. Nar det yore slut pa .dessa tillgodohavanden,
skulle kronan falla i yarde, oeb dii skulle naturligtvis Sverige oeb
den svenska befolkningen fa betala efter kronans verkliga yarde. For
salnras detta yarde myeket, bli de utlandska varorn~ oerhort dyra.
Under en viss overgangsperiod, medan tillgodohavandena rac.kte, skulle
lllan drivit :upp konsunltionen i avsevard grad. Man hade festat upp
pengarna, nlen narde yore slut, .skulle 111an fa. vidkannas utomol~

dentligt stegrade kostnader, ty dA komnle de utlandska valutorna att
stegras IAngt over pari. Samtidigt skulle vi tillintetgjort. en stor del
svensk tillv-erkningsindustri ..

Hur skola vi dA slalla oss gent emot utlandet i denna sak? Det
ar betankligt att infora importforbud oeh ha kvar en kommission,
som . hAIler kontroll darover. Detta ar· en myeket litet tilltalande
utsikt, varfar vi nag fA forsOka illskranka dessa' atgarder till ett mi
nimum. DA vill jag forst saga, att' den svenska industrien ju bar
liggande i utlandet stora lager rarnaterial, SOlll :iro betalda. Nar pri
serna falla, gora agarna forlust. Den forlusten mAste de taga, oeh
det ar ingen anledning att overflytta den fran de nuvarande inneha
varna till nagra andra. Jag tror, att det ar riktigt, att staten av
hillIer sig fr.an nagot ingripande harvidlag. Det hal' ju funnits till
fallen, da induslrierna gjort'vinster oell haft m.ojlighet att avskriva
vardet· pa dessa lager. SAledes, nagon anledning att nu bereda er
sattning for sadana forluster tycker jag ieke foreligger. Annorlunda
forhaller det -sig, n-ar det galler inkop av nytt 'rfunaterial i utlandet.
Onl importen hfirav avstannar, kunna vi ieke uppehalla den inbemska
produktionen. AlItsa tror jag, att det forballandet, alt prisnivan hAller
pa att sjunka, mojligen kan behova' kornpenseras. Om den sjunker



24 . 1919.: den ,101uars.

nled. 5 'O;~ i manaden oeh produktionen' av en viss: 'artikel tar tva nla·~

nader, harman fOl'lorat. 10%, medan< varan··· prod~cerats., ", NilI' varan
ar', 'fal'dig, borde man ha tullskydd for' att vara· ·betackt.'for denna
fOl'lust~: Sa far l11an resonera.;'- Nukommer 'dock, .dartill".att sannolikt
pund och dollar stiga i kul's och att darigenom :inforselnav fardiga
varor kommer att forsvaras, .vilket inn.ebar ett visst skydd." Man s'er
h~rav, vilken roll valutapolitik~n spelar' for, de fragor, s'om "stft pft

dagordningen. "
'fill sist nagra ord, om' 'de alilnanna utsikterna pfl det 'ekonotniska

omradet. '. Det 3.1' kanske pa manga ball bar· i' Sverige som en over
driven pessimism., gor sig gallande. Man. forestaller; sig,: -att vi gil

mot en ekonomisk kris. Vin man analysera .la.get, ,:maste vi saga, atl
det ieke· 'Jorefinnes elt enda av de vanliga fenomen,. som gel' detta vid
handen.' .Vi·> ha for narvarande' ieke .. nagon hogkonjunktur" ·som maste·
avbrytas.. Vi. ha -ieke nagra boga pris pa aktier, som nl3.ste reduce1'as,
utan. de nl0tsvara i stort sett endast aktiernas realvarde,' vi·lla ingen'
o,verdriven foretagsamhet, ingell ov'erdriven kreditgivning till itarings-;
livet, ingen byggnadsverksamhet, :som behover stoppa. pagrund av:

kapitalbrist -, alIa' de vanliga teeknen pa en annalkande ekonomisk
kris 'saknas. -Vi maste v-ara beredda", pa :att., 'mota svArig,heter,. men
svarigheterna a1'o av annan art. Vi ha ,ocksa" .att rakna., med' god-a
chancer. Fraillfor alIt har' den stora svenska expoi'tindnstrien luycl{et
goda utsikter.. Det kan icke b'etv'ivlas., ~.tt utlandet behove'r tra, j'arn,
tramassa oeh papper, i _,mycket stora. 'kvantiteter. Ullandet' rna an
forsoka strama upp, sig, men i, verkligheten ~maste' behoven :vaia
ofantligt stora. Hela denna industri hal' att ,vanta'. eil~ betydande p.re~

mie, nar de utJandska vaxelkurserna stiga.' ,En stegring',av 10.% P~.3!

dollar och pund 'betyder 10 % prisforhojning, vilket verkar utolnor~'

dentligt stimulel'ande· pa ifr:lgavarande industrier~ 'Det ar tydligt, att
dessa gynnsamma' tecken firo avo synnerligen stor betydeise' for 08S.

Visst ar detiinnu mycket stora 8varigheter, ,men' dessa :"arQ fralnfor
alIt av politisk' art. Man skulle' kunna 'sammanJatta svarighetern'a
dari, att vi icke veta~ om vi· komma att I behandlas: saso.m en n'atioll;'
j.i1mbordig med andra. Dettalas on} n'atioile1'nas forbund, nlen sja.lv:a.
kfirnpunktell' hari borde vara denganlla'Qv'erenskomiIrelsen'atfomse'sidigt
b:e.bandlas sorn ~bast ,gynnad nation. Det ar det framfor alIt: vi maste'
insatta. vart p.olitiska arb.ete ,pa att fa' deni)a' gamla: pl'incip' :orn ~ ,basl
behandling .tlterigen erkand., Mig veterligen: bar den tra,ktat, ,vi .'i .det
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avs.eendet ,ha, icke blivit ';,' uppsagd.:, .Men det yore nyttigt, om man
dr6ge fram" den' 'oeh vi bleve, tillforsakrade ~en bastbehandling' av :aIla
andr.a nationer.': Annal'S ,blir' hela' val" utrikeshandel' forsvfu~ad, oeh'
den· bar ju ,Hinge varit -- belamrad med, alIa mojliga export- nch im..,

porthinder med 'statlig kontroll i form av kommissioner, licenssystem
oeb: dylikt.. :JJag tror,- att· det 'ieke blott hos, oss utan i hela varlden
bland, halldelskaren finns, en langtan' att bli. av med· detta syste.in~

Det- a~' s"arskilt i Englan'd. nch Amerika, sonl, denna Iangtan framtrader t

, o'eh jag ,tror, att: om anyo principen om 'om'sesidig baslb~handling' ,blir

erkiiqd,. k,omlu'a<'Vi. d~rhan" :att 'vi. ha ekonorriiska chancer att stft oss
i konkurrenskanlpen. ,I Vi ··bo,ra' ,'aterstalla fortr'oend~t i landet och skola
tillkampa oss "lugn. "Del. ,- ..finDs·.j' del ,svenska 'affarslivet for rriyeket
nervositet, ,for mycket-, kanslobedonlande, av situationen.. ' Det' skulle
gora, et,t battre:,. intryck', ;'om' man kuride fa bort det oeh ater,vinna

lugo oeh fortro,ende. ."Vi 11laste ha rattssakerhet oeb ordna, beskatt~
n-ing'en' sa, ,'. attnian kart: kalkylera nagra, ar framat, och vi ,maste ha
ro:j det inre~ ,; Vi, 111aste: ha bort .denna faritastiska' tro, vilken som
ett ,ogras 'vuxit- under .kristiden, I at.t man kan vanda up'p, oeh ner pa allt~

Vi 'nlaste koni'ma lillbaka till den gamla·riktiga uppfattningen, ~tt eko
nomiskt :fram,atskr-idande endast kan'vaxa upp pa grundvalen avarbete.

1, anledning: av· foredraget :yttrade sig:

F. d. .-Professor K. Wicksell: Professor' Cassels foredrag inneboll
mahga goda tankal"., Sarsk'ilt greps' jag a'v hans slut.ord, dar han till
olJskade ,storre· lugo :och- fortrostan pa framtiden pa detekononliska
o.'lllradet. ":Det tyckte jag' val' synnerligen behjartansvarda ord, oeb
jag ,nlaste darfor .d~Itaga .i 'den applad~:. som Jignades herr Cassel~

ebutu jag under foredraget.s ,..lopp nodgades gora den reflektionen, ,att
jag ,ar o.ense ,filed honom. i nastan'varenda punkt. M,en nartva natio
nalekononler :'-aro' ,oense~ g~ller ~ det j.u oftast nyanser,' SOlD 'av det
sto'ra publiku~ kanske icke ens markas.

';Mot "herr Cassels' pristeori oeb vaxelkursteori gjorde jag ,"vid
for-ra' sammantradet en del anmarkningar, som ungefar samtidigt-· pu-:
blic·er,ades ! i 'Svensk export. Det forvflnar mig, att herr .Cassel icke
uppmarksamnlatdell1,: .da ,han pa nytt ~ ofl"entliggor samma' a~iktersom:

, forut., Varfor har :han ickebetnott mina' an"markningar?Jag' :rore-
staller,',111ig" att h;err ,Cassel last IIHn artikel, ty jag laser alltid, v'ad
professor Cassel skriver.
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Han borjade med att saga, att den svenska kronan till sitt inre
varde star betydligt under guldet. Detta ville han visa darmed', att
kronan i forhallande till pari av det engelska pundet hal" mindre kopkrafl
an detta, oeh dA pundet antagligen star lagre an guld nlaste detta i
annu hogre grad galla den svenska kronan. Men det ar ett led i be
visningen, sonl professor Cassel hal" hoppar over. Han forutsatter,
att fJuldet ar lika myeket vart i Sverige som i England. Om dA
svenska kronan koper mindre, an vad sonl motsvarar pundets kopkraft,
ar det klart, att kronan hal" relativt mindre varde i guld an pundet.
Men nu ar guldet faktiskt vida 'mindre, till~ventyrs 50 % mindre, vart
i Sverige an i England. Hur kan det vara sa? Det beror pa om
standigheter, som herr Cassel framdrog - filen i felaktigt sanlman
hang - namligen darpa, all varuexporten hos oss varit relativt fri,
men inlporten hindrad. Om in1porten a1" hindrad genom tullar, frakter
eller importforbud oeh exporten a1" fri, maste ·vara exportvaror komma
att sta i ungefar samma prishojd i utlandet som bar, medan vara
importvaror oeh deras. in.hemska sur1"ogat st3.11a sig ofantligt myeket
hogre i vart land an i utlandet. Till foljd da'rav koinmer Val' pris
nivA att i genoillsnitt sta myeket hogre; oeb detta sk'ulle aga rum
aV'en, ja t. o. m. i an hogre grad, vid friguldrorelse. Om det it Ol11se
sidor radde fri guldtransport, skulle under sadana omstandigheter
guldet borja stroffilna in, oeh for att hindra detta maste riksbanken
sanka sitt diskonto oeh frivilligt ge ut sa -myeket sedlar som kraves.
1 annat fall tvingas den dartill genom guldinstrolnniilgen. Den
svenska prisnivan staller sig foljaktligen hogt over utlandets. Riks
.banken kan, aven vid fri guldrorelse, hindra, att guldet strommar in,
men den kan ieke hindra, att priserna stegras. Om daremot guld
roreIsen ieke fir fri, t. ex. darfor a.tt riksbanken ej tar emot gulq, sa be
hover den ieke ge ut lllera sedlar, an den sjalv viII, eftersom den icke
hal" att frukta att fa in guld. HAller den dA ett hogt diskonto, sa
stiger- icke prisnivan sa hogt som vid fri guldrorelse, medan Val' va
luta i stallet kornmer att sta sa ll1yeket hogre. Alltsa, den omstan
dighet, son1 professor Cassel anfor sasom orsak till att val' valuta
star hogt, 301" tvartolll orsak till -att prisnivan star hogt; oeh d'et sak
forhAllande, att valutan star hogt, beror pa att riksbanken· ieke fritt
tagit emot guld oeh att dess diskonto statt relativt hogt. Riksbankens
kJ"editpolitik oeb guldpolitik ha vi att tacl{a for att Val' stalln-ing i
prishanseende oeh valutahanseende icke fir samre, an den are Om
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riksbankeo 'fortsatter pit den ioslagoa vagen, torde vi icke behova
frukta, att v,alutan skall ga ner under pari.,

Professor Cassel bar enlellertid borjat svikta' i fraga OIn en sak,
SOOl han forut med mycken talang forfaktat, nalnligen nodvandigheten
att hAlla ett hogt diskonto. Han sager, att detta ]jindrar igangsat
tande av nya foretag. Detta. ar dock ett tvetydigt argument. Vad
foretagarna behova ar realkapital. loeb for sig minskar en ,hog.
bankranta ieke detta kapital, snarare tvartom, eftersom' den hor leda
till okad sparsamhet, d. v. s. ny kapitalbildning. Men visserligen med
for en lag bankranta, att prisnivan stiger eller hindras att sjunka, oeh

'darigenom tvingas personer, som ha fasta penninginkomster, att in
skranka 'sig - till fOrnH!n for foretagarna. Men detta fir en forhatlig
utvag, heIst nar prisen redan, sta 'vid det dubbla eller tredubbla mot
normalt. En annan sak aI', att nar' bankerna hoja rantan, avhflller
man sig fran 'langfristiga .foretag oeh riktar in foretagsamheten pfl.
mera narliggande omradeu, pa sadant, SOln ·ogonbliekligen gel' avkast
ning oeh SOin folk olnedelbart behover. Under normala forba1landen
maste' vi naturligtvis producera bAde for nuet och for fralntiden; lnen
utblottade pa varor, SOln vi nu aro, vore det gott om den del av
produktionen, som kan uppskjutas, tills vidare finge pausera.

Professor Cassel gjorde gallande, atl vi borde overga till 'guld
foten igen; Jnen detta innebar »elt sprang ut i morkret», ty vad
guldet i den narnlaste franltiden blir vart, vet ingen, oeh det ar
mycket sannolikt, att guldet far etl lika litet stabill yarde, son1 silvret
hade efter forra fransk-t.yska kriget. Vad vi skola strava ertel', fir
enligt min 3sikt att komma tillbaka till prisnivan fore kriget; nagot
hallbart argument for att darvid stanna pa' halva vagen torde vara
svart att prestera. Medlet fir att hAlla ett hogt diskonto - belst i
forening . filed inlaning mot ranta fran riksbankens sida for att fA
ned sedelmangden till vad den var 1914. Det a1' en mycket slllart
sanl process, filen det kan sattas i fraga, Oin det ieke ar bast, att den,
blir genolnford ju forr dess belJre. .Utan tvivel borde samtidigt nagot
goras 'for' att hindra de svara komrnersiella olyckor, som starkt sjun
kande pris kunna framkalla. En utvag yore att bilda en garantifond av
de vinster, sonl uppstAtt under kriget. De, SOIn gjort dessa ofor
tjanta vinster" firo enligt nlln asikt skyldiga att pa ena eller andra
sattet betala denl tillbaka, .om det kan visas, att vinsterna motsvaras
av ·lika oforskylida forluster pa annat hall. Annars leder det hela forI'
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eller 'senar'e till miss'noje, oeh berattigat missnoje, hos den stora'massan.
av befolkningen.

Betraffande arbetarfragan franlholl herr Cassel; att lonerna maste
reduceras; oeh det ar ,naturligt, att Oin ptiserna ga ner till 1914
ars niva, Inaste lonerna sank'as; men i fall priserna,: sasom han for~

ordade, skola stanna pa halva vagen, anser jag det 'ieke vara sjalvklart,
att lonerna' maste ga ner. Jag s<1g harom 'dagen i en tidning; att
ind ustriarbeta,rn'as loner vid slutet av 1918 i' genomsnitt gatt upp med
90 %. Det ar en betydlig stegring, Inen den ,motsvarar icke pa langa
vagar den hojning, varuprisen varit underkastade' sedan 1914. Herl~

C~s~el sager, at1' vi skola soka komma rier till ett indextal av 200.
Na val, Dar vi alltsa' i stallet for de nuvarande 700 nlillioner i sedlar
fall' en' sedelstock av e:a 400 Inillioner, kunna vi borja diskutera
fragan on1 sankning av industriarbetarnas loner.

Vad 'angar 'nornlalarbetsdagen, fruktar jag i likhet med professor
Cassel,: att den fragan ar for tidigt vaekt. Jag hade svarf att tanka
mig, att efter all den forodelse, som varldskriget· astadkommit, den
nuvarande tidpunkten skulle kunna medge nagon n1inskning i stort
sett av arbetarnas anstrangningar. L'angt sannolikare forefaller det
mig, sasom jag skrev i Svensk handelstidning, att kapitalisterna ffiaste
~vstA fran 'sin vinst, ambetsmanneh fl~an sil} loneforbojning och ar
betarna ,fran' sin atta timmars dag tills vidare, om Europa' skall kunna
overleva de narmaste svara aren. MAbanda staller sig saken dock nagot·
gynnsammare for de neutrala landern'a. Fragan galler ytterst, on1 vi
med 8·titnnlars dag kunna produeera lika myeket som forut; imotsatt
fall maste ju for landet saS01n helhet ett sjunkande vulstand bli foljden..

Antaga vi, att arbetsdagen minskas frAn tio timmar' till Atta oeb
atl e'n av de tva bortfallande tinlmarna kunde ersattas genom okad
arbetsintensitet, sa aterstar i alIa fall att finna e'rsattning f6r en
arbetstimme onl dagen. For manga ar sedan framboIl jag, att om
vi slopade de militara utgifterna, skulle vi fA medel att irifora 8~

tinlmarsdagen. Ifall vi 'nu befrias fran den massa improduktivt ar
bete, som Inilitarvasendet' represe?terar, finnes det sa 'till\rida en
mojIighet -for att vi kunna infora 8-timmarsdagen oeb andA produeera
lika mycket' som forut.,

Professor S. Brisman: Det ar omojIigt att taga upp till beband~

ling alIa de fragor, SOLn hal' berorts oeh som for ovrigt till stor del
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utforligt . diskutet~ades vid se'naste. sam111antradet. Professor Cassel
tog med all· ratt till .utgangspunkt for sin frarnstallning av .Sveriges
ekonolniska· lage det forhallande, i vilket vart lands prisniva, nar
va.rldshandeln ater oppnas, kommer att befinna. sig till den internatio
nella prisnivan nled de. valutak~rser, som nu rada.

For de lander, som fAtt sina valutor forstorda, betyder varlds
handelns oppnande ingenting for prisnivan; denna bar visse.rligen stigit
oerhort, men de utiandsl\a valutofna hava stigit i motsvarande .m~n~

110s oss aterha ju varuprisen aven gAtt upp vida· utover den inter
nationella prisnivan, men valutakurserna ha hAIlit ~ig u1~der pari. Ltk
nande galler aven fle.ra andra lander, exempelvis England. Detta I,and
brukar annars tagas' som standard, men det ar nu Amerika, som b~ir

centralpunkten. England hotas av en farlig situation genom de in
strommande billigare ameri~anska varorna. Det engelsk3: industrifor
bundet har llttalat sig for inforande av iUlportforbud for alIa varor,
SOl11 kunna saljas. billigare .an de inhemska, tills' fabrikanterna .hunnit
inratta sig for de nya prisforhallandena.

Nar man jalnfor vAl' prisnivA' med den engelska och amerikanska.,
kan

r
' den icke tagas precis sA~ sonl den star pit papperet. Vi ha

namligen hal' att skilja mellan tva slags priSel\ Det .ena slaget iir
icke fastlast vid den inre prisnivaI). :Detta galler vissa ravaror, som

nu befinna sig' i abnormt lage 111en sonl ko~ma att a.v sig sjalya ga
ner, nar. t.illforseln blir tillracklig. De, formella forluster, SOlTI uppsta
harigenonl, ar det icke skal att valtra over pa konsurnenterna, ty
dessa ha redan ·betalt den vinst, som uppstod vid prisstegringen, varfor
den nn, uppkommande forlusten ffiaste baras i forstahand avo produ
centerna. Sedan k0111ma vi till den pr'isstegring, som beror pa hojning
av lonerna och de darmed salTImanhangande produktion~kostnaderna.Pr<?
blemet ar har, vilket resultatet skall bli av en sankning av den ge
nomsnittliga nivan, som nu Jigger over fl~ammande landers. Pro
fessor Cassel bar utforligt redogjort for de utsikter, SOlIl i det avse
endet foreligga ur inflationens synpunkt. I den lnan det nuvarande
laget ar beroende av bris~ande jamnvikt pa kapit,allnarknaden, kan
det forbattras genom atgarder i denna riktning. Det forsta vilikoret
ar salunda, att inflationen stoppas. I. det avseendet gick professor
Cassels resonemang ut pa att kapitalransoneringen skulle upphora
och diskontot sankas salllt att man ~orde inskranka statens kapital
ansprak. Jag ar emellertid icke sfiker pa att ett lillfredsstallande
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resultat kan vinnas pa det sattet. Alia, so111 tillstyrkte kapitalranso
neringen, voro pA det klara med att forutsattningen for densall1rna
var, att statens ansprak inskranktes, men det ar nagonting, som nlan
icke ar herre over. Vad det hoga diskontot betraffar, fir det riktigt.
att avsikten harnled aI', att den skall aterverka pa foretagsalnheLen,
111en man hal' icke tankt att behAIla det hoga diskontot Hingre an
nodvandigt. Jag tror dock, att professor Cassel overskattar betydelsen
i narvarande situation av en diskontosankning. Det rader ju full
standig ovisshet om det blivande prislgget. Det beror icke sa mycket
pa kapitaiknapphet, att exelnpeivis byggnadsverksamheten avstannat,
utan snarare darpa, .att nar det galler anlaggningar, som fol'rantas
under ooverskadliga tider, inlater ,man sig icke pa nya foretag, dft
priserna sta pa sin hojdpunkt och da elt betydande pl'isfall ar att
vanta. Darfor tror jag, att all bostadsproduktion kOlnrrler- att ligga
nere en tid f1'an1:1t. Men i alIa handelser ar det klart, att vi. nlaste
strava efter art tvinga ned p'risnivan till jamnhDjd med den inter~

nationella.
Nar ITIan foreslog kapitalransonering, val' det for att inskranka

anspraken pa kapital utan att bebova hoja diskontot. TankegaQgen'
val', alt man skulle lata salnhallets nodvandiga verksalnhet fortga
Inen hindra uppforande av biografpalats' oeb en massa foretag av
samma tvivelaktiga yarde. Sa snart vi aro pa den sakra sidan och
se, atl priserna aro pit nervag, kunna vi tanka pa' att avskaffa kapital
ransoneringen, men det fir psykologiskt oriktigt att gora det redan nu.

Det hal' framforts krav pa importforbud, tullar oeh dylika atgar-dee
av olika slag. Professor Cassel avvisade prineipiellt dessa. forslag,
men han gay en viss ratt at de ansprak, sonl i det fallet franlstallts
med hansyn till att det .har gallde rent provisoriska atgarder. Jag
troI', att det ur Inanga synpunkter fir farligt oeh till ingen nytta at.t
sla in pA den vagen. Man sager, att forutsattningen. for att vi skola
kunna sanka prisnivan aI', att man sanker produktionskostnaderna,
men hur skola vi fA ned produktionskostnaderna, onl det infores nya
tullar? Instronlmandet av utHindska v~ror iiI' villkoret for att pro
duktionskostnader och loner skola sankas och for att vara varor
skola na ett med de utHindska jaJnforligt yarde. Man forbiser, att
tullar och ilnportforbud icke liro till gagn for exportindustrien, oeh
pa denna bel'or till stor del sankningen. Det blir da exportindu-
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strien, sonl far taga hela bordan av tullskyddet. Vad man vinner
pA ett ball, forlo1'ar man pa ett annat.

Sa lange priserna sjunka, kornlner foretagsamheten att ligga nere t

ty folk koper icke nAgonting, sa lange priserna hAlla pa att sjunka.
Ju forI' vi kOlnma till stabilitet, dess battre ar det. Nagon genoln
snittlig nedpressning av arbetslonerna ar ieke nodvnndig, da de ju
hojts med blott 90 %. Men i vissa fall bar en sankning kunna aga
rum i sammanhang lned en nedsattning av levnadskosLnaderna.

f'.ijr narvarande ar situationen den, att arbetsgivare oeh arbetare
balla pa att raka i ett. nytt krig liksom 1909. Den viktigaste upp
giften for desvenska statsmakterna fir att i tid vidtaga 'atgarder for
att vi skola kunna undga den konflikt, pa vilken lllan A bAda sidor
bereder sig.

Man hal' hal' oeksa debatterat 8-timmarsdagens inverkan. Att den
kommer att inverka sankande pa inkomsten per huvud, darom ar jag
ense filed de tvA foregaende talarna. Men detta anser jag icke utan
vidare vara ett skal mot inforande av 8-timmarsdag, ty det kan handa,
att tillfredsslallelsen da.rav overstiger den forlust, SOlD uppstar. Dar
emot tror jag ieke, att den nuvarande tiden ar o]alllplig for genofil
forande av ifragavarande reform, utan i likhet med professor Heck
scher anser jag, att 'den iiI' lyckligt vald. Det skulle fora for langt
alt narnlare gil igenoln de skal, som tala harfor, lllen det fir uppen
bart, att vi komma att fA en arbetsloshet, som til' storre an nagon
sin. Under sftdana forhallanden verkar 8-tiInnlarsdagen SOIll en fii
villig forkortning av arbetstiden, som for arbetarna blir mindre kann
bar, an om nlan helt oeh 1lallet avskedar dem. Detta problem ligger
pa annat satt nu an under kriget, dA det gallde att laga ut det nlesta
l1lojliga ur den existerande arbetslrraften. Den situationen fir forbi, och
vi sta nu infor uppgiften attbereda sysselsattning for denna arbetskraft.

Professor Cassel lllanade oss att icke se fo~ morkt pa framtiden.
Jag tror liksom 'han, att vi ieke fa nagon kris, men det ar tamligen
likgiltigt, om det blir en kris eller icke. Faktum aI', att vi stA infor
en utomordentligt utpraglad lagkonjunktur, SOln jag gissar kommer
att vara till 1923 eller 1924, da det kanske blir. nagot konjunktur
omslag. Aven om man ieke bar lata skramnla sig duray, sa tala
alia skal for att man hal' det perspektivet fralnfor sig oeh inrattar
sig darefter.
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Professor G. Cassel: .Vid denna sena tiinme 'skall jag.. icke jnga: i
svaromal betraffande professor .. Wi"cksells teoretiska:· reso'neiriang., Jag
viII -blott s'aga, att jag finnel- hans fo~slag oin nedskrivning av 'pris
nivan" fran 350 ,till 100 synnerligen betanl{ligt, ·ty· harigeno"m: skuJIe
vallas arbetsloshet oell koilflikter. Jag' ',tror, alt vi ha tillrfickligt att
gora med. att. soka konlnla ner till 200. Att dA 'av ~'rent teoretiska
oeh prineipiella' skal 'blott forklara, att vi skola ga' -iillbaka till ~,Q,e

priser, 'vi hade fore kriget.. ar .opraktiskt, och. en sadan atergang ,skulle
ieke .kunna aga rum '. utan.' :orinlliga ,skador': Det· fir .ick.e dar-for, att
jag hal' nagon overtro pa: guldet, .som jag sager,: att 'vi .Dora ,ga'ned
till guldparitet, men' det ar. for att komma i. niva med England Deb
'Ainerika. ': '

Vad de handelspolitiska forhallandena betraITar, hal' jag: icke. .velat
rekommendera inforande .av tullar' foratt skydda vAra' inhemska na
ringar, men jag hal' sagt, att det &nns 'skal for "att inforaskydds~

tullar, darfor' att importen av. ralnaterial. nlaste ga nagra' nl'anader
fore den 'fardiga .'varan, sorb kan; saljas till ·billigtpris. .Emellertid
motvages detta ,av stegringen av ~ p'undkursen, 'oeh dal~for ar det· icke
sakert, att man b,ehover .detta skydd... Men' del fir ':uppen'bart, att- d-et
kan befinnas nod.van-digt, att svenska staten vidtager' vissa atgard-er
emot sadana stater, .SOlll . viIja patvinga oss sina fardiga'. produ'kter
·men hindra oss att.fa ramaterial. En hel del av vara ravaror'~maste

kopas i utlandet till hogre pris, 'an sonl gallerpA. den allmanna ma~k-

naden. Vi bora darfor vara beredda' att ·taga bort importforbudet
med villkor, att vi fa kopa 'ramaterial till nlarknadspris.' .

Jag hal' blott v.elat tillagga dessa praktiska oh'servationer for' att
icke bli missforstadd.
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Herr ordforande, n1ina he1'ra1'1 Det ar ett omfattande komplex av
fragor, delvis av myc.ket heterogen natur, son1 inrymnlas under I'u
briken » bostadsproduktionens finansiering». Jag gor sjalvfallet inga
SOln heIst ansprak pa att Ineod det foljande sarnnlanfattu dessa spars
rnal i en on1 an aldrig sa kortfattad systematisk framstallning. Jag
ar fulit '~edveten,om att jag nodgas helt utelalnna eller atluinstone
ytterst knapphandigt berora vissa betydeIsefulJa sparsmal, sonl hora
till mitt am!1e. Nagot merao an, som rubriken angiver, »nagra syn
punkter rorande bostadsproduktionens finansiering» asyftar jag salunda

icke att lamna.
For att det hela icke alIt for Inycket skall framsta sasonl los

ryckta oeh 111indre salnmanhangande satser, bel' jag att pa f6rhand
fa angiva, huru jag' tankt framHigga de ,synpu,nkter, vid, vil~? ja.g
narmast ~inlnar uppehalla mig. Min avsikt 3.1' sa1undaatt forst mera
kortfattat uppehalla mig vid forevarande sporsmaI, sadana de ge
stalta sig, oberoende av den fiU radande krisen pa o111radet, for att
sedan berora de av kristiden fralnkallade speciella fragorna. In!lan
jag overgar till sjalva amnet, bel' jag fa' erinra Oin ,att bostadsfragan
ur Atskilliga synpunkter underkastats ~ynnerligen ingaende undersok
ningar av 1912 aI'S bostadskommission samt av socialstyrelsen, ul'
vilkas utredningar jag delvis hamtat' materialet for den foljande
framstallningen. '

Fragan Oin bostadsproduktionens finansiering beror ju narmast
sjalva byggnadsindustriens finansiering.·. I?et kan dii till en borjan
aga intresse att taga del av vissa uppgifter om omfattningen av
denna industri. Den nl3tes SOIn ° bekant med begreppet »eldstad» sa

som den kvantitativa enheten. Sasom kristiden i extreln form ut
visar, ~ir det vanskligt att angiva ett arligt bostadstillskott sasom
normalt. Produktionen pa detta omrAde kannetecknas likaval sonl pa
andra ekonomiska verksambetsomraden av olnvaxlande hog- oeh lag
konj up.ktur. ' Med deona reservation kan Ulan emelle~tid uppsl\atta; en

'i viss 'n1an norInal arspl~oduktion til( inemot 30,000 eldstader.'Ko.st
naderna harfor torde starkt appro'ximerat kunna anslAs till for' l)ar

varande halvtannat hund1'atal millioner oeh fore kriget till cirk'a en

tredjedel av detta belopp. Det anforda torde vara tillrackligt far att
giva en ungefHrl~g 'forestallning om de betydande belo~p, SO~11 bygg
nadsindustrien arligen omsatter. Det Ina erinras, a.tt siffrorna uteslu-
tande avse' bostadslagenheter. ' .. 0', ~/'
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Den ty,piska" fo1'nleil for byggnadsindustriensdriftkredit a1' soin
bekant hyggnadskreditivet~ Kreditgivare 31'0 'hal' uteslutande inteek
ningsbolag 'oeh affarsbanke1'. Enligt bostadsl{oITlrnissionens utredning
rorande fastighetsk1'editen AI' 1912 uppgiek ifragavarande kredit sagda
aI" till eirka 32,000,000 kr., av vilka inteckningsbolagen utla,mnat en
oeh affarsbankerna tva tredjedelar.

tTag viII bar ej na1'mare uppehalla 111ig vid denna kredit utan en
dast antydningsvis nalnna, attdet 3.1' en' 1'elativt dyrbar fo1'111 av lan,
narmast beroende pA' den k'ontroll, langivaren 11laste forena med denna
Ianeverksanlhet oeh for vilken kl:editivavgiften torde fa anses utg5r"a',
el~sattningen. Salunda tord'e avgifterna for nyssnalllrida' belopp kunna
anslas till eirka en halv million kr., varav huvuddelen konlmer pa
Stockholni's stade Sake1'ligen 'stode vissa ej obetydliga bespa1'ingar att
vinna, darest denna hlngivning erholle sina specialorgan, atminstone i '
de stor1'e staderna, pa sa 'satt~ att ett enda k1'editinstitut olnbeso1'jde
densamlna och darined kunde handhava den erforde1'liga kontrollen pa
ett ratioriellt satt. Vad nu kanske 20 elle1' 30" 'pel~soner skota som
bisyssla, kunde en elJer tvA personer hava till sitt enda arbete, oeh
darmed skata det bade battre och i stort sett avsevart billigare.

Vid sidan av denna i allt fall ordnade' kredit laborera byggher
rarna i stor utstracknirig lTIed en vida saln1'e kredit i form av korta
leveransvaxlar samt Ian hos privatpersoner. ,Hela denna kreditgiv
ning a1' givetvis forenad med en icke ringa risk .- om bygget ej blir
fardigt, .ar den' ofta tillspillogiven - och darfor, agnad att locka
mindre nograknade Iangivare, somspeciellt laborera med stora risker
men' ocksa forbeh'alla sig ockrarvinster. Denna osunda toppbelaning
ar agnad att i ieke ringa grad fordyra vara byggen. Botenledlet har
emot toi~de vara att soka pa tva vagal', dels oeh framfor alIt i en
fastare organisation av byggnadsindustrien, varigenom denna komrne
i mera kapitalstarka ]lander an nu ofta' ar fallet - jag aterkOlTImer
till denna fragasenare - dels oek i en mera rationellt ordnad over
flytthing av den tillfalliga driftkrediten i verkliga fastighetslan.

Man konlmer hfirmed in, pa fragan onl den egentliga fastighets
krediten, oeh fAr jag, "for att narmare klargora de' onskenlal, SOlTI pa
detta omrade enligt min Inening al'O de roest frallltradande, med
nagra ord' be1'ora resultaten av bostadskomnlissionens undersokning
over bostadskrediten' inom landet. Undersokningen avs'er som namnt
forhAlIandena ar 1912. Jag bel" om overseende, om jag nodgas upp1'epa
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en del rent statistiska uppgifter, vilka dock a1'o agnade att belysa den
svenska fHstighetskreditens allnlanna struktur.

De redovisade inteckningslanen uppga till cirka 1 1/ 4 nlilliard oeh
omfatta i stort sett salntliga Ian med undantag av dem, SOln Himnats
av enskilda personer. lfragavarande belopp fordelar ~ig pa de olika
kreditgivarkategorierna pi! foljande satt: stadsbypotekskassan 11 1/ 2%,

inteckningsbolagen 19 %, spa1'banke1'na 23 %, affarsbankerna 15 %, for
sakringsbolagen 19 %och stiftelser 11 %, allt i runda tal. Aterstoden
Aterfinnes hos nag1'a for fastighetsk1'editen ovasentliga kreditgivar-
kategorier. ..

Dessa fordelningssiffro1' aterspegla aven de former, under vilka
krediten lamnats. PA g1'und av speciella -forballanden aro ju dessa
olika kreditgivare hanvisade till el1e1' atminstone bast betjanta av att
anvanda vissa olika lanefornler. Salunda utlamna exenlpelvis forsakrings
bolag bundna lan, affarsbanker korta Ian ocb sparbanker Ian pa kort
tids uppsagning, alIt givetvis regler nled manga undantag. Detta hal'
haft till foljd, att den svenska bostadsmarknaden i oproportionerligt
bog grad konlmit att laborera med en svavande skuld.

Ungefar halften av krediten utgores av lan, som fi1'o uppsagb-ara
pa kort tid, -och ungefar en attondedel- aro korta Ian pA 3 oeh 6
manader. Nfirmare en fjardedel aro bundna lan, vilka, sasom krisen
visat, aro foga battre. Endast en flttondedel av IAnen aro ouppsiig
bara annuitetslan, vilka sAlunda kunna anses fylla de ansprak, som
maste uppstallas pa en fullt rationellt ordnad fastighetskredi~. Dessa
IAn aro till overvagande del utlamnade av stadshypotekskassan.

Fordelarna av formen ouppsagbara annuitetslan torde vara all..
mant erkanda. Lanen aro sakra oeh sky~da lantagaren mot uppsag
ning oeb franlfor alIt mot ranteforhojning under hela lanetiden. Han
kan alltsa rationellt planlagga hela sin affar oeh berakna, vad ban
hal' atmip.stone for ranteutgifter for fastigheten. Vida.re bliva dessa
Ian i langden de absolut hilligaste. Jag kan SOlD ett litet exempel
11arvidlag erinra, att man i Danlnark, dar fastighetskrediten fir ordnad
kanske bast j Q.ela variden, i 111edio av 1890-talet lyckades konver
tera ner 600 lnillioner kr till 3,6 %, oeb dessa Ian sta annn kvar,
om man bortser fran vad S0111 amorterats. Nar man talar om -den.
rantefordyring, vi aro utsatta for" hal' i Sverige, 3.1' det nagot nytt for
en dansk. Han forstar knappast, varfor rantefoten spelar nagon aktuell
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roll for vAl' nuvarande hyresstegring.. Slutligen viII jag nanlna som

en fordel betraffande annuitetslanen den olllarkliga aterbetainingen.

Det ar en gar~lInal inbiten uppfattning hos vara .fastighetsagare,

att dessa Ian icke skulle vara de lampligaste. Jag troI', att kristiden

givit bittra ~len, sam nlan far hoppas, hfilsosamma lardo111ar i den
vagen. Fastighetsagarna ha i stor utstrackning satt sig emot detta

slags IAn och i stallet efterstravat icke amortisabla, bundna lAn, sa
dana, som Himnas av forsakringsbolag.· Det fir alldeles tydligt, att

dessa visserligen ieke aro underkastade' sanl1na fluktuationer SOln de

uppsagbara och korta lanen, men i stort sett jamna forhallandena ut

sig, da dessa lall sagas upp under de minst gynnsanlnla rantetiderna.

SAlunda bands en betydande del av ifrAgavarande Inn ar 1908 pa

10 are AlIa. dessa Ian utlopte salunda 1918 oeh ha dfl hlivit furnyade

for lang tid nlot den AI' 1918 gHllande hoga lAnerantan. Betraffande

annuitetslanen star ju daremot ftt oillsikt.sfulit kreditinstitut berett

att, sa fort laget InedgeJ", konvertera ner delli, vilket lantagarell sedan

under bela d,en aterstaende lanetiden hal' furdel avo
OnskenlAIet . for ifragavarande kredit anser jag darfur vara, att

den kreditinstitution, som kan oeh viII Hinlna dylika Ian i en omfatt

ning av storre betydelse, nalnligen stadshypotekskassan, kraftigt ut

vecklas. Ett steg i den riktningen har tagits a v 1918 ars riksdag,

dA denna kas~as grundfond hojdes fran 30 till 50 n1illioner, vari

genom onlslutningen kan drivas upp till 500 i stallet for tidigare

endast 300 millioner kr. Aven inteekningsbolagen borde i storre om

fattning an hittills begagna foreval~ande lanefornl. Samma fir forhal

landet nled forsRkringsbolagen. Svarigheterna eller rattare sagt be

svarligheterna for de sistnamnda aro ej oovervinnliga. Det finnes

tva sadana bolag, sonl i stor utstraekning praktiskt adagalagt detta.

Slutligen fir det ett onskelnAI, att fastighetsagarna skola komn1a till

insikt orn annuitetslanens betydelse. Sam ett kuriosum kan ju

erinras, att dessa lan, som hos oss nlotas av sadant lTIotstand, aro

en svensk »uppfinning), vilken bor-jade tillampas av riksbanken under

1700-talet.
Betraffande de . lan, SOLD utlan1nas av stadshypotekskassan, vill jag

franlhAlla en speciell svArigbet, sonl fralntriider, dA obligationer lalIlnas

som likvid for lanen, namligen kapitalrabatten. En byggmastare har

vanligen icke sa stark ekonolnisk stallning, att han kan taga denna

kapitalrabatt. Ponera, att en ordin~tr Stockholmsfastighet pa 500,000
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kr. kan belanas till 300,000 kr. .Om obligationer a omkring 90 %

liimnas SOln Iikvid, skulle det med nuvarande kapitalrabatt betyda.,

~tt lantagaren. maste. satsa 30,000 kr. av egna nledel for att tacka

~apitalrabatten. Detta gor lanen Inera osympatiska, ·an de eljest
skulle vara.

Jag hade tankt mig, att nlan borde finna en utvag for att en lan

tagar~ alltid skulle kunna, givetvis endast tillfalligtvis, onlsatta sina

byggnadskreditiv i verkliga .lan,. oeh det ar inte. bara ,en tanke, som

uppstatt hos Illig, utan l11an hal' oeksa varit inne pEl. ·tankar i den

riktningen aven i Dannlark. Jag hade salunda tankt, att man skulle

~lfarda obligationer med fast kurs lllen rorlig ranta. En fastighets

a.gare skulle alltid kunna ga till ett institut, sonl lamnade sadana

Ian, 'oeh fa det belopp, han onskade, nl0t det .att han betalade note

r.ad ranta. Med d~tta Ian mot rorlig ranta, vilket skulle vara upp

sagbart a Oillse hall, kunde. han stft avvaktande, tills han finge ett

y.u] ordnat kassalan. Jag vet ieke, om gallande lagstiftning lagger

hinder i vagen for ~n sadan anordning, lllen saken kan teoretis'kt

losas pa detta satt.

Vad jag hal' nalnnt, galler narmast primarkrediten elIer kassaIanen.

Utover denna kredit finnes ett fullt lojalt kreditbehov, ehuru det ovet

skrider .den belaningsgrans, inonl vilken lanet kan anses fullt betryg

gande sakerstallt. Jag syftar pa sekundarkred'itwrIJ, for vilken ·det for

narvarande helt oeh hallet saknas sarskilda organ. Hithol'ande Ian

lamnas merendels av affarsbankerna sasom lombardhln eller av privat

personer, oftu Inot ic.ke tilltal~.~d.e rantesatser. Ieke desto 111indre

itger vad jag' nyss anforde SOlll kannelnarkenpa en ordnad fastighets

kredit i allmanhet om mojligt an hogre grad av giltighet betraffande

sekundarkrediten. .Ayen des,sa Ian torde salunda bora lamnas' i
form av ouppsagbara annuitetslan.

~-'or ordnandet av sekundarkrediten hal' bostadskol1nllissionen franl

lagt ett forslag, SOin atnlinstone icke hittills medfort resultat. An

ledningen hfirtill kfinner jag ieke, men ja.g formodar, att den Jigger i
den av riksgaldskontoret uttalade farhagan for konkurrens pa obliga

tionslnarknaden. Det ar enlellertid nl0jIigt, att fragan kan .fagas upp

igen. Konlmissionens forslag gar ut pa att sekundarkrediten skall

ordnas som primarkrediten med enav staten understodd kassa, for

slagsvis benamnd riksinteekningskassan - i viss Ulan efter Inonster

av stadshypotekskassan - med en av staten tilIskjuten grundfond
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och Ined ratt att utge obligationer. Kassan skulle fornledla Ian till
inteckningsforeningar, motsvarandc stadshypoteksforeningarna~" Med
hansyn till risken Himpar det sig icke for en statsanstalt eller ett in
stitut med halvt statlig karaktar att belt pataga sig risken for "en
hlngivning av ifrAgavarande slag. Skillnaden mellan stadshypoteks
kass,an och den foreslagna riksinteckningskassan.:11' darfor, att bredvid
den senare skuIle stft ett systerbolag, tillkomlnet pa privat vag och
med g'anska betydande grundkapitaI. Detta boIag skulle mot viss,
for alIa IAn lika stor ,avgift 'ikHida sig Lorgen for' alIa foreningarnas
IAn gent, elnot kassan. Man skulle pA 'det sattet fA in affarsmassig
drift. i del bela. A ena sidan skulle bolaget besjalas av en naturlig
stravan att pa alIa satt soka utvidga rore]sen for att fA sA rnycket
avgifter SOin mojIigt. A andra sidan Iage det i bolagets intresse att
i stor8ta mojIiga Ulan gardera sig sjalvt for forluster. For den obIi
gationskopande alIma,nheten skulle det alltsa finnas en specieIl garanti
for att, det enskilda intresset skulle fA sa att saga ~itta emeIlan,
innan den av staten tillskjutna grundfonden kunde tagas i ansprAk.
Pit detta satt skulle nlan oka utsikterna till att skapa en nlarknad
for obligationel'na. Vidare skulle foreningarna icke vara solidariskt
ansvariga utan endast med en ViS8 tilHiggsranta svara for eventuella
forluster. Annal'S kunde det bli en fara for att man antingen icke
aIls 'skulle fA med kapitalstarka personer eller ocksA att dessa skulle
utesluta alIa 'lnindre kapitaIstarka. .

,:; Det hal' mot detta forslag riktats den kritiken, att det 3.1' en for
inveckIad, for onlstandlig apparat. Och' lllan hanvisar till de i Dan
mark verksamma, mycket enkla hypoteksforeningarna och kreditfor
eningarna, de senare for primarkrediten och de forra for sekundar
krediten. ~L\tt icke kOlnmissionen forordat sadana foreningar, SOln
visat sig fungera pa ettutmarkt satt, beror pa att man hal' i Sverige
redan pa 1860-talet forsokt infora nagonting liknande filen dA miss
lyckats. Vidare ligger det i sakens natur, att vi overhuvud taget
icke ba den ekonollliska kultur pa detta omrAde och den vana vid
ekonomisk samverkan och tilltro till' ekonomiska organisationer, som
man hal' i Dannlark. Obligationer, vilka venl som heIst dar koper,
skuIJe formodligen icke finna nAgon marknad hal' i ~verige. Slutligen
iiI' det s·venska foIket icke tillnarmelsevisett obIigationskopande folk
i samma utstrackning som det danska. I Dannlark - liksom i Frank
rike - bava obligationer vunnit marknad aven hos saluhallets breda
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lager' oeh absorberats av dessa lagers sparkraft, under det att hos
oss obligationer huvudsakligen kopts endast av de s. k. kassorna oeh
vissa enskilda, sonl vid formogenhetsplaeeringar, av en eller annan an
ledning ha att iakttaga sarskild forsiktighet.

Jag overgar nu till en form for fastighetskredit, SOlll bar en viss
sarpragel~ namligen egnahemskrediten. Den skiljer sig fran den egentliga
fastighetskrediten forst oeh franlst darigenom, att den ar en halvt personlig
kredit. Agarens personliga kvalifikationer spela en avgorande roll:
fir det en duktig karl, som anmaler "sig som lanesokande, ar lAnet
bergsakert, om det iiI' en slar~er, hjalperdet knappast, hur god fa
stigheten an" are I viss grad galler detta ocksa i fraga om hyreshus,
men icke i sanlma utstrac~ning. Vidare lanlna icke egnahemulen
nagon kontant avkastning, utan ranta oeh anlortering maste tagas ur
agarens arbetsfortjanst. F6r llarvarande finnes heller icke nagon
konstant efterfragan pa egna~eln. De ha icke samma sakra lTIark
nad, som "de fatt i Amerika;' dar det, sa snart ett eget helli finnes
till salu, omedelbart finnes nagon, som ar beredd att overtaga det. 
Ju mera roreisen sprider sig, konlmer den bristen i finansieringen
att forsvinna. Sist ocb fralnfor alIt bor lTIall i fraga onl egnahernillen
erinra om agarnas sma ekonomiska. villkor.

Denna rorelse ha statsmakterna pa flera satt, narnlast. av ideella
sk~il, ansett sig bora taga under arlnarna., Jag viII icke kritisera
denl?a politik ur synpunkten darav, att· det allma.nna iklatt sig ekono
miska uppoffringar for rorelsens finansiering. Man rna dock vid den
kritiken icke forglornlna de ofantliga itllponderabilia, som bora kastas
i vagskalen pa kreditsidan i fornl av okad folkhalsa file nl.

Vad jag vander mig mot betraffande egnahenlskrediten aI', att det
stod, som lamnas, ffltt karaktaren av maskerad subven~ion i form av
onaturligt lag ranta ._' 3,6 % - SOln icke foljer med de vanliga
rantebetingelsetna. Foljden· hal' blivit, att staten icke orkar Bled att
lamna det stod, som 'rorelsen behover. De 20 millioner, sonl beviljats,
firo i sjalva verket endast en droppe i bavet- i forhallande till det
verkliga behovet." Vidare ar att nlurka, att saljaren vanligen ar den,
som skordar vinsten av denna lftga ranta genom att kapitalisera under
rantan. Denna teoretisk~ anmarkning, som gjorts vid flera tillfalIen,
saknar icke heller praktiskt belagg. Slutligen ar hela lanerorelsen,
"alltfor stereotyp: antingen far en lanesokande alIa de hal' formanerna,
lag l~an'ta oeh fornlanliga betalningsvillkor, eller ocksa ingenting aIls.
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Jag hal" i sista huftet av »Hem i Sverige» efler .samrad Ined

doktor Adrian Molin i dennes egenskap av ledalnot i bostadskon1

missionen utveeklat en del synpunkter rorande sattet for hur denna
kredit, savitt jag fo1'star, borde ordnas. Jag riktar mig hari mot
det forha11andet, att det ar ett hogst ringa antal personer, son1 genonl
det allnlannas direkta Il1edverkan lyekats forvarva sig egnahenl. Det
vilaI' pa grund darav nara nog ett skimmer av loje over 1'orelsen,
den hal' kommit att framstA sasom en soeialpolitisk leksak oeb har
darfor ieke i' det allmanna medvetandet fatt den ekonomiska barkraft t

80m den fortjanar. Darfor hoI' staten ikHida sig borgen for lanen

oeh lata en statsinstitution son1 laneformedlare skalla lan, varden
kan pa den oppna marknaden. En sadan laneformedlare bor kunna
fa IAn pa forlnanliga villkor. I Anlerika val" hela egnahenlsrorelsen

tidigare organiserad SOITI laneformedling, nuil1era ar det sma inteek
ningsbolag, som tratt i forgrunden. Jag hade tankt mig, att den
svenska egnahernsrorelsen ieke skulle bindas ·vid nagra stereotypa

former utan att nlan skulJe lata sarskilda fullmaktige med vidstrackt

befogenhet skota 1'orelsen efter individuella forhallanden. Det skulle
salunda iek·e vara nagot hinder for alt dessa fullmaktige' beviljade

egnahernsbyggare medel blott for topplanen, 10 it 20 %, nch late dem
skafIa resten sja]va. Gen0111 en sadan anordning behovde 111al1 ieke
dr3ga upp granserna pa ett satt, som i varje fall 111aste bli mer eller

mindre konstlat. Det skulle kunna tankas, att man for111edlade Ian
exempelvis for en· stor villabyggnad utan statsborgen oeh Illot fullt
affarsmassig avgift, under det att det storre hlnebehovet, dar det

verkligen forefunnes, bleve helt sakerstallt av staten.
Om jag sUlnmanfattar, vad jag nu sagt, fi1'o de refo1'mkrav, SOIll

kunna uppstallas pa detta omrade, en battre byggnadskreditivgivningt

rned okade mojligheter att omsatta kreditiven i en valo1'dnad prinlar
kredit - efter de linjer, som blivit uppdragna av stadshypoteks

kassan - oeh vidare ett ordnande av sekundarkrediten samt egna
·hemskeediten, av vilka den forra ieke hal' nagon organisat.ion aIls oeh

den andra en organisation, sonl i langden ieke fir barkraftig.
Jnnan jag lamnaI', vad jag ville kall.a de 110rmala tidernas eko

nomiska sporsmaJ, oeh overgar tiJI kristidens, vill jag erinra 0111 ett
problem, . sonl jag forut antytt, nanllige·n fragan 0111 att driva fram

bostadsproduktionen fran dess nuvarande hantverks111assiga stadiu111
till en ekonolnisk oeh teknisk storindustri, sa langt detta later sig gUra.
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Jag viII bar ej nfirnlare inlata lnig pa dett.a vit.tgaende sporsnlal,
111en jag tror, att det ar vagen for bostadsproduktion~n att draga till
sig erforderligt kapital, skapa betingelser for okad arbetsfred pa bygg
nadsmarknaden, nedbringa de direkta produktionskostnaderna ~ bland
allnat genom standardisering av byggnadstype1' och viss lnateriel, sa
som dorrar ocb fonster, koksinredningar m. In. -' ordna leverans

forballandena, sa att leverantorerna~ risk minskas ocb priserna .kunna
sattas lagre, saInt att i ovrigt forebygga de Inangfaldiga former av
sloseri lTIed kapital och arbetskraft, sonl nu for.ekonlIna inoln yrket.

SAsom forhallandena for narva1'ande gestalta sig, kunna tio bygg
mastare i tio' delar av staden mAhanda icke bygga mera, an 'vad '~n

byggmastare skulle gora, om det skedde pa ett stalle nled lampliga
nlaskinella anordningar. I viss man maste byggnadsverksalnheten
forbIi hantverk, lllen vi ba ju dock sett, hurusom lllan vid stora
'byggen, t. ex. nordiska ·kompaniet och tekniska hogskolan, kunnat
betjana sig av en stor del InaskinelIa anordningar. Det skuUe, dar
onl ar jag overtygad, avgjort. lona sig att i sto1're olllfattning info1'a
dylika, Oln man i ett salnnlanhang bebyggde hela kvarter.

Jag n'odgas bekanna, att alIt detta for narvarande tyvarr mera ar

att betrakta som from~a onskningar an _nagra positiva forslag. Men
fragan torde sa smaningom genom omstandigheternas makt }{omma
att tiIltvin'ga sig ett okat int1'esse.

Jag overgar nu till ~riRtidens specielIa bostadsprobleln, sedda ur
ekononlisk synpunkt. Betraffande dessa hal' hyresstegringslagstift
ningen utovat ett sa dominerande inflytande~ att jag med nagra ord
maste berora densamma. Jag fo1'utsatter barvid,. att Iagstiftningens
sarskilda bestammelser aro allmant bekanta.

)

Det bar ur allmanna ekonomiska synprinkter riktats den anmark-
ningen mot lagstiftningen, att den forhindrat den naturliga prisbild
ningen pa hyreslnarknaden och darmed ocksa omojIiggjort dels den
ekonomiska balansen mellan tilIgang och efterfragan och dels nypro
duktionen av bostader. Vad balansen betraffar, synes man emellertid ,
savitt jag kan se, hava alltfor mycket forbisett, att »konsumtionen» av
bostader icke genonl prisfordyringen kan inskrankas pa samma satt
sonl konsumtionen av forbrukningsartiklar., Bostadsbesblndet fir icke
i detta hanseende jamforligt med det tillgangliga forradet av exempel
vis kaffe. Man 1'01' sig ju llamligen i forra .faIIet med ett visst antal
nara 'nag odelbara enheter. Skulle en inskrankning ske, kunde det
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narluast bli pit det sattet, att det enskilda hushallet toge ansprak
en, mindre enhet an forut. Foljden hitrav skulle val bli, att efter
fragan pa mindre lagenheter okades oeh pa storre minskades. Huru
vida just denna foljd skulle varit ett onskemal, lamnar jag darhfin, i
betraktande av attbristen pa lagenheter ar storst i vad angar just
luedelstora oeh Sina lagenheter.

Vidare l1laste nlan erinra on1 att betraffande den for de Inindre
bemedlade klasserna nara nog dominerande lagenhetskategorien, ett
runl oeh kok,' kan nagon inskrankning, aven om annu mindre lagen
heter funnes att tillga, knappast ske. I alIt fall skulle en sadan sank
iling av bostadsstandal~den varit av odesdiger natur ur hygienisk och
allInant social synpunkt.

Jag viII dock ej underlata att erkanna, att resonemanget sa till
vida agel' giltighet, som en kraftigare hyres~tegring sannolikt hade
varit agnad framtvinga en viss utflyttning till orter oeb frakter nled
mindre bostadsbrist.

Vadvidare angar hyresnivans anpassning efler produktionskost
naderna, synes man likaledes bava alltfor mycket jan1gtallt bostaderna
lned andra varuslag. Det ar dock icke nodvandigt, att hyresnivan
skall nled salunla rorlighet anpassa sig efter dagens produktionskost
nader so~ andra varupriser.. Det redan befintliga bostadsbestandet
springer ju ej bort, aven om det uthyres till priser, som understiga
dem, vilk~ skulle betingas av dagens produktionskostnader, liksom
man mast.e erinra sig, att den arliga nyproduktionen pa onlradet
endast utgor en ytterst ringa del av det forrad, som sa att saga kon
sumeras utan att dock darlned forsvinna. Jag aterkommer strax till
den fragan, onl ens en fullstandig anpassning av hyresnivan efler
dagens produktionspriser varit Inaktig att driva fram en erforderlig
produktion av bostader. .

Slutligen far luau pa hyresstegringslagens kreditsida anteckna, att
den torde hava bidragit att· forhindra jobberiet pa fastighetsmark
naden. Jag vill S:1lunda ifragasatta, om den forutvarandebaussen
i fraga om jordbruksfastigheter, vilken nu tycks avlosas aven stark
b.aisse, varit en sa alldeles onskvard foreteelse.

Nar jag i det foregaende talat om det genom lagstiftningen astad
komna hindret for byresnivans anpassning efter produktionskostna
del'na sasom en fordel, viII jag med styrka betona, att jag asyftat en
sprangvis genomford anpassning, som direkt skulle i anslutit sig efter
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dagspriserna pa byggnadsll1arknaden. Daremot synes det mig franlsta
scisom ett axiom, att de boende skola betala ~tt hyrespris, SOln i
Hingden ar', anpassat efter produktionskostnaderna. 'Jag har endast

velat gora gallan de" att denna anpassning bor' oeh kan ske successivt
och delvis utan direkt ekonomisk kontakt med kristidens vAldsamma
prissvangningar. Jag viII oeksa erinra 0111 at.t soeialstyreIsen och 'bo

stadskomnlissionen i ar forord~t lAngt gaende steg 1110t lagstiftningens
varliga avveckling, narUlast i~,-den formen, att prisbildningen inolu'

vissa granser skulle lamnas helt och ballet fri. I den kung!. propo
sitionen ar forslaget om' ~O % sasom generellt tillAten byresstegring ,
en1ellertid uteslutet och '- jag kan ej under-lAta att framhAlla detta
- med en motivering av foredragande departementschefen, sam enligl

min mening icke vittnar 0111 forstaelse for fr£lgans betydeIse oeh lagets
allvar. I-Iela den, savitt jag kan se, betankligt lattvindiga 1110tive
ringen for avslaget bygger i sjalva verket' pA den forutsattningen, att
vi ,skola bibehAlla en sadan bostadsknapphet, att nybyggnadel~ skala
kunna utbyras for fullt ekonomiska hyror~ aven onl de hava att ut
barda konkurrens med det aldre, billigare bosladsbestandet. Man ser
ocksa redan nu tecken till att hela lagstiftningen, om den ejmildras i
tid, komnler atr sprangas sondeI' av det ekonomiska trycket mellan
hyrespris ,oeb vel'kligt hyresva.rde enligt nu gallande penningvarde.

Jag overgar nu till den problemstallning, som har legat till grund
for forslaget om liyresstegringsskatt, sadant det foreligger i ett be
tankande, sam i dagarna avlainnats av borgnlHstaren Jakob Pettersson,
landskamreraren A. Wijkman saInt undel'tecknad i egenskap av inoo)
civildepal'tementet tillkallade sakkunniga.

Jag har redan lange nog tagit uppmarksamheten i ansprAk och

her darfor fa sammanfatta det foljande i nlera korta punkter.
Byggnadskostnaderna hava under kristiden som bekant varit ut

satta for lninst lika star, st€gring 'SOUl prisen pa andra varuslag. For
narvarande torde de vara -lllinst de tredubbla emot den}, som radde

fore kriget.
Givetvis ar det dessa svindlande priSel\ som narmast olnojliggiort

byggnadsverksamheten. Dock icke i oeh for sig. Jag viII i stallet

sarskilt hetona" att d~t ar det vantade prisfallet, SOlD utgor det nar
maste hindret. Vael den ene bygger i dag for 300,000 kr., bygger
den, andre kanske i morgan for 200,000. Jag vagar pasta~ att just
nu den allma-nna hyresnivan harvidej spelar :nagon roll; med den BU-
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varande knappheten pA bostader kan nlan faktiskt betinga sig snart
sagt vilka hyror sonl helst. Jag vagar darfor ocksa 'uttala den asikten,
att byggnadsverksalnheten ej skulle vara i gAng for narvarande, aven
om nagon statlig reglering av hyrorna aldrig blivit genonlford.

Det ar annal'S vanligt, att man far hora' av byggInastare oeh fa
stighets3:gare, att om hyresstegringslagen borttages, blir det nog bypgt.
Jag tror, att ingenting ar nler felaktigt an en sadan uppfattning.
Man har salnma foreteelse pa byggnadsrnarknaden som inom indu
strien. Industrien undviker sa my'eket sonl mojligt att inveslera l{a
pital, som skall lalnna avkastning pa lang tid. Ingen bygger heller
jarnvagar eller kanal~r. AlIa sadana foretag uppskjutas for att man
ieke harigen0111 skulle sa att saga kapitalisera dyrtiden oeh sedan
sHipa den med sig.

Om priserna kOffilna att till en del ga ned, torde de dock aldrig
na bottnen av sitt lage fore kriget. Savitt jag kan forsta, komnler
prisnivan att framdeles, .da den val' hunnit stabiliseras, bety'dligt
overstiga utgangslaget. Skall da en spekulativ byggnadsverksan1het
~omma i gang, ar det nodvandigt, att hyrorna aven i 3J~re hus hl~nnit

anpassas efter dessa kostnader. InfoI' denna forsalnling tord~ d~t ej
vara nodvandigt att narmare utveekla de konsekvenser, som skulle
uppsta, om disproportionen lnellan hyror i aldre och nya hus allt
jan1t tvangsvis forhindrades att fA utjalnna sig.

Jag viII icke sta for just den siffran, men Oln vi antaga, att bygg
nadskostnaderna exelnpelvis ga ner, sa atl de lned 100 % :overstiga
kostnaderna ar 1914, ha vi ~led nodvandighet att .vanta en sucees
siv hyresstegring intHI 100 %.

Man ,maste da erkanna, atl. betydande krigskonjunktnrvinster
kOIUlTIa att inhostas pA det aldre, under billigare tider produeerade
bostadsbestandet, ehuru dessa vinster 1,onl111a att skordas senare, an
fallef varit pa andra ekonomiska omraden. Det hal' dA synts riktigt,
att del allmfinna matte gora sig delaktigt av denna krigskonjunktur
vinst, hal' liksom pa andra olnraden.

Vissa skfil tala doek for att lTI3n bor ga franl IIled forsiktighet.
Forst och franlst rna erinras, att fastighetsagarna mast vidkannas en
hogst hetydande utgiftsokning under kriget. Repara~ionskostnaderna

torde ha stigit relativt mera, an vad byggnadskostnaderna i genom
snitt gjort. Det uppgives t. ex., att takplat, som forut kostade 1
kr. per me.te~, nu betingar ett pris av 11 kr. Visserligen hehover
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man icke arligen lagga pa nytt tak, men det tarde dock vara sakert,
att hithorande utgifter aro storre, an man iaJlmanhet fOI~estaller sig.

Vidare hoI' man den invandningen, att en obligationsinnehavare
icke far okad vinst, nar penningvardet fanit. Varfar skall dA en fa
stighetsaga.re fa okad inkolnst,' varfor skall 4ans realinkomst forbli
oforandrad? llarvid vill' jag annlarka, att kapitalplacering i en fastig
bet dock icke ar detsamma son} ,en placering i obligationer,. Det
finns ett betydande riskmoment i fastighetsforvaltningen. En obliga..
tionsinnehavare hal' sin' sakra avkastning, vilket icke aillid ar fanet
med en fastighetsagare. Vidare vill jag erinra,.' att fastighetsforvalt
ning 'inne_bar en, icke obetydlig arbetsprestation, och det yore egel1
domligt, Oll1 icke detta' arbete liksom alIt annat arbete 'skulle er
sattas hogre nu an' forut. Vad som emelJertid gor, att Ulan trots
dessa patagliga skal, som Il1ana till forsiktighet, hal' kau ga fram
ganska hardhant, ar ett spe'ciellt forhililande, nanl1igen behlningen, vari
genom vinsten pa det egna kapitalet blir proportionsvis storre,' 'medan
daremot kapitalskulden icke okas. Den del av fastigheten, SOln agaren
besitter, kan i genomsnitt icke anslils till hogre belopp an 33 %. Pa
denna grund ger - om man nn helt bortser fran de okade utgifterna
- en hyresokning fran 1 till 2 en vinstokning fran 1 till' 4 och en
hyresokning fran 1 till 3 en vinstokning fran 1 till 9 o. s. v. Folja
hyrorna penningvardets, fall, sa 11laste vinsten i forhAllande hartill
stiga med starkt accelererande hastighet. Fastighetsagaren skulle i
genon1snitt fa ej blott formellt, - i antal kronor - utan iiven reellt
avsevart okade inkomster. Detta resonemang kan aven uttryckas sa,
att fastighetsskulden nedskrivits nled det fallande penningvardet 
om en krona nu ar yard 50 ore, for att taga en godtyckligt vald
proportionssiffra, hal' fastighetsskulden nedskrivits till hiilften - under
det, att fastighetens realvarde naturligtvis ej nndergatt nagon nlot
svarande minskning.

Detta fir i stort sett den ailinannagrundtanken i forslaget. Nu
kan det sattas i fraga, vilket man bor beskatta, avkastningen eller
sjalva kapitalvardestegringen. Salunda, en fastighet, sonl varit yard
100,000 kr., kOInmer efter kriget att'kosta exen1pelvis 200,000. 'Skall
denna kapitalokning utgora skattens foren13] eller sjalva den patag
liga byresinkoillsten? Vi 11a ansett ojamforligt riktigast att icke aIls
fasta avseende vid den annu sva,vande vardestegringen, sonl kOlnnler
till uttryck i det okade fastighetsvardet, utan vi 11a hallit ass till
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hyresstegringen, som Iran exakt matas, d. v. s. merinkomsten av hy

rorna under viss tid, fOl~slagsvis fern are Jag viII betona, att det na

turligtvis endast ar' fraga om att beskatt.a den verkliga mernettoin-

.komsten. Den betydande bruttookningen hal' fastighetsagaren icke

minsta gladje av, i den Ulan densanlrna gar till okadeutgifter.

Som skatteprocent hade vi tankt oss 30 % av nettovinsten. I~agens

tillamplighetsomrade skulle bliva stader och vissa sladsliknande saUl

hallen' samt i en' del fall' aven landskommuner.

Vad'betraffar fragan om vern skatten drabbar, hyresvarden eller

hyresgasten, viII jag icke direkt besvara densamma utah endast saga,

att utgangspunkten'· for, hela forslaget ar en forI' eller senare given

betydande hyresstegring. OlD vi alltsa med all sakerhet ha att rakna

lned" en faktisk ,byresstegring, SOln icke kan eller bor forhindras, sa

fir ,val fragan, om icke hyresstegringsskatten, aven om den visserligen

i sista' hand betalas av hyresgasterna, lages av medel, som annal'S

sk:ulle ga till fastighetsagarna sasom ren konj unkturvinst. Man kon

fiskerar dock 'icke ,hela denna vinst, utan det kvarstar i alIa ban

delser en icke obetydlig del darav.

Vad 'angar det andamal, for vilket skatten skall anvandas, bar'det

vara .nagot~ som ligger skattekallan nara, alltsa bostadsproduktionen.

D:t'ingen bygger, maste det allmanna se till, att man icke laterifolk

,ga pa: gatan. Missforhal1anden foreligga redan i sadan utstrackning,

att de icke kunna tolereras. Det blir nodvandigt att av allmiinna medel

tillskjuta det belopp, med vilket byggnadskostnaderna kOlllma att falla.

Den,' s6m bygger en fastigbet for 300,000 kr., har att Oln nagra ar

konkurrera med en, SOin bygger for kanske 200,000, ocb forlorar

alltsa tOO,OOO. Detta belopp '. nl3.ste utga som subvention, for att ett

s'Adantbygge skall komma till stAnd. Det ar en rent rationeIl losning

a~' krislidens bostadsprobleln att tacka den forlusten. PA vad satt

denna farlust skall kunna beraknas ar en fraga for sig, som jag har,

ej inlater mig pa. Vidare viII jag erinra, att det ju ej ar teoretiskt

uteslutet, att nagon forlust ej 'uppstar, d. v. s. att nagot prisfalJ ej

kommer att aga rum .

.. Dr rent' ekonomisk synpunkt' ar det givetvis oriktigt att bygga

n:u, 'darom geia
, den faktiska stagnationen en tydlig anvisning, men

diet· ar en social nodvandighet. Dock kan det ej bliva tal om annat

ari ~ ~tt producera ett oundgangligen erforderligt Ininimunl.
.:', 1;'Det fralnkommer for narvarande rnanga prQjekt, ocb de ga i all-
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manbet ut pa att staten skall Hinlna Ian Inot billig ranta~ tillhanda

halla billiga byggnadslnaterialier o. s. v. i all oandligheL Bakoln alIa

dessa olika utvagar doljer sig i sjalva verket en kapitalavskrivning,

som skall t.aekas av det allnlanna. Att lamna Ian till 4 % for all

framtid, nar Ianerantan iiI' 7 eller 8 %, IiI' blott att ge en maskerad

.subvention. Mojligen kan denna form av subvention - billig lane

ranta - vara att fororda, men man maste dA fasthAlla vid att det

iiI' fraga Oln subvention oeh ingenting annat. Vad betraffal" forslaget

-om sankning av byggnadsmaterialprisen, behover jag icke yttra mig

harolll ~ det torde vara ett olosligt problem.

Slutligen viII jag nfinlna, att skatteuledlen skulle inflyta ganska

sent, forst 1921. De skulle avsattas till en bostadsfond oeh forutom

till nyss angivna andalnal jaInval pa andra satt anvandas for for
battring av de Jnjndre betn"edlades bostadsforhallanden, exenlpel

vis till att under en bogkonjunktur pa byggnadsmarknaden rensa

,undan mindervardiga Higenheter oeb draga undan dem fran konkur

rensen oell darmed forbindra en byggnadskrascb, so~ Iuan anna1"8 med

.all sakerhet hal' att vanta. Kommer bostadsprouuktionen i gang, blir

det utan alla granser. Man overgar fran bostadsbrist till ett oerhart

bostadsoverflod. Del behovs blott, att 111an tar bort en obetydlig' del

·RV bostadsbestandet, nar en sadan krascb hota1', for att avvarja faran.

Pa det sattet skulle man under billiga byggnadstider kunna lnagasi

neraett gott oeb vardefullt bostadsbestflnd.

Jag ftterk0l11111er till vad jag nyss nalnnde, att skatten flyter in

forst 1921. For att fa lnedel redan nu hava vi hos spa1'bankerna

.gjort forfl"~gan, Oln de yore villiga att sa att saga diskontera de

skattelnedel, SOln inflyta 1921 -1923. ~parbankerna ha omfattat
delta forslag filed intresse, oeh ett belopp av 20 millioner skulle de

Ined latthet kunna utlanl.JHl pa gada htnevillkor och mot fullt accep-

tabel ranta.

·1 anledning av foredraget yttrade' sig:

Advokaten J. Dondorff: Da inledaren talade om det satt, varpa

'man sokt 108a den primara krediten i vart land, riktade han en an

markning da.remot, att lanen ur stadshypotekskassan utlamnas i obli

;gationer. Dft dessa obligationer for narvarande icke kunna saljas

till parikurs, fa de fastighetsagare, som anlita dylika lan, vidkannas
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en kursdifferens, vilken inbetalas i kontanta pengar. On1 jag tar det
exenlpel,- inJedaren anforde, skulle en fastighetsagare, som far ett Ian
ph 300,000 kr., finna sig nodsakad, om kursen ar 90 °6, att in
betala 10 % eller 30,000 kr., vilket ar betungande. Men A andra si
dan kan d~t ieke utflnnas nagot annat satt for lanemedeis anskaffande
an det, sonl, konllnit till synes vid startandet av stadshypotekskas
sanoeh stadsbypoteksforeningarna? Det ar i alIa fall sa, att det har
praktiserats ett annat· satt, i det man forsalt obligationer till ett kon
sortium av banker, son1 utlanlnat· lanen ieke i obligationer ulan i
kontanta penningar. Men for. lantagaren innebar det en olagenhet att
fA lanemedel ryckvis oeh till begransat belopp.' Nar detta bli'vit kon
sumerat, finnas' ieke nagramedel tillgangliga rued den paJoljd, att,
som sarskilt skett hal' i StockhoIn1, sA fort den situationen intra,ffat,
en konkurrerande laneinrattning hojtrantesatserna. Ingen regering
i varlden kan undanskaffa den olagenheten, att en fastigbetsagare gi
vetvis far betala den ranta, som betingas av det ekonomiska laget
for stunden. Darfor far man vitsorda, att statsmakterna for' den pri
mara kreditens losande gjort, vad som kan goras~ oeh de ba handlat
ratt, dA de latit utlamna lanen i obligationer oeh ieke i penningar. Den
vagen bar i Danmark visat sig vara den ratla, oeh den hal' dar lett
till en synnerligen' lyeklig losning av fastighetskrediten, vilket vi oeksa
hort inledaren framhAIla. Det lilla Danmark med sina inskrankta for
hallanden pa alIa mojIiga omraden bar lyekats for fastigbetskrediten
upplana over 2,000 millioner kr. pa delvis exceptionellt gynsarnma viII
kor. Talaren framholl lampligheten av det uppslag, man fatt fran
Danmark, att gora rantan rorlig oeh kapitalet fast f?r att undga den
olagenbet, sOln pAvisats av atl o~ligationerna betalas med undeJokurs.
Det ar en1ellertid sa, att narman forsoker importera nftgot fran utlandet,
det ieke alltid star i overensstfimmelse rued inhemska lagar ocb for
ordningar. Det ar svart for oss att infora rorlig ranta pa inteeknin
gar. Det bleve darigenom praktiskt taget omojligt att pavisa en in
tecknings formansrattslage i en fastighet.

Betrafl"ande det forslag, som fran.lkommit till losande av den se
kundara fastighetskrediten, framholls i inledningsanforandet nlyeket.
riktigt, att denna, kredit icke aIls var lost i Sverige. Det har ernel
lertid framforts ett forslag, till vilket inledaren nog deivis bar fader
skapet oeh. som inlamnats till kungl. maj:t. Detta forslag gar ut pa
bildande av en riksinteckningskassa, kreditforeningar oeh ett forsAk
4



50 1919 "den 1 apnl.

ringsbolag, som garanterar riskerna., Forslaget hal'· emelle1"tid . blivit
utsatt for mycket sakkunnig kritik frAn' riksgaldskontorets sida och .
'inom for~akringsvarlden. Denna kritik torde vara sA pass valgrun-
·dad, alt det ar anledning formoda, att forslaget fltminstone icke i
oforandrad fornl komlner att foreHiggas riksdagen. Det a1" nog tan1
ligen visst, att de berakningar, herrar· kommitterade uppgjort, icke i
verkligheten halla streck. De rantor, som fastighetsagarna skulle be-

·tala, for den handelse dylika instit~tioner startas i vA1"t land, komnla
att bli vida hogre, an komlnitterade tankt. Den sekundara krediten
kan nog icke losas for bela landet i ett utan torde mera vara en

·kommunal angelagenhet pa de olika platserna. Man hal' tankt, att
foremAl for den sekundara "krediten skulle ·v.ara inteckningar lnellan
60 oeh 70 % av fastighetsvardet. Det fir klart, att dylika intecknin
gal" sAsom lAneobjekt ha helt olika yarde, om fastigheten fir belagen
vid Gustav Adolfs torg eller om den ligger' i ett stationssalnhalle p[l
en undangolnd plats.

InIedaren framholl som skal for att fastighetsagarna icke skulle fA,
atnjuta nagon gottgorelse for den sankning av penningvardet, som
kristiden medfort, att om de penningar, som insat.ts i fastighet.en,
varit placerade i obligationer, sA skulle agarna av dessa obligationee
icke kunna parakna nAgon sarskild ersattning i anledning av forsilm
ring av penningvardet. Det ar naturligtvis riktigt, for sA vitt agaren
behaller obligationerna. Men en obligation fir ett papper, som vid

.vilken tidpunkt som beIst kan' avyttras, vilket icke ar fallet 111ed en
fastighet. Den, sonl agel' en obligation, hal' alltid mojIigbet att for
salja densalnma och plaeera sitt kapital pa sadant satt, att han dari
genonl baIles skadeslos for penningvardets fall, lllen en fastighetsagare
befinner sig icke i samnla lyckliga stallning.

Det franlholls betrafIande den av de sakkunniga foreslagna skat
ten pa hyresstegring, atl denna skulle vara synnerligen lamplig.
Darvid t.orde det nog elnellertid vara att rnarka - oc~ det ar val
att hoppas, att hela samhallet skall forsta den saken - att denn·a
'skutt givetvis ytterst kommer att drabba hyresgasterna. Fastighets
agaren bar ingen annan inkolllst att betala skatten Ined, an den han
kan' hiilnta fr(ln fastigheten. Det ar salunda givet,. att skatten kom
mer att laggas pa hyresgasterna. FrAgan blir da, om vara bostader
i Sverige oeh i Stockholm i synnerhet icke redan nu aro tillrackligt
'dyra. I{an' det. val' Itinlpligt att pa bostaden lagga ytterligare "en
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skatt? AI' bostaden verkligen ett larnpligt beskattilingsobjekt? Detta

rimillar myeket daligt HIed de krav, som de senaste aren gjorts gal

lande i av~eende pa rymliga bostader med so], Ijus, luft oeh trevnad.
Skulle dessa fornHlner uppvag~s av hogr-e skatter, sa 31' det tvi'vel

aktigt, vilken fordel man darmed vunnit. Vidare ar det synnerligen

odiost, att fastighetsagarna skola tjanstgora som kOffilTIUnernas skatte

indrivare. 'Det ar. givet, att det redan nu ar 'mycket obehagligt for

en fastighetsagare att vidtaga hyresforhojning for att sjalv erhalla de

okade inkomster, sonl erfor~ras for tackande av _hojda intecknings

rantor oeh onera samt for att fA kompensation for penningvardets

fall.' Det i blir da ytterligt· obehagligt. att dessutoffi info.ra en hyres

forhojning, sonl ieke k0!llmer honom utan samhallet till godo,. oeh

det blir Hnnu mera odiost, om de nledel, han driver- in, skola an

vandas till konkurrens rued hononl sjalv.

I~ledaren framholl i slutet av, sitt foredrag, att det ieke varit ont

om bostadsreformatorer. Nej, det hal' varit gott onl sadana, sarskilt

pa yalilloten, dA det gallt riksdags- el1er stadsfullmaktigeval.Dar ha

verkligen en massa uppslag tilJ bo~tadsfrAgans losning franlkommit.

Det hal' pa dylika valmoten talats om att alIa i .Stockholm utgaende

skatter 111ycket val skulle ·kunna Higgas pit fastigheterna, utan att

hyrorna uarfor behovde hojas. En person, som i det allnlanna livet

intar en fralTIstaende stallning, hal' yttrat, att lllan tvart9ffi skulle

kunna sanka hyrorna genom att stapla upp hoga skatter pa fastigbe

terna. En sadan uppfattning iiI' ju fullkomligt orimlig.

Bosta.dsfragan ar Iika gammal som kulturen. Det hal' funnits en

sadan fraga i de aldre kulturcentra, Babylon och ROin. De hade oeksa

sin bostadsfraga nled innneboendesysteln och trangboddhet. Hos oss

i Sverige ha under de senaste 20 aren fraillforts en mangfald for

slag till denna fragas losande, men ana de forslag, som hittills franl

kommit, ha endast varit a.gnade att fordyra bostaden. En vag, SOlll

starkt rekornlnenderas pa socialdemokratiskt hall, aI', att kommunen

skall bygga. lIar lllall tankt pa vart det leder i praktiken? Sta

tistiken visar - onl nlan bortser fran de nuvarande exceptionella

forhitllanden, . da Stoekbolms invanaranlal sjunker - att befolk

ningen . hal' i staden okas med 10,000 om areL Vidare framgar av

statistiken, att invanarantalet fordelar sig sa, atl pa varje eldstad

-kommer 1 '/2 > invanare. Det normala tillv3.xtbehovet fir 7,000 eld

stader per are Vad kostar del att bygga dessa 7,000 eldstader? I
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narvarande stund torde byggnadskostnaden i ett forstklassigt husupp
ga till 'i det nnrmaste t 5,000 kr. per eldstad och i elt enklare
arbetarbo~tadshus till 10,000 kr. Det fir tankbart, att dessa kost
nader komlna att sjunka nagot, nnr normala forhallanden intrada,
men aven om man raknarmed endast 5,000 kr. per eldstad, kom
mer man till den respektabla summan av 35 millioner kr., for 'till
godoseende av nybyggnadsbehovet i huvudstaden. 'Det ar utan vidare
klart, att kungl. maj:t icke skulle kunna tillata Slockholms' komnlun
att iklada sig en dylik skuldsumnla arligen. Och aven om kungl.,
maj:ts funktioner skulle utovas av personer, som ansage sig kunna
taga pa sig ansvaret for att lamna ett dylikt medgivande; sa ar det
tIlnlligen klart, att kommunen helt enkelt icke skulle kunna pa drag
liga villkor upplana en sadan summa penningar varje are Del man
vet, att kommunen alltid bygger dyrbarare an enskilda, tinge den lana
sarskilt dyrbara pengar, oeh darigenom bleve de' bostader, komnlu
nen tillskapade, oproportionellt dyrbara', oeh vad hade man dB. vun
nit nled hela 5aken? Den andra vagen, pa vilken man sokt fraulkolnnla,
ar att subsidiera byggnadsverksamheten. Darvid. fAr man rakna lned
att om Ulan icke pit' det sattet kan tillfredssta.llande }osa bela bostads
fragan, har man' astadkommit nlera ont an gott, ty ifall rpan sub..
ventionerar b~Tggnadsverksamheten i sadan utstrackning, att det spe
larnago;n roll, sa verkar det nedslAende pa privata byggmastare,
som maste rakna nled att mota privilegierad konkurrens ute pa
nlarknaden. On} man salunda genom lotterier, forsaljning av brann
vinslitrar till lyxpris o. s. v. ieke kan taga hand om hela nybygg
nadsverksamheten, sa harman i sjalva verket botat ont lned halft~n

varre, ty man har avskrackt det enskilda initiativet fran att gora
sig gallande.

Det Aterstar slutligen den enda ratta vagen, namligen att soka
fA den privata byggnadsverksamheten i gang. Hur skall detta astad
kommas? Det ar givet, att den enskilda byggnadsverksamheten icke
igftngsattes, om del ej finns nagon mojlighet att fortjana pa densamma.
En byggma.stare kastar sig icke in pa byggnadsforetag, om han bar
utsikt att fa se dess avslutning infor konkursdomstol. En bank bar icke
intresse av att satta in pengar i ett foretag, onl ·den har utsikt att
pa exekutiv auktion forlora sitt kapital. Forutsaltningen for att fa
i gang den privata byggnadsverksamheten ar, att for~allandena ordna
sig sa, att byggmastarna kunna fortjana nagot ocb att' kapitalisterna
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Kanna, att de i byggnadsverksambeten ha en lugn placering och sa
ker ~ avkastning. '-

Det bar sagts, att hyresstegringslagen icke verkar avskrackande
pit, byggnadsverksamheten, detta sa mycket mindre som lagen inne
haIler bestanlmels'er, att densanllna icke galler de nybyggda busen.
I dessa far byggmastaren taga vilka hyror som heIst, och nlan bar
gjort gallande, att Iagen rent av anime'rat honom att taga hoga b~Tror.

I :praktiken hal' det visat sig, att byggmastarna icke satt tro till de
utfastelser, som fran, vederborande Himnas i detta avseende., Det
framgar bast, om: man gor en jamforelse lllellan forh,allandena i de
tre staderna Stockholm, Kopenhamn och Kristiania. Byggnadsmaterial
priserna ha. stigit lika mycket i dessa stader. Hyresstegringslagen
infordes tidigare i Kopenhamn oell Kristiania an i Stockhohn. Sa
fort lagen infordes i de tva forstnamnda staderna, avstannade bygg
nadsverksamheten, men den fortgick i Stockholm, ochdet byggdes'
dar ratt ,"betydligt. Pa Eriksbergsomradet uppfordes 12 it 15 fastig

heter, bela kvarteret MAlaren bebyggdes Ined stora bus. Byggnads
verksamheten val' sa livlig, att en pa detta onlrade fullt hemmastadd
person sagt, att ett aI'S dylik byggnadsverksanlhet i avseende pa sma..
lagenheter varittillracklig for att det icke skulle bli tal Oin bostads
brist. -Men sa fort alimanheten fatt klart for sig, att lagen aven
skulle accepteras i Sverige, upphorde de institutioner, som forse bygg
nadsverksambeten med kredit, att utlamna kreditiv. Man satte icke
tro till att lagen ej skulle' onlfatta nybyggda hus, oeh fraga aI', Oln
icke denna farhaga ar val grundad. I den kung!. proposition, som
i lordags atta dar sen avHimnades i riksdagen, finnes inryckt en pa
ragraf, som stadgar, straff for de agare av nybyggda hus, SOlD be-

, tinga sig oskalig byra. Straffet ar, hogst 10,000, ke. boter eller
fangelse i ett ar', varjamte agaren loper risk, att d0111Stol skall fran
do"ma- hOllom den SOin for hog ansedda hyran. rrrots att en sadan

bestammelse forekommer i lagen, hal' justitieministern ansett sig kunna
. i statsradet forklara, att hyresstegringslagen ieke gaIIer nybyggda

hus. Nej, men man hal' infort en sarskild strafflag for agare till
sadClna' hus. Det fir rnycket. varre, darfor att om hyresstegringslagen

gallt de nya husen, ,hade pafoIjden endasl varit, att hyran blivit ned-
-satt. Nu 11a dessa fastigbetsagare den fordelen, att de slippa sortera,
under hyresnamnderna, men de ha den annu storre risken att bli a
donlda 10,000' kr. boter eller att buras in. Om ifragavarande
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lag gar igenOlTI, avstannar all byggnadsverksamhet i Stoekholnl, oeh
det ar uppenbart icke till foruel for samhallet. For att. rAda bot pa
de missforh<11Ianden, bostadsbristen vallat, hjalper det ieke 11led folk
olotesresolutioner, det hjalper endast, att lllau soker fa i gang bygg
nadsverksamheten, oeh' detta lyckas ieke, utan att det finns nagot
att fortjana pa densamnla.

Arkitekten W. Klemming: Herr Dondorff yttrade, 'att den, sonl
bygger nya hus, skulle riskera att bli inburad' oeh adomas hoga
boter for ocker oeh 'at.t detta skulle inverka hammande pa byggnads
verksamheten. "Ditrav skulle nlan helt lattvindigt kunna dra den slut
satsen, att' man icke' kan bygga_ nya hus utan att ockra. Ja, om hy
ran skall motsvara kostnaderna, blir den verkligen sa ofantligt hog,.
att det for en icke sakkunnig kan, ja, maste forefalla' som ocker.

Jag taekar doktor Bergstrom for att han sakt opartiskt tranga in
i problemet rorande bostadsfragans' losning. Ait han icke kunnat
10sa denna fraga eller komma till botten av densamma, ar nog ieke
hans fel,' da 11an ju ieke ar inne i de praktiska forhflllandena. Det
skulle for ovrigt vara beklagligt, 'om man kunde ]osa bostadsfragan
- for alIa denl narnligen, sonl onska ba den kvar for all framtid
som politisk kapphtlst. Men sa lange den ar en politisk kapphast;
forbHr den en olost fraga. Den kommer aldrig att losas genolll po~

litici eller genolll reformatorer. For att den skall kunna losas ford
ras bland annat Inera ursprunglig kultur, an vi fOr narvarande be
sitta. Jag fornlenar, att vi aro litet overkultiverade med lagar oeli
hinder. Den, sonl sysslat Ined byggnadsspor~m<il oeh hafl erfaren
het av aHa de svarigheter, SOin resas lllot den, som vill bygga,' fin
ner ganska snart, att sanlhallet icke betraktar honom som en SalTI

hallsnyttig lTIedlenl utan som nagot slags utbaling, vilken soker att
driya 'afIar pit sanlhallets bekostnad.' Redan dA luan saker byggnads
lov, upptornas' hindren;' da kan man fA vanta, som del' hant mig, i
Aratal, innan detta beviljas. Man motes av paragrafer i oandlighet, .
vilka aIIa synas ga ut pit att forhindra fraillstallandet av det Illest
prima'ra av alIt, det som ligger till grund for samhalIet, for dess in
dustri,' dess handel oeh naringar, nanlligen tak over huvudet at sanl
haJlsmedlenlmarna. Det· hal' alltid varit sa Atnlinstone under senare
ar -- det bar foljt nled' den dar reformatoriska andan - att de.
SOln vilja bygga hus, bli sedda over axeln. Det var ratt egendom-
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ligt att bora doktor Bergstronl. tala onl, att det fanns gott 0111 refor
matorer. Han ar sjalv en ibland denl. Han hal' nn sokt finna bot
lTIOt det onda, sonl bestar i att det ieke finns tillraekligt.med basta
del', men det botemedel, han,. foreslagit, ar av den art, att det gor.
det onda »sjufallt varre men hjalper mig i dag r pa nlina ben». ViII
Ulan t.aga reda pa orsaken, varfor byggnadsverksanlheten, den mest
behovliga av alIa· industrier,. saknar det ekonomiska stod, den beho-.
ver, luaste man tinna den. dari, att kapitalet drar sig fran en narings
gren, SOln· ar sa ilIa behandlad a.v stat oeh kommun. Sa snart det
ar fraga om beskattning t.. ex., riktas ogonen forst pa fastigheterna.·
Dar anser man, att alia mojliga skatter kunna laggas oeh icke blatt.
skatter utan. alIa slags bordor for ovrigt. Galler det att halla gatan
ren, ar det husagarens sak, oeh det ansags sjaIvklart, att alIa de
otaliga ransoneringskorten skulle distribueras ay fastighets~garna.

Det ar riktigt, som doktor Bergstr0111 .sade, att byggnadsindustrien
borde bedrivas :som stordrift oeh ieke sft planlost, som den nu sko
tes. Jag tankte ~a redan i nlin gronaste ungdom, da jag borjade
nlin verksamhet, . men ja.g stotte pa hinder av alIa. slag hos va1'a
myndighetel', i vara forordningar oeh i penninginstitutens uppfattning
av saken. Det ligger nara till hands, att stera fastigbetsbolag, som med
sina organ kunna overblicka l~get inom olika kategorier av· bostads
behovande, skulle kunna astadkomma ett rationellt byggande, en ra
tionell fastighetsforvaltning, en fornuftig belaning oeh en vnlbehovlig
moralisk diseiplinering av byresgasterna. Sadant skulleju, tyeker man,
vara sa naturligt, alt det borde springa fram av sig sjalvt, 111en sa
far man hora avo bankerna, att fastighetsaktier icke a1'o nagot lfilnp
ligt belanings·objekt. Varfor? Jo, sager lllan, darfor att de k.unna
forringas i yarde, d~rigenoln att fastigheterna inteeknas oeb aktiernas
yarde forminskas. Det kan ju oeksa vara fallet med industriaktier,
men, sager lllan, ieke i samma proportion, da1'for att ett industrif6re
tags fast.ighetvarde ar relativt litet i forhallande till des-s produktions
yarde. Fastighetsbolaget kan emellertid ge bankell en betryggande
sakerhet genonl att inteekna sina fastigheter oeh lagga alIa inteck
ningar, SOIU overstiga en viss belaningsgrans, under bankens fo1'var.
Daremot invandes, att dessa inteckningar ligga over den grans, som
man bankma~sigt gar till ellel' vad som kallas kassalansvardeL Men
detta ar svepskaI. I sjaJva verket anser man det olanlpligt· att over-
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huvud placera pengar i bostadsbyggandet, darfor att lllan icke vet
gransen for beskattning av fastigheterna.

PA tal om beskattning av fastigbeter kan jag icke underlata att
berora fragan on} beskattning i allmanbet~ som bor vara intressant
for denna forening.Vart skattesystem ar en byggnad, som f5res upp
vaning efter va-ning ocb lappas till pa sidorna, sa att det sIutligen'
maste visa sig, att grunden icke haller~ utan att hela byggnaden ram
lar ibop. I stallet for att uppsoka den ena skattekallan efter den
andra borde staten taga de medel, somerfordras, dar det ar moj

ligt att taga dem,' namligen av inkomst. Da skulle man icke behova
engagera staten i en hel del saker, 80m jag ansel', att det ar ytterst
oHimpligt, att staten blandar sig i;' exelnpeLvis 'brannvins- och tobaks
bantering. Skattesystemet vilaI' till stor del pa }ogner. Det fir, en

logn, dA man' sager, att, sprithanteringen bor motarbetas och att luau

darfor skall beskatta den, ty i och med det sager nian, att staten
skall vara med i det. osunda geschaftet. Vid inforande ,uv lagfarts

skatt hette det, att lllan ville forbindra den osunda 'trafik, sonl be

stod dari, att fastigheter alltfor ofta bytte agare, filen att det ligger
en osanning hari, ar patagligt, ty man hal' belagt kop, som goras av

bolag, llled ·dubhel skatt. Varfor? Jo, darfor att tillfallet att taga

skatt icke sa snart kommer igen; emedan bolagen i regel behalla sina
fastigheter. Reflektionerna gora sig sjalva. I fraga om byresstegrings

skatten har Ulan nlotiverat den Ined att byresstegringen ar en ofoI'

tjant vinst. Man yore arlig, om man sade: Iftt oss taga skatt pa. aUt,

SOlU stegrats i va.rde, saledes aven pa uppskruvade arb.etsloner. Dessa

aro karnpunkt.en i bostadsfragan. 'lad al' mera berattigat an att
lagga skatt pA ret.roaktivt utpressad arbet.savloning? Jag SOln rnan'ga

andra bar tvingats' aft betala retroaktiv avlonin.g pa flera tusentals

kr. till arbetare, SOITI sIutat sin anstallning ocb utkvittel'at sin av

loning for nura ett halvt Al' sedan. Detta, att arbetare, som en gang
fatt likvid och kvitterat den, ett balvt ar darefter tvinga franl 100 %

retroaktiv betalning, 1ar icke stinlulera till byggande. Det ar val

ofortjant 'vinst om nagot!
Da det hal' taIas sa nlycket OlU de hojda lnaterialkostnaderna,

viII, jag papeka, at( n1aterialkostnad ar i det narnlaste detsamrna som

arb'etskostnad och att det iiI' den overbetalda al'betskraften, som

lner an nagot annat fordyrar byggnadsko'stnaderna och forhindrar

byggandet.
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Lektor K. G. Normann: Jag her att fA tacka foredragshallaren
for hans framstallning av kreditfragan. Det ar emellertid ieke blott
i Dann1ark, SOin det ar sa bra stallt, utan aven. i Tyskland har man
sorjt for att det lamnas billiga byggnadslan. Man kan dar fa sa
dana Ian mot endast 4' %. Jag forstar icke, varfor det skall behova
vara sa oerhorda rantor pa lanen i vart land. Det matte bero dar
pa, att Inyndigheterna icke aro intresserade for bostadsfragan.

Sedan vilI jag ga over till det forslag, som foredragshAllaren fran1
lagt. Detta finner jag vara ett hastverk. Det heter ocksa i inled
ningsorden, att man haft sa kort tid pA sig, att man ieke hunnit gil
till 'utlandska forebilder. Jag tror emellertid icke, att detfinns nagra.
sadana~ oeh det ar tl'akigt for ett svenskt forsok till lagstiftning pa
detta omrade. Vid bestarnmande av gransen for lagens giltighet sy
nes man icke haft klart for sig, vad det innebar, da luan aven ta
git n1ed smasalnhallen. Lagen kOffilner emellertid att verka ojalnnt,
nar det galler tva sadana samhallen, SOln ligga bredvid varandra och
av vilka det ena t.illampar lagen 0111 oskalig hyresstegring, det andra
icke.

Det bar foreslagits, att Iagen skulle galla retroaktivt, sa att den
hyresokning, som skett fran den 1 oktober 1914 till den 1 oktober
1919, skulle beskattas. Jag tror,' att detta ar ett missgrepp, och om
jag for ovrigt skulle kunna vara med om lagen, anser jag, att detta
absolut maste andras, ty det for med sig ,stora svarigheter, nar n1an skall
uppgiva kostnaderna for underhall oeh nettoinkomsten a en fastighet'
sedan fenl AI' tillbaka. Ieke .for exenlpelvis' varje borgare i Malmko
ping noggranna backer over vad han haft for utgifter for sin fastig
het. . Och deklal'ationerna liro sumtnariska oeh opalitliga.

Da det ar fraga om hus, SOIn bytt agare flera ganger, blir det
den siste iigaren, som far betala hyresskatten, trots del han kopt
fastigheten dyrt. De foregaende saljarna gil daremot fria, oaktat det.
!ir dessa, som skordat vinsten .

. I forslaget stadgas befrielse fr'an skatt for delll, som haft en av
kastning motsvarande 6 %. pa det taxeringsval'de, 'S0I11 val' gallande
for' fyra AI' sedan.. Detta ar orimligt, nar n1an far:betala 7 a 8 %

i bankerna.
. Det ar absolut felaktigt, dA lag5tiftningen utgar fran att nar Ulan

agel" en tredjedel av ett hus, den s. k. konjunkturvinsten skulle blivit
tredubblad. Icke ha vi nu konlmit till sa hogt varde pa fastigbe-
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terna, att dessa, sonl foredragshaJlaren lat. paskina, skulle ligga 100
% over 1914 ars yarde. Vern kan nu· avyttra till sadana prise Dess
utonl bar man byggt lagforslaget pa taxeringsvardel utan tanke. pa
att detta varde fir fiktivt i en stor del av Sverige.

I Iikhet med en foregaende talare tror jag, att hyresstegringsskat
ten kOlllmer att gil ut over hyresgasterna och att den kommer att
driva upp hyrorna. till sadan hojd, att exempelvis en stad som Stock-,

holm kan borja avfolkas. Vad staten tar lned ena handen, maste
den ge med den andra tIll sina tjansteman o. s. v.

Vidare viII jag erinra, att inrattandet. av en byggnadsfond filed·
gynnande av vissa byggnadsforetag ko.mmer att avskracka den pri

vata foretagsamheten, men det ar just denna, som pa alIt. satt bor

upplnuntras, om Ulan skall kunna tanka sig att avhjalpa bostadsbri
stene

Nar det galler att bygga, behovs det pengar och AteI' pengar,

filen detta ar icke tilirackligt. Det behovs bland an~at en sadan sak'
80m en lag onl arbetsfred pa byggnadsplatserna, sa att det varken.

far forekomnla st.rejk eller lockout utan att tvister skala hanskjutas
till skiljedom. Jag anfor bygget i kval~teret Smedjan som ett typiskt

exelnpel pa vart de nuvarande forballandena kunna leda. Vidare

hoI' det bli full frihet for uthyrning. Riskerar jag pengarna, viiI jag
ba utsikt att fA igen deln.

Det vasentliga' felet i den svenska bostadspolitiken aI', att myn

dighet.erna icke strackt ut. sin hand for att 10sa kreditfrilgan utan

overlamnat At banker att skota om den -saken. I Osterrike bar man
darelnot sokt att pa lagstiftningens vag understodja byggnadsverk

samheten. I Wien· bar nlan gatt sa langt, att Ulan tillater placering

av 111yndlingars medel i vad som motsvarar Val' tOlJ}trittt, ocb pa
detta satt oppnat kreditkallor for bostadsbygge. Aven i Danmark fa
myndlingars 11led'el placeras i hus. Sadant skulle aldeig kunna fore

komma enligt svensk lagstiftning. Dartill ar den for hog och formel!.

Till sist viII jag understryka, att bostadsfragan icke loses, om

den gores till foremal for politiskt spel, utan endast darigenom att
Inan understodjer det enskilda initiativet.

T. f. Byrachefen K. Bergstrom: I anledning av det satt, varpa berr

Dondorff tolkade Inina yttranden onl stadshypotekskassan, ber jag fa.
s3.ga, att det aldrig varit min rnening, at.t man skulle ers:itta fastig-
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hetsbeJaningen Bled utgivande av obligationer med rorlig ranta. Vidare
hal' jag icke veIat rikta nagon kritik nlot stadshypotekskassans verk
sanlhet -overbuvud taget. Det val" endast en -detalj i denna verksam
bet, SOln jag vande mig 1110t, och det val' mot utgivande av obliga
tioner, nlot, relativt sett, lag ranta och bog kapitalrabatt, vilket jag
anser prineipiellt - felaktigt, enar den ranteutgift, som kapitalrabatten
ju strangt taget innebar, blir en definitiv forlust, sonl ej vid en fram-
tida konvertering kan atervinnas for den aterstaende obligationstiden.
En rationell obligationsutgivning synes, savitt jag forstar, bora efter
strava- att satta rantefoten sa pass IIOg, att obligationskursen vid
emissioner helt obetydligt, med en eller hogst ett par procent, under
stiger pal'i.;

F. d. Professor K. Wicksell: Ifall det gallde en hyresstegrings
skatt i vanlig lnening, som grundade" sig darpa" ~tt hyrorna yore i
stigande, i SalTIma Ulan tonltvardet stegrades,· och iraII en sadan skatt
lades -pi det verkliga,' i yarde stegrade skatteforemalet, namligen
tomterna. "komme den efter en gammal nationalekonornisk" regel att
bli liggande pa agaren av" tOlllten och kunde icke overflyttas ph na
gun 'annan. Men nu 3.1' det fraga om en sl{att, dar man rent av till
skapar sjlilva skatteobjektet pa en stor mangd oskyldiga personers
bekostnad, och sedan skulle staten i all111annyttigt syfte taga en del
av" avkastningen. Man skulle taga ifran alIa inteckningshavare i hu
s-ell sammanlagl, lat oss saga, 1 1/ 4 milliard efter det ganlla vardet
raknat ocb skanka denna' sunlma till fastighetsngarna. Av avkast
ningen skulle sedan staten taga en viss del i skatt. Detta ar en
osund ekonolui och visar, hur galet allting blir, nar man icke hal'
ett stadgat penningvarde. Jag anser darfor, att det nu foreliggande
forslaget 3.r ett forfelat projekt. On1 man i stallet laterpriserna ga
ned till 1914 aI'S riiva, blir det ej nagra okade fastighetsvarden och
inga hyresstegringar att tala Oln, varjliInte inteckningshavarn~ skulle
Aterinsitttas i sina rfittigheter.

Det yore lockande att konlma in pa sjalva bostadsfragan, men
det ar ett vidlyftigt kapitel. Jag viII blott fralnhaJla en sak, och det
aI', att bostadsfragan 3.1' en befolkningsfraga, Nar en foregaende ta
lare sade, att det icke finns nagot annat medel itn .att bygga, viII
jag erinra, att det verkligen finns ett annat medel, riamligen att tillse
at.t det icke blir sa ll1anga manniskor, SOln -behova bo. Detta iiI' bo-
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stadspolitikens egentliga karna. Nu star denna gamla fraga pa vag
att taga en n'y vandning bade' i vart land oeh andra landei- pa grund'
av ,nativitetens 'starka minskande. De nyfodda Arskullarna, t. ex. 'j

vart land" al'O sa foga talrika, att de i sinom tid icke torde komma
att fullt ersatta de nuvarande' arsklasserna i 20-30 aI'S aldern. ,Sa

, !l"

till vida bar alltsa redan en tillbakagAng av befolkningen borjat, vil-
ket jag ser med storsta gladje; oeb den kommer helt sakelt att
fortsatta; och det gor, att bostadsfragan bar fatt en annan karaktaI<
Man bygger for arhundraden framAt, darfor far man tanka pa att
behovet av bostader antagligen ieke kommer att okas, atminstone
icke i samma grad som under de foregaende decennierna. Jag tror
for den skull, att man borde i bostadsfragan forsoka sig pa proviso
riska atgarder, kasta upp barackei~ eller inreda vindsbostfider eller
kallarbostader - vilka senare, enligt dodlighetsstatistikens vittnesbord,
icke firo sa osunda, sonl de ha nainn for - ocb sa1unda 10sa fra
gan med minsta mtjjIiga kostnad. ',Den stora bristen pa kapital f6r
bostadsbygge ar endast en sida ay den allmanna bristen pa- realkapital.

Direktoren H. Granholm: Jag tror, att doktor Bergstrom bar ratt. dari;
att det for narvarande ar ogynnsamt att utge lagproeentiga obligationer..

Anledningen till att icke hogproeentiga obligationer tillhandahAllits
av stadshypotekskassan hal' varit, att ingen patrangande efterfragan'
om hypotekslan forsports fran hypoteksforeningarna .oeh att det be
farades, att en sAdan atgard sKulle motverka den vantade och for
fastighets- oeh hyresffiarknaden onskvarda nedsattningen av r3ntan~

Jag skulle vilja fasta uppmarksamheten pa en hyresskatte- oeb
ersattningsfrAga. Under de aI', som forflutit sedan hyresnalnnderna
fingo hand om fastighetsagarnas ekonomi, .har del mott' svarigheter
att fa reparationer utforda., oeh kostnaderna ha varit stora och obe
rakneliga, varfor underhaIls- oeh reparationsarbeten i det langsta un
danskjutits. De, som verkstallt reparationer, hava fAtt draga av kost
naderna, oeh llyresnamnderna hava tagit hansyn dartill vid begaran
om hyresokning. Huru kommer det att stalla sig, darest ieke vid
byresberakning hansyn aven tages till vardet av uppskjutna repara
tions- oeh underhalls'kostnader? Troligen sa, att Dar slutligen repa
rationer, kosta vad som heIst, lllaste verkstallas, de dA fa en' om-,
fattning, sonl narmar sig 0111byggnad, oeh att motsvarande hyresok
ning ej kan vinnas. Ersattningsratten ar dA forsuten. Forlusten far
fastighetsfigaren taga av andra tillgangar, om han hal' nagra.
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Doktor Be~gstrom n3Jnnde, att dfl det galide egnahemsrorelsen,
val' det icke gynnsamt att subventionera, darfor att bjalpen korn blott
nagra fa tillgodo. PA salnma satt forhAller det sig med bostadsfrAgan
overhuvud taget. Det blir blott nagra fa privilegierade, som fa gott
'av subventionen. Nagot, SOln overskuggar det hela, aI', att alia at
garder, som vidtagas fran det allmannas sida pA skattevagen eller
genom subvention, innebara ett hot mot den privata foretagsalnheten,
:vilket hindrar folk att agna sig at byggnadsverksamhet eller att bar-
for slappa till pengar.

T. f.Byrachefen K. Bergstrom: Jag viiI gardera Illig mot miss
tanken att ha velat forutspA, hur kristiden komm.er att utveekla sig.
Jag tror icke, att nagon tilltror sig kunna saga, huruvida penningvardet
slutligen stannar vid en nivA, SOlll ligger 25 % eller 100 % under det
forutvarande. DA jag talade 'onl 100 %, val' det endast for att helysa
'·den tankegang, jag framforde.

Professor Wicksells yttrande, 3tt bostadsproblelnet ar en nativi
tetsfraga, innebar en oerhord Overdrift. En avo forutsattningarna barfor
Yore, att den nuvarande bostadsstandarden skulle bibehAllas, d.v. s,
att en familj, bestaende exenlpelvis av 111an , hustru och fyra barn,
sasom nu sker betraffande de mindre benledlades breda lager, allt-
jaInt skul1e bo i ett rum oell kok. Men bostadsfragan bottnar val
framst i att lnan skall na upp ~ill en nlera lnanniskovardig standard,
vilket i sin tur forutsatter en hogst betydande bostadsproduktion,
.aven 0111 folkma.ngden vore stationar. Under aren fore kriget visade
ocksa bostadskonsumtionen aven en relativ stegring.

Direktor Granholm gjorde gallande, att en subveniionering endast
:skulle .vara till fordel for nagra fa. Det ar enlellertid nleniilgen att
med understod fran det aliinannas sida ov.erhuvud taget producera
·endast .det allra yttersta .minimunl, SOin behovs, och hyrorna i de sa
lunda uppforda husen skulle icke bli, Higre an i andra.

Aktuarien M. Granqvist: Hitintills bar det endast talats oln hy
resstegringsskatten, sedd fran fastigbetsagarnas synpunkt. Det torde
darfor vara av intresse att aven nagot syna densalnma ur hyresgast
:synpunkt,· och iiI' jag for min del overtygad om att hyresgasterna
hava minst lika goda skal som husagarna att betacka sig for skatten
.i -fraga. For det forsta kOlllmer denna skatt att. driva upp hyrorna kanske
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lllangdubbelt mot vad son1 eljest skulle bliva fallet~ oeb vad varre
ar,- skatten skulle kOlnma att ohja.lpligt fastlasa oss vid dessa bogre
byror, dA husagarna med visst fog kunde gora ansprak pa att fA he
hAlla de hogre hyrorna, som de sa att saga fAtt kopa sig till genom
"erlaggande av skatt till staten. Erfarenheten hal" dockgivit vid
handen, att tider av stor bostadsbrist filed starkt stegrade byror alltid at
foljas av bostadsoverflod oeh sjunkande hyror. Det ar darfor farligt
att i tider som dessa, da sa gott som obegransade mojligheter till
hyresforhojningar forefinnas, driva upp hyrorna. alIt for hogt, ty fa
stigbeterna folja efter i yarde. Nar sedan de vikande konjunkturerna
komma, blir krasehen storre, i samn1a nlan som hyrorna drivits i
·hojden. Det " torde darfor yarn i husagarnas lika lnycket som i by
resgasternas intresse att soka i lllojligast.e 11](ln daillpa ·hyresstegrin
gen i tidel' sadana som de narvarande. Hur osannolikt det for till
fallet i\n rna synas, ar det ieke 01110jIigt, att vi snart nog kOlllnJ(l.
att sta infor avgjort· andrade forhallanden pa bostadsmarknaden. Vad
ar orsaken till den starka efterfragan pa Iagenheter oeh de valdsalnt
stegrade hyrorna t.· ex. i Stockholnl? Jo, forst oeh framst byggnads
verksamhetens stagnation av ska], som redan tidigare av flera talare
berorts. En avgorande roll harvidlag spelar dock den starka oknin
gen av hUVlldstadens folkmangd under de hittills under kristiden 1"(1

dande goda konjunkturernasaillt de kraftigt stegrade arbetslonerna.
Men huru lange komma dessa goda konjunkturer a tt racka? AlIa
tecken tyda pa ett omslag. Huru stort detta kan bliva, torde i framsta
rummet bliva beroende av \varl lands formaga .att konkurrera med
utlandet efter krigets upph5rande. AlIt for hoga hyror lned darav
foljande hoga levnadsomkostnader overhuvud taget a.ro sasom bekant
icke agnade atl underlatta konkurrensen i fraga. Ga vi salunda mot
en tid av· lninskade arbetstillfallen och sjunkande loner, vilket icke
kan sfigas vara osannolikt, sa torde husagarna ieke kunna undga
att fA vidkannas betydande forluster. Med den nu foreslagna hyres
stegringsskatten skulle staten sa.lunda hava uttagit skatt a mycket
imaginara varden. Husagarna' skulle till och med lned fullt fog kunna
gora 3nsprAk pa alt staten, SOln i de goda tiderna tagit en del av

"deras fortjanst, aven nlatte bara en del av deras forluster.
For byr.esgasterna torde det vara vida fordelaktigare, Oln de sjalva

kunde for-mas att direkt utan husagarna som fordyrande' Inellanhand
bidraga till uppforande av de bostadel', som oundgangligen behovas.
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.:Latolll oss forutsatta, att hyresstegringsskatten genomfordes och hy
resnamnderna fortfar~nde skulle fungera oeh desalnma Inedgavo en
allman hyresforhojning av t. ex. 40 % av nu gallande hyror. Lat
oss vidare antaga, att 10 % forhojning yore tillraeklig for att lacka
husagarnas okade kostnader. Av ovriga 30 90 skulle enligt den fore
slagna skatten endast en mindre del i form av skatt tillfalla den ifra
gasatta bostadsfonden. .Otvi~elaktigt yore det vida fordelaktigare sa
val for hyresgasterna som for betramjandet av det med hyresst.egrings
skatten avsedda andamalet, nalnligen bostadsnodens avhjalpande, on1
hyresgasterna, sasom hittills skett, endast tinge vidkannas en hyres
forhojning motsvarande husagarnas okade utgifter samt att de dess-

-utom' alades. att teekna aktier i elt bostadsbolag till ett belopp, som
stalldes i viss proportion till den erlagda hyran. I-Iarigenom skulle
hyresgasterna genoln betydligt lllindre utgifter n:\ ett vida storre re
sultat. Det torde ieke heller v"ara en dag for tidigt, att hyresgas-

.terna sjalva' formaddes att bidraga till uppforande av de bostader,
som de a1"O i oundgangligt behov avo Hittills bava hyresgasternas
intresse for bostadsfragans losning inskrankt sig till att de, da bostads
"noden blivit SOlD svarast, kanske j fratnsta rummet till folj d av de
"ras eget bristande intresse, utgjutit sin vredes skalar over husagarna

,r oeh stats- och konlmunala myndigheter, nagot sonl hitintills ,"isat sig
vara "nlycket inproduktivt. Det tord~ darfor vara pa tiden, atL" hy

"resgasterna, atminstone de, SOin bo i gam]a hus och atnjuta forma
.nen av laga hyror, alaggas att sjalva bidi~aga till bostadsnodens av
hjalpande. Det torde nanlligen ieke lAta sig gora att i likhet med
socialden10kraterna fordra, att staten eller kommunen skulle uppfora
alIa erforderliga bostader, ty detta ar en uppgift, som varken staten
eller staden for narv-arande gar i land med. ' "Men vad staden utan
direkta ut.gifter skulle kunna gora, yore att upplata mark gratis eller
emot erhiUlande av aktier i ett bostadsbolag av angiven ·karaktar.

T. f. Byrachefen K. Bergstrom: On1 det" blir avfolkning, sa komnla
hyrorna att falla, yare sig hyresskatt infores eller ieke. Kiruna har
avfolkats under kriget, oeh dar ha hyrorna fallit. Tendera hyrorna
att sjunka, kan ingen skatt halla dem uppe, oeh blii~ det icke nagon
stegring, utgar heller icke nagon hyresstegringsskatt, men dA behovas
ej heller nagra skattenledel for byggnadssubvention.



1919 den 1 april.

Arkitekten W. Klemming: Jag bar en erinran och en fraga' a.it
gora till doktor Bergstrom. Han papekade den oben~genhet, 80m

de svenska fastighetsagarna visat for anlorteringslan. Denna obena
genhet' ar ganska latt forklarlig, alldenstund belaningsgransen Jigger
vida over amorteringslanen, varjamte Inycket hog r~nta fir asatt
dessa Ian.

Vidare ville jag fraga, om 111an tfinkt pa det forhallandet, att en
hel del fastighetsagare" som eventuellt :iro helt beroende av netto
.aVk~stllingen pa sin fastigh,et, under flera ar pa grund av hyressteg
l~ingslagenhaft .betydligt,' lagre nettoavkastning, 'an som motsvarat
penningvardets fall, ocb att de darfor fatt taga upp Ian for att kunna
existera. Fa de ersattning for tidigare gjorda forluster, da Ulan be
raknar deras ofortjanta vinst?

T. f. Byrachefen K. Bergstrom: Det, beror pa' hur forlusten upp
k0111mit. 'Det kan ha varit farlust pA ett bAll men vinst pa ett annat.
I sa fall fAr det ena taga ut det andra.

Arkitekten W. Klemming: Det stora flertalet fastigbetsagare be
sitta en enda fastighet. PA grund av hyreslagen och dess uttryck
liga motivering att icke tillata hyrorna att springa i hojden for att
icke forsvara forhallandena for lontagare ocb andra hava fastighets
agarna blivit tvingade att av sin valfortjanta inkonlst betala en del
av den lon, somdet kanske varit statens eller en kOllltllUns skyldig
bet att betala. En fastighetsfigare, som tidigare haft ett overskott av
2,000 kr., hal' kunnat leva harpa. Staten bar under kristiden redu..
eerat dessa 2,000 kr. till en ,tredjedel, och pit' del. kan han ju icke
leva. Taga vederbOrande hansyn till att, fastighetsagarna sAlunda
tvingats att for det 'allmitnnas nytta under ett par aI', avsta fran den
kompensation for penningvUl~dets raIl, SOlll alia andra naringsidkare
kunnat taga ut, och gel' staten ersaltning harfol', nar man nu paHig
gel' en ny skatt? Detta avsag jag med min fraga.

T. f. Byrachefen K. Bergstrom: Nej, det german enligt forslaget

icke ersattning for.
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Direktoren A. Thiel.'

Det for -aftonen uppstallda' 'overlaggningsamn~t:

Ekonomisk 'demokrati

inleddes" av' Civilingenjtiren EUs Bosreus.

Fragan, om EnglaI;lds industri~lla rekonstruktion bar som bekant
varit fOr'elual for en livlig diskussion under krigsaren. Ett bestaende
intryck :av denna diskussion ar, att forhaJlandet mellan .. Eng}ands ar
betsgivare oeh arbetare, om an under nutidens mildare former, .dock
i sak var foga ,~attre intill AI' 1914 ~n' for 80, it 90 ar sedan.,

De.n ,gamla skraekell fo.r arbetsloshel- genom maskinella oell, orga
Jlisat~ori~ka fprbattring<:tr dr~v alltjamt fa~kforeningarna att binda sina
medlell1:m~1~, m~d, bACJe' slf.rivna 'oell an mer oskrivna lagar till avsikt
Jig produktionsbegransning.. ,Ateruppbyggandets fo~·kanlpar j England
p:\visa,. ~ ~tt ~r.J.iga· ,produktio~svardet ,per: arbetare dar, u~gjorde blott
h~lft~,n __~~d~:~eg.. till, fJar~edelen: av .motsva:rande yarde j F~renta

~taterna._:. ,~j"J~J~o·tt ..r~lativt·,_utan a~solut hade 'arbetsprest~tionerna, i
E~glap.Q; gatt:,;tillpak~,.,_, En ,"lnura~"e ,exempelvi~, som ar ,t88~ lned
hann.:,,1,.2~:O,~:1;500,-;,~egel :ay:. n,o~m.~l(orm~t ,per dag, lade ar.1912
blott 55q-- 650 stycken av samma slags tegel. Forsoken att genoln ae
~QrQs)on,er ~pre~sa .·.fr<.tJA: e~t: l:~sk,~~e. ~rb~ts~,empo. 'lnisslyekades. Faek
5
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foreningarna tillato ej storre al'betsintensitet, a.n att inkomsten a ae
kordsarbete stannade vid 33 %, hogst 50 % over avtalad timlon.

A andra· sidan hollo sig arbetsgivarna mestadels i en surlnulen
forsvarsstallning. Positiva forslag att vacka arbetal'nas samforstand
oeh intresse SaSOnl genom copartnership (delagarskap) oeb profitsha
ring (vinstandeIssystem) bade ringa framgang oeh beraknades fore
kriget berora blott .cirka 60,000 av Englands inalles eirka 14 Inill.
arbetare. .Aven entusiastiska forkampar for dessa ideel' Inaste 'vittna,
att genonlsnittliga livslangden av forsoken att omsatta ideerna i prak
tiken stannade vid ett fatal are

Ej heller den tredje intresserade parten, staten, agnade dessa for
hallanden avsevard omtanke. Nagot ar fore kriget franllades visser
ligen fran dess sida ett forsta uppslag till positivt samarbete en1ellan
arbetsgivare och arbetare genolll en s. k. »National industrial confe
rence». Men dA iden ej bars upp av nAgon allman folkmening, utnyttja
des den ej med energi, och det val' forst under den for arbetsfreden
hotande tiden i februari 1919, som det ·blev verklighet, ehuru det
nu synes patagligt, att dess genomforande redan fran "krigets forsta
skede skulle bragt landet stora fordelar.

Dessa forhallanden andrades dock till det bttttre under kriget,
Det gemensamma arbetet vid saval som bakom fronten narmade

salnhallets alIa. klasser Lill varandra och jamnade vagen till samfor
stand eller, som en tidning (Globe 2/11 1918) uttryckte det: »the
"val' has however made one revelation to both capitalist and labourer;
it bas proved to each the sympathy and humanity possessed by the
other» ..

Uppskattningen av industriarbetets betydelse blev ock en annan.
Knappheten pA de flesta av det manskliga' arbetets produkter fostrade
till den lardomen, att industriens ratta skotsel ar 'en nationell plikt,
produktionen kallaQ till st:;ttens rikedom samt forsummelse och slo
seri i arbetet ett brott Jnot del allmttnna.

Sa hade jordmanell blivit val beredd for uppv~xten av en industri
politik i samarbete emellan .kapital OCll arbete oeh med den grund
satsen, att »en maximal efl'ekt i industriellt arbete kan ernas blott,
dar arbetaren, utOID fullgod insikt i sitt eget arbete, har en klar upp
fattning av dettas and~l i oeh forhAllande till produktionsprocessen i
dess helhet».

I denna industripolitik kunna tre olika slags program sarskiljas.
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Dessa togo gestalt forst i en grllPp av privata initiativ, sedan i,
riksorganisationer for enskilda industrigrenar enligt det s. k. Whitley
betankandet ocb slutligen i en riksdag for hela Iandets industri.

Pit enskilda initiativ bildades bland andra sadana sanlmanslutnin
gar son} .»The national alliance of eUlployers and' elnployed», »The in
dustrial league» och »The labour copartnership association ». Ofta nog
skatta dessa at en viss opraktisk sentimentalitet i sin uppfattning av
det problem, de gAtt att 10sa. De torde bora betraktas som pionia
reI', vars Vary smilningom kOInnler att overtagas av de pa 'nlera fast
praktisk basis staende Whitley-councils.

Dessa hava tillkommit pA forslag av den efter sin ordforande sa
kallade Whitley-kommitten, officiellt »The reconstructioIl comnlittee on
relations between employers and empl<?yed». Dtom ordforanden ut
gjordes den av tolv nledlemmar, fyra represent.anter for vardera av
landets arbetsgivar- och arbetarorganisationer, tvA nationalekonorner
oeh tva andra personer l1led framskjuten stallning i det sociala ar
betet. KOffilnittens betankande framlades i april 1917.

Forslagen avse sarskilt den a omse sidor organiserade storindu
strien. For denna ordnas dels riksorganisationer »Joint standing in
dustrial councils», dels regionala »District councils», dels slutligen 10·
kala »Works comnlittees ~.

Riksorganisationerna sammansattas av arbetsgivare och arbetare
till lika antal. Ordforande och vice ordforande valjas en av vardera
parten inom organisationen. Eventuellt utses till ordforande en ut
onlstaende opartisk person, kallad av parterna gemensamt eller av
myndighet. Vardera parten utser sin s~kreter·are. Kostnad~rna for
organisationen fordelas lika pa parterna. .For beslut· fordras sanltidig
majoritet inom bilda sidorna i organisationen.

De arenden, som kommitten ansag lampligen kunna hanskjutas
till dylika riksorganisationer, aro:
1) atgarder for samverkan elnellan arbetsgivare och arbetare till
utveckling av industrien SaSOnl ett livsintress~ for nationen och till
forbattrade villkor at alIa, sonl arbeta for och i industrien;
2) regelbunden undersokning av loner, arbetstid och arbetsvillkor
inonl indtlstrien i dess helhet;
3) Atgarder for reglering av produktion 'och arbetstillfallen;
4) undersokning av befintliga hjalpmedel for' utjanlning av nlenings
skiljaktigheter inom industrien samt anordning av dylika hjalpnledeL
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dar de ej redan flnuas, alIt ,for att erna 'ett snab~t bilaggande av
uppkomna tvister;
5) sanlling avstatistik ocb annan information i industriella amnen;
6) uppmuntran av industriella studier och av forskningsarbeten av
seende iIidustriens kvalitativa framsteg;
7) beredande av mojligheter till allsidig undersokning ocb fullt ut
nyttjande av uppfinningar och forbattl'ingar i maskineri och arbets
metoder for vederborligt rattsskydd ilt uppfin~are sanlt for rattvis
fordelning .pa· intresserade parter av, de 'ekonomiska eller andra for
delar, sonl sadana uppfinningar medfora;
8) undersokningar' i sarskilda industriella problem, innefattande jam
forande st,udier ·av industriens organisation' och metoder i eget och
andra lander samt eventuellt publikation av rapporter darom;
9) forbattringar av hygeniska forballanden i indusirien samt atgfirder
for speciell Hikarbebandling elV industriarbetare, dar sa finnes erfor
derligt;
10) overvakande av nyanstallning i och traning for indust.riellt ar
bete avensonl samarhete med skollTIyndigheter for fran industriens
synpunkf lampligt ordnande av' undervisningen i dess olika stadier;
11) formedling till pressen av auktoritativa meddelande rorand~ in
industrien, dar sadana aro av allnlant intresse;
12) framforande till regering ocb myndigbeter av industriens bebov
ocb onskenlal;
13) yttranden 'over nv regering och myndigbeter relnitterade arenden;
14) atgarder for a~slutning av samtliga arbetsgivare och arbetare
inom viss industri till r~sp. organisationer; .
15) ordnande' av fo~elasningar och konferenser i amnen av' allmant
intresse for industrien; J, '

16) sanlarbete med 1110tsvarande organisationerinolll andra industrier
for behandling av' fragor av gemensanlt intre'sse; ,

»District councils» bava i huvudsak samma organisation ocb, inom
sitt mera begransade' omrade, salnma uppgifter som de bela riket
omfattande >~ Industrial councils», under vilka de sortera.

For det lokala 'samarbetet i »Works committees» hal' icke de
eljest genomgaende principerna om 'lika' numeral' representation av
arbetsgivare' ocb arbetare, for ordforandeskap,·· beslutmassigbet m. m.
tillulupats, utande: hav'a, i huvudsak ordnats 80m diskussionsklubbar.

Vissa svarigheter attenas om arbetsordning for ,.. dessa ve'rkstads-
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eller fabrikskomnlitteer ha"\i"a naturligtvis vAllats av den om~aliga fra
gan om arbetarnas inflytande pa det enskilda foretagets ledning.

Fran arbetarsidan bava rests starka krav pa arbetarnas delaktig
het· i foretagens ledning aven i. ekonomiskt hanseende, och en sadan
programpunkt formulerades av arbetarnas representante~vid det forsta
stora industriparlamentet inne,,"arande. are Till nagot beslu~ kOln man
ej da,enar arbetsgivarna ej funno sig beredda att annu fatta position
i fragan.

Mera nl0derata arbetarledare sasom d~n l11ycket bekante lure J.
R. Clynes bitrada ej arbet.arnas krav betrl1ffande den ekonomiska led
ningen.

. De 'synpunkter, som arbetsgivarna framfort, aro a ena sidan .ett.
havdande av ratten till definitivt avgorande i tekniska ocb ekonolniska
fragor a~ den, som en~am harden ekonorniska risken i ett foretag·"
OCll darjamte farhagor for en slappare disciplin, onl arbetarna bliv~

medbestammande i for arbetsledningen vitala fragar, lllen a andra
sidan ocksa ett erkannande av att at.skilligt kall vinnas i okat arbets
intresse och lllinskade friktionsanledningar genom att arbetarna fa bara
sin del av ledningens ansvar.

Nagra generella overenskomnlelsel' pa detta ,olnrade hav~ lika
litet kunnat vinnas i Whitley-koIIlmittens betankande so~ i ovannanlnda
industrjparlament. I flera ens.kilda fall hal' dock arbetarnas nledver"kan
principiellt godkants.

I ovrigt h'a\ra funktionerna for» Works committees» visat sig bli
va ganska mangsidiga och foranlett dessa kommitteers uppdelning pa
olika avd.elningar sasom for arbets- och industriella fragol', varvi(1
arbetarnas representanter ofta utgjorts av de for resp. fackforening
aI'S avdelningar inom verkstaden eller fabriken valda >.\ shop stewards»,
for understods- och valgorenhetsfragor, for gelnensanlIlla sanlkvam och
nojen o. s. v.

Som namnts forutsatter Whitley-progralTIlnet genolnforda organisa
tioner a bade' 'arbetsgivar- oell arbetarsidan. Det hal' darfor blivit
ett statsintresse att fora annu oorganiserade industrier fram till bogre
utvecklingsstadier. Det forsta av dessa stadier ar »Trade boards»,
som huvudsakligen sysselsatta sig' Ined lonefragor. och dar myndig
heterna utnamna representanter for de oorganiserade al'betarna.Andra
stadiet ar »Int.erim industrial reconstruction C0111illlttees», som. ha till
uppgift att :lvagabringa' en fullgod organisation a bada sidor. Nar
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denna fir geno111ford, overgar interimsko111mitten i den »Joint standing
industrial council», som av regeringen erkannes som officiell repre
sentant for ifrAgavarande industri.

Councils av detta slag och underavdelningar till dem hava bildats
i ett flertal industrier, bland vilka rnA nfimnas:

bageri-, sadelmakeri-,' bok-, silke-, byggnads-, sagverks-, farg
och . ferniss-, . trikA-, guldsmeds-, tandsticks-, jarnsangs-, urmakeri-,
kautschuk-, vagnnlakeri-, kemiska-, ylle-, lervaruindustrierna.

I . regel synas de hava arbetat under golt sanlforstand emellan
parterna och val fyllt sina uppgifter. Inonl vissa betydande oInra
den sAsonl kolgruvorna och transpo1'tvasendet hal' det dock ej anDu
1~7ckats' att fA sAdant samarbete till stand.

.Det program, som sist genolnforts i den under februari - april i
31' sanlmankallade »National industrial conference», kan sagas hava
lagt slutstenen pa den byggnad, som rests av de olika organisatio
nerna enligt Whitley-programmet. Denna konferens, det forsta .indu
striparlamentet, bestod av 800 Inedlemlnar, lika antal frAn arbets
givare och arbetare, under arbetsministe1'ns presidium. Regeringen
hade pA forhand utfast sig att agna dess beslut en »immediate and
sympathetic consideration». . Dessa beslut utolynnade i:

1) forslag om ett al'ligen sammantradande »National industrial coun
cil» avo 200 representanter for vardera av' arbetsgivar" och arbetaI'
organisationer i' England. Detta skulle utgora »the normal channel
t.hrough which the opinion and experience of industry will be sought
on all questions with \vhich industry ~as a ,vhole is concerned».
Enlellan samlnantradena skulle enaha.nda arenden kunna beredas av
ett arbetsutskott av 25 ·ledamoter fran vardera parten;

2) forslag att bestamma minimiloner inom industrien;
3) forslag att faststalla normalarbetstid..

Utanfor dessa sCllnarbetsprogl'am stalldes enlellertid flera g1'upper
av lnedborgare, sonl dock agde betydande intressen idem.

Till dessa hora bland andra, vad engelsmannen kalla »the middle
class ,vorkel's», sarskilt industriens tjansteman emellan de ledande
befattningarna oeb kroppsarbetarna avensom alIa i civil statstjanst
anstallda i olika grader.

»Middle class workers» hava bildat atskilliga samlnanslutningar.
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Ph initiativ av en bland dessa, »Tbe society of technical engineers»,
hal' pa arbetsministerns forslag uppdragits at industririksdagens ar
betsutskott -att forbereda fragan, buru foreningar, bildade av industriens
tekniska och kontors-personal av befaIsgrad, Himpligen skola kunna
representeras i Wbitley-programmets organisationer oeh i industri
parlamentet. -

- Detta arende ar salunda. annu pa ett nlycket forberedande stadium
111en kraver en snabb oeh god losning. Genom verl{stads- oeh fa ..
brikskommitteerna hal' namligen sarskilt verkmastares ocb forinaus
stallning blivit avsevart forsvarad, aven dar principiella n1edgivanden
at arbetarnas krav i fraga on1 arbetsledningen ej Hilnnats. For att
ge de oumbarliga medhjalpare i produktionsarbetet, som det har gal
ler, nodig auktoritet. i sina varv, erfordras patagligen, att de ej stal
las utanfor inflytande i det industriella samarbetet.

I fraga om ambets- oeh tjansteman samt arbetare i civil stats
tjanst foreligger redan ett konlmittebetankande av den 7 11lars 1919.

Kommitten hade fatt i uppdrag att foresla, huru Wbitley-prograln
lnet skulle kunna tillampas for -nyssnanlnda personal. Darvid hade
dock gjorts det forbehAII, att de nya organisationerna ej skulle kunna
tilldelas bestamlnanderatt utan -blott fa radgivande befogenhet.

For andanlalet foreslogs foljande serie av organisationer:
I) Ett»National council», sammansatt av hogst 50 medlemmar;
II) »Departemental joint comnlittees»

III) »District joint committees»
IV) »Sectional comnlittees of the departelnental committee».
I fraga om organisationernas detaljer franlholls, att nagon liktalig

representation av arbetsgivaren-staten a ena och de vllijande korpo
rationerna it andra sidan ej yore pakallad. Statens representanter
liksom vederborande »councils» eller »committees » ordforandeborde
utses av regeringen eller visst regeringsdepartement, vice ordforande
daremot av bada parternas representanter gen1ensamt. Uppstaende
kostnader skulle fordelas lika emellan staten och foretradda foreningar
av statsanstallda.

SaSOnl lampliga overlaggningsamnen for de nya organisationerna
foreslogs:

1) atgarder for basta mojliga utnyttjande av personalens ideer
oeh praktiska erfarenhet;
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. 2) atgarder att tillfo.i"sakra personalen storre andel i oeh· ansvar
for, avfattning oeh tilHilnpning av bestanlmelserna for dess arbete;

3) de allmanna principerna for ·tjanste- oeb arbetsforhAllanden;
sasonl nyansta]lning, arbetstid, befordran, avloning oeh pensionsalder;

4) uppmuntloan av hogre utbildning for civil statstjanst oeh praktisk
forberedelse for llogre administrativa oeh affarsorganisatoriska uppgitter.

5) forbattring, av kontorsorganisation oeh uppmuntran av perso
nalens fors]ag oeb bidrag dartill;

6) ifragasatt Iagstiftning i den man den beror statspersona~

lens stallning.

Forkamparna for det system av ,industriell samverkan, sonl orga
niserats enligt Whitley-kolllinittens program, kompletterat med det.
stora industriparlamentet, gora gallande, att det innebar foljande fordelar.

Dethar 'skapat industriell sjalvstyrelse. De' beslut, som fattas,
oeb de meningaI', som foras fram 'av de nya organisationerna, aro
I'epresentativa for alia parter i den industri, de galla. ' Darigenom a~a

de ock auktoritet hos regering oeh myndigheter, som a andra sida.n
se sitt arbete vasentligt underlattat av ifragakommande arendens' ,en~
hetliga bebandling.

, Hela systemet vilaI" pa bred bas~s" ar decentralisel"at oeh elastiskt.
Industriarbet?rnas' breda lager hava genom fabriks- oeh verkstadskom
mitteer fatt mojligheter att under allsidig belysning gora'sig fortrogna
med de fragor, 80m de i arbetet, fa omedelbar kanning utav.

Den uppbyggande samverkan, som organisationerna skola framja,
kan taga hansyn ej blott till ekonomiska utan aven till soeiala, etiska
oeh estetiska synpunkter..

'Oeh slutligen ar bela systemet" ej bundet vid flagon vi-ss ekono
~iska uppfattning eller dogm. Franse's·3. ena sidan d.e, som under
varldskriget intet lart oeb' 'intet 'glomt,' s'om' eJ forstatt, att samhallet
gatt 'igenom en radikal omstopning sedan 1914, oeh a den andra si~

dan syndikalister oeh guilds-man, for vilka sadan samverkan till sam-
. ,

hallelig utveckling .'principiellt inte duger, sa kunna alIa intresserade
pa,rt~r gemensamt arbeta ~ed i denna organisation so~ eft kraftigt,
merlel . att' hoja ." landets industri bAde' till nationens fromma oeh till

. .
enskilt gagn.

Det ar ej utan skill, som entusiastiska anhangare av nu skildrade
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stravanden gora gallande,att England,som varit industrialismens

vagga, ocksa i Wbitley-programInets forverkligande forst gett bote

medlet mot industrialismens nackdelar och darmed inlett en ny lyck

ligare period for varldens industrifolk.

Harefter yttrade sig:

Sekreteraren A. Orne: Herr ordforande, mina herrar! Alnnet

for aftonens overlaggning ar ju »ekonolnisk demokrati», och jag skulle

onska 'saga nagra ord om den saken,. sedan jag nu forst med.

tillfredsstallelse konstaterat, att den redogorelse, som inledaren lam

nat, gel' en i v~sentliga sty·eken annan bild av vad som verkligen

for'siggar i den engelska arbetarvarlden an de aterljud, som fornUl1lmits

hal' o'ch val' i den svenska pressen..
Till en borjan maste jag sla fast, att atskilligt av vad som bar

i Svei~ige de senaste manaderna skrivits under rubriken ekononlisk

demokrati ar av den art, att jag a egna ocb deras vagnar, som tanka

lika filed nlig, maste pa det allra bestalndaste prote~tera bade mot

sjalva den sak, SOIn man pladerar. for, och mot beteckningen demo

krati pa ifragavarande stravanden. Det framhalles namligen som den

ekonomiska delnokratiens karna, att det nu bor komma till ett intimt

samarbete mellan· 'de sarskilda· industriforetagen och deras anstallda,

ett samarbete, som eV'entuellt skulle taga sig uttryck dari, att arbe

tarna finge rattighet att insatta nagon eller nagra representallter i
foretagens ledning. Man hal' ocksa pa tal om den ekonomiska de..;

mokratien varit inne pa' fragan om vinstandelssystem och Atskilligt

annat.

Detta,· att de enskilda. industriforetagens ledning och de hos deli:!
anstallda arbetarna samverka lned varandra 'pa nyss antytt satt, ar

i sjalva verket nflgot belt annat an demokrati. Jag skulle vilja kalla

det narmast en ·kartell mellan leverantorerna av arbete oeh leveran

torerna ::tv kapital, ty nagonting annat ar det icke. Man kan i varje

fall pA goda grunder frukta, att et.t ekonon1iskt samforstAnd mellan

ledning och arbetare utvecklas till en sadan kartell. . Nu aI', SaSOn1

inled.aren fralnhAllit, fragan lagd helt annorlunda i England,' men det

synes Inig, att Inan . icke beller pa den dar foreshigna vagen kan

komma fram till nagot, som ens Ined ett sken av berattigande kan kallas

verklig ekononlisk demokrati. Det ar mycket Iovvart, att man efler-
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stravar att utjamna intressemotsatserna mellan foretagens ledning ocb
de anstallda, oeb mig synes det, sasom jag strax skall utveckla, i
den man del kan bid1'aga till okande av· produktionens effektivitet, .
vara synnerHgen viktigt att astcidkomnla ett visst samarbete den1
enlellan. Hur 111an an bar sig at, maste dock under alIa omstandig
hetel' den ansvariga foretagsledningen ha det huvudsakliga inflytan
det pa - forvaltningen av det industriella foretaget. Nagot annat ar
praktiskt otankbart. Demokrati kan darfor. ej nas pa den vagen.

For att kunna lagga upp probleulet ratt behovde man till en bo1'
jan analysera begreppet demokrati pa det politiska omrildet, varifrall
dei' nur. gang-se ,slag-ordet ekonomisk demokrati ar hamtat. Vad ar
egentligen den politiska demokratiens vasen? Ja, det ar ju svart atl
ange detta i nagra fA ord, nlen jag sklille vilja saga, att demokrati
innebar, att de, for vilkas skull statsmaskineriet arbetar, de, vilkas
valfard staten a1' till for att framja - det levande folket - ha rat
tighet att genonl sina valda representanter utova det bestamma.nde
inflytandet pa statslnaskineriets ledning'. Dilremot ar det icke aIls
delTIokrati, att statens avlonade funktionarer, som ha att utfora for:
valtningsarbetet, som ha att fullgora statens skyldigheter gent eillot
dess medlemmar, fa det avgorande inflytandet pa riktningen av det
hela, och annu Inindre fir det demokrati, att dessas enskilda fordel
gores till statens egentliga andamal. Lilt oss ta ett exempel fran
ett sarskilt forvaltningsomrade. Statens jarnvagar firo till varken
for generaldirektoren eller for stationskarlarna utan for den resande
allmanheten. Det fir denna resande ailinanhets basta,. SOlD skall ut
gora ledstjarnan for forvaltningen av statsbanorna, och samma all
manhet skall utova ledningen i yttersta hand genom av densamma
t.illsatta statsmyndigheter. Sedan" blir det ju en organisationsfraga,
hur saken bast skall ordnas inom ramen av de ekonomiska nlojlig
heterna.

Hur ser denna tankegang ut, tillampad pa det ekononliska livel
i alimanhet? Det torde vara fullstandigt obestridligt, alt det ekono
nliska livet ar till uteslutande for att tjana konsumtionen, d. v. s.
allas gemensamma basta. Om man genomfor analogien med staten;
kommer lnan till det resultat, att det ar salnhaiIsmedlernlDarna i egen
skap av konsumenler, som ytterst skola bestalDlna over det ekono
ll1iska livets riktI!ing oeb njuta alIa fordelar av hela den stora indu
striella apparaten. For att ekonomisk denl0krati skall rada, ar det sa-
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lunda icke yare sig kapitalets, jordens eller arbetskraftens agare och
icke heller en koalition lllellan dessa tre, som skall utova ledningen,
utan de, fQr vilka bela maskineriet arbetar.

Man kommer fran denna utgangspunkt narnlast fram till fragan,
bur detta konsumenternas herravalde over det ekonomiska livet 5kall ut
ovas. for att en verkligt denlokratisk ordning skall avagabringas.
Det fin,ns atskilliga program for ]osning av den fragan. Det, som ar
mest i ropet ocb till vilket aven -jag i princip ansluter mig, ar den
socialistiska losningen. sonl at alIa- statens llledborgare, d. v. s. at
konsumenterna sonl totalitet, gel' overledningen av bela det ekonollliska
samhapslivet. Ifur - losningen skall i detalj ,uifornlas, blir ju. liksom
varje fraga 0111 bur sanlhallets forvaltning skall ordnas, ett organisa
tionsproblem, dar rent praktiska synpunkter maste overvaga.

Jag tro1' sasom inledaren, att en atergang till forbAllandena fore
varldskriget just nu ar alldeles otankbar. Hela utvecklingen gar .for
ogonblicket i en sadan riktning, att man icke- kan tanka sig en reak
tion, utall att det hela gar i kras.

Oln Ulan dA serefter, vad SOln for narvarande ar att gora for att
komma ett stycke framat inot- den verkliga ekonomiska dem-okratien,
sa synes det mig, -att Inan bor pa de onlrAden, som Himpa sig bar
for, overga till av stat och kommun bedrivna foretag, dock icke i all
ffianhet monopol, Inot vilka jag staller mig synnerligen skeptisk, dar de
icke ligga i sakens egen nature - ,Det 3.1' vissa grenar av det ekonomiska
livet, exempelvis kOffilnunikationerna, som lampligen bora forvaltas
a v de offentliga korporationerna for att frambringa den ekonolniska
denlokratien. Andra onlra.den, sasom distributionen av fornodenheter,
kunna betydligt battre och bekvalnare ocb med storre effektivitet
handbas av kOl1sumenternas egna denlokratiska foretag direkt utan
de statliga och kOlnmunala organen som mellanled. Jag kan icke
heller se nagot hinder for att foretag, i princip organiserade sa, som
det ekonomiska livet nu i allmanhet fir, k,unna stallas in i systemet
pa det satt, att de tjana den ekonomiska demokratien.

Men det ar naturligtvisett langt stycke vag fram till en omorga
nisation av hela det ekonomiska livet till att fylla sadana krav pa
ekonomisk denlokrati, SOITI de hal' skisserade, det medger jag garna.
Kan man dft under vantetidell gora nagot for att astadkoffilua en av
spanning' i forba1landet mellan foretagarna och deras anstilllda? For
min del tror jag, att lllan mojligen kan gora det nled ledning av de
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erfarenheter, som vinnas fran de stora. engelska experiment, vi nyss
hort skildras. Men man fAr ~tterligt TIoga taga sikte pa 'att man ieke
genom en sAdan anordning spranger sondeI' , samballet i sJnagrupper,
som inbordes ha antagonistiska intressen. Att man skulle gora' det
In.ed det program, sonl Asyftar att ge de vid varje foretag anstallda
arbetarna del i de olika foretagens vinst oeh delaktighet i deras led
ning, det fir ofrankomligt, savitt jag kan see Darfor, om man skall
gA till att hal' i Sverige fa till stand ,nagot, som ligger pa salnma
linje som Whitley-programmet, forefaller det mig ,vara ett absolut vill
kor, att man upprattar en organisation, som omfattar landet i dess
helhet oeh som Jullstandigt beha.ller tyglarna i sin hand. Sa snart
man kommer ner till forhAllandet mellan det enstaka foretaget, oeh
dess arbetare, d. v. s. sa snarl man forsoker organisera saken sa,
att arb~tarna vid ett enstaka foretag skulle fa nagot direkt intresse
i delta speeiella foretag, sa aventyra1' man faktiskt arbetarklassens
enbet, ocb man aventyrar nagot annu viktigare, att det, sonl hAIler
salnhallet pa ratt kol, namligen det lika, for den 'stora massan av
medborgare gemensamma konSUlnentintresset, skjutes at sidan for sar- ,
formaner, som 'den ena eller andra gruppen kan erovra at sig, vilket
till slut maste, savitt jag 'kan fo1'st3., leda ut i' den rena anarkien.

, Professor, 'E. Heckscher: Herr ordforande, mina herrar! Jag kan
alldeles 'instanlma med foregaende talare i att namnet ekonomisk de
mokrati, 'vilket blivit satt 'som rubrik,' ieke ar. vidare adekvat. Ernel
lertid ar det jamforelsevis tydligt, vad' vi hal' diskutera, aven om det
fir svart att finna en term, som nttryeker det, nalnligen mojligheten
att mildra' spanningen mellan 'arbetsgivare nch arbetare.. Det pro
blemet kOffilller 'att stA' sig under sa gott· 'SOln' varje tankbar produk
tionsform., Att socialismen, statens overtagande avaIl verksanlhet,
ieke skall .. losa den svarigheten, ser man etiklast darpa, att de nn
varande statsforetagen absolut icke uppvisa nagra idealiska forhallan
den meIlan ledningen oeh arbetarna. Ocksa ha vi hort, att det in
gar. som ett led i, 'stravandena i England att organisera statstjan'arna.
Jag nlenar darfor, att vi bora Hiulna Asido,. vad man skall gora med
det ekonorniska livet i dess helhet, for 'att i stallet diskutera, vad
man skall gora 'lned forhAllandet mellan de anstallda oeh dem, som
ha ledningeil.

Det ar fullkomligt riktigt, som herr Orne sade, att det innebar
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en synnei"ligen stor fara att for hart organisera tillsamlnans arbets
givare oeb arbetare. Harigenom upp~tft karteller, oeh de komma sonl
'alla andra dylika organisationer att gora. sin vinst pA konsumenterna,
pa sanlhallet i dess helhet. Darfor mAste nlan bestamt vidhalla, att
'{let gemensamma jntresset, samhallsintresset, skall stll over varje ~A

·dan grupp, oeh jag tror ieke, att saken blir hjalpt genom att man
samorganiserar mindre grupper i storre kombinationer. Om man 01'

ganiserar storre industrier som enbetliga samlnanslutningar, kommer
man att fA strid Inellan industrierna inbordes samt mellan dessa oeh
samhallet. Sa kan det exempelvis tankas, att de olika industrigrup-
·perna·.·' jamka ihop sina intressen i tullfragan oeh. skaffa sig ett pro
geam, SORl gAr ut over sanlhallet i dess helhet. Ju hardare man or
.ganiserar" dessa sarintressen,. ju storre ar risken, att de konlma i kon
·flikt nled samhallets' intresse. Att fullt. overvinna denna svarighet
·ar utsiktslost; det hogsta, man kan tanka pa, ar att· begransa den.

I .den nlan man tiHfor en viss grupp av·· foretag eller deras arbe
tare en extra vinst, sa tar man i verkligheten frankonsumenterna.
Det kan forefalla, som om' icke sa skulle yarn forbAllandet, om for
.andringen enbart bes~ar i att ;..:aktieagarnas eller foretagsledningens
'vinster .. helt enkelt. helt eller delvisoverforas' pa arbetarna inom de
vinstgivande foretagen. Men likv.al blir forlusten aven barvid i sista
.hand konsumenternas, ty. om det ekOllQrniska livet ar fritt "organi
.serat, komlna dessa vinster eljest .:.inonl kortare eller· Hingre .tid att
tillfallakonsumenterna. Genolll .·.&onkurrensens nlakt neutraliseras
,namligen i sa fall de extra ordinara vinsterna oeb ga -sa smaningom
·ut till allmanheten. Om man AteI' lAser fast vinsterna som en .do
:man for dem, som medverka pa olika arbetsomraden, .har man i verk
ligheten avskurit sanlhallet frAn delaktighet i de sarskilda .vinster,
'SOlll ieke blott. enskilda foretag utan ocksa enstaka naringsgre.nar eller
stora grupper inom naringslivet erhalla .

.Det rader darfor pa gada grunder overensstamm~lsenlellan de tvA
foregaende talarna. Bada anse,att man ieke bor ge. arbetarna del
.aktighet i de vinster, som en sarskild naring .eller en '·stor del av
samhallet far, oeh mena i stallet, alt man. inoin' det nuvarande sam
hallet - eller vilket annat nytt salnllalle, man viII tanka sig - i
storsta mojliga man bor utjamna d.en friktion, de onodiga .motsatser,
som finnas meIlan dem,. vilka 3.1'0 hanvisade till samarbet.e. Proble
filet bestAr narmare bestamt i att soka·avhjalpa den onodiga friktionen.
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Motsatser som sadana ar det namligen intet ont i. Samballet ar fullt
av nlotsatser, och just i att de firo av mAnga olika slag ligger radd
ningen, ty det hindrar, ntt salIlballet kristalliserar ut sig i befasta
lager, som bekampa varandra. DarelTIot .blir det fara a farde, dA dy-

. lika hefasta lager uppsta. loch for 'sig ligger det intet yare sig
onaturligt eller orovackande i att arbetsgivare och arbetare ha 1110t
satta intressen, att a.rbetsgivarna vilja ba sA 111ycket arbete som lnoj
Jigt oeb betala det minsta lTIojliga hartor, medan arbetarna vilja ha
den storsta mojliga ersattning. Ett s·Adant 1110tsatsforhAIIande hal'
principiellt salDma karaktar som varje annan ekonomisk motsat.s,
Det a.I' lika givet, hal' som eljest, ait koparen viiI ha en vara for
lagsta mojUg:a pris och saljaren vill ha sA 111ycket betalt som mojligt.
En dylik lTIotsats hindral~ icke pa andra omrflden ett ofta .mycket
valvilligt forhAllande mellan kopare och saljare och n1ellan konkur
renter i samnlU bransch. Pa samma satt borde arbetsgivare och aI'
betare kU'nna fullfolja sina motsatta intressen utan att darfor kanna
sig fientligt stiiInda inbOrdes.

Darfor har jag det intrycket, att de engelska linjerna i stort sett.
a1"O riktiga~ Den vana, som genom deln uppstar for parterna at.t
samrada om alIt m<>jligt, dar samrad gar for sig, ar en vag till att
utjalnna onodiga motsatser. Strider komma. alltjamt att utkampas,
dar ariledning hartHI forefinnes, men anledningarna till strider minskas.
En del a,v de engelska uppslagen aro dock alltfor vittsvavande,
och syftet med dem kan lllabfinda bar i Sverige tilIgodoses helt en
kelt genom det folkbildnjngsarbete, SOln redan sedan Hinge pAgAtt.
Men det skulle verkligen vara mycket vunnet saval for arbetsgivare
sonl ~or arbetare, om man allvarligt toge i overvagandeatgarder for
att gemensamt samrada ocb gemensamt beslnta DIn en hel del saker,
som lalnpa sig for sadun saIl1verkan. Dtan att aga kannedom om
industriens praktiska detaljer tro1" jag det yore bra att ta arbetarna
till rAds och ofta rent av fullfolja deras onskningar i fraga om de
ytt.re forhallande,na i f~brikerna. De satta sin pragel pfl en kropps
arbetare for en stor del av hans liv, arbetsgladjell, lusten att lagga
Inanken' till okas ofantligt, om de yttre forhallandena bli sadana, att
han kanner sig tillfredsstalld med dem,och undgaf att reta sig dag
ut och dag in over saker, som kunna vara obetydliga for den ena partell
lTIen likval icke andrats, darfor att den andra pa.rten ieke blivit tillfragad.

J anslutning till vad herr Orne sade skulle jag vilja ·under-
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stryka, att de underordnade samhallsorganisationerna ieke skola vara
sadana,att de bestamma over det bela, utan de skola inpassas i
s~nlhallet oeh dar fylla den viktiga funktionen att utjamna onodiga
Inotsatser. Om de bli dominerande i samhalIet, blir deLta samre for
befolkningen i desshelhet, an den .nuvarande organisationen are

T. f. Generaldirektoren G. Huss: Nar man nagot sysslat med social
politiska sporsmiU, tranger sig ganska osokt den reflektionen pa en,
att det kanske yore Jyckligt for ett mera konkret bedonlande av fragan,
om man sokte oversatta de terlner oeh tankegangar, som har aro be
handlade i da.g, till uttryck, hamtade fran vara egna svenska fOI'hal
landen. Jag tror, att man ·harigenom skulle fA lit.et klarare begrepp
om de saker, det bargaller.

Professor Heekscher hal' lnycket riktigt' klarlagt fragans innebord,
men den skulle kanske framga tydligare, om vi erinra oss, att man
hal' i Sverige sysslat med fragan om s. k. forhandlingsordning. Vad
som forsiggar i England, fir vasentligen ingenting annat, an vad
som fallel~ inom detta begrepp. I England harman narmast pa grund
av krigets exceptionella forbailanden funnit sig sta infor en sadan
situation, . att bela den arbetsratt, sonl uppburit den gamla ordningen,
slitits sondeI' av kristidslagstiftningen. N~r man skall rekonstruera
detta avtalsvasende, sker det pa satt, som antytts i dag, men man
stannar icke vid att ateruppliva den gamla organisationen, utan man
viiI ga ett steg langre. Orsaken dartill ar den allmanna delTIokra
tiska utvecklingen. Man viII tillgodose denna utvecklings krav forst
oeh framst genonl att hoja arbetarnas lonestandard oeh darigenom
fylla igen klyftan mellan de olika klasserna men vidare genom att
gora arbetarna permanent nleddelaktiga vid arbetsvillkorens bestam-
Inande ·och overvakande. ·

Hal' i Sverige hal' avtalsvasendet icke blivit sonderslitet. Fnr
viiI' del ut.gores problelnet av det andra momentet i den engelska ut
veeklingsfasen, namligen da det galler att gil en bit till pa vagen mot
att tillforsakf'a arbetarna intlytande pa arbetsvillkoren.· Under vilka
former hal' detta arbetarnas medinflytande hittills konstituerats? Jo,
.genom kollektivavtal - det ar de dokument, som man haIler pa att
satta ihop i England. Men' dessa avtaJ tyckes -man vilja gora sa, att
de skulle komma i konflikt med var »paragraf 23», svenska arbets
givarforeningens bekanta .deklaration med· avseende pa avvagningen
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mellan arbetsgivarna oeh. arbetarna av bestammanderatten vid fore
tagens ledning. Nu har denna punkt av kanda ska] blivit synnerligen .
.Ollltalig har i landet. Den har givit upphov. till atskilliga strider oeh
skarpt motsatsforhallandet pA satt professor Heckscher antytt. SAvitt
jag .kan tinna vid ett rent flyktigtbedomande av situationen, ligger
del emellertid icke nagot absolut hinder i § 23, ty dess kategoriska
konstaterande av arbetsgivarens ratt att leda. oeb fordela ar:petet in
ledes med orden: »med iakttagande avavtalets bestanlJ;I1elser i ovrigt».
Man kan salunda satta in i avtalet hur mycket. som heIst,' som be
gransar arbetsgjvarens· ratt- att leda oeh fordela arbetet - star det
bara i avta}et, sA strider det icke mot paragrafen~ Men naturligtvis
h~r denna principforklaring medfort,. att arbetsgivarna i allnl~nhet

stallt sig motvilliga mot tanken pa att jnrymma. ett stqrre inflytande

.at arbetarna.
Det rna emellertid erinras, att en· mangd .arbetsgivar- oeb arbetar

organisationer . bar i Sverige i vissa avseenden ·gatt ganska langt pA
den .vag, Ulan nu borjat betrada i England. Del. flnns kn:;lppast nagot
av ·de problelll, vilka da~ .diskuteras, SOnl ieke i vi~s man ba.r· hos
oss varit foremal for reglering,. om. ocksA' ieke. alltid i form av avtals
b.estammelser sa dock pa det ~att, att man A oms~ sidor vid form~

leringen av en viss a-vtalsbestamlnelse eller· faststallandet av en lo:n,e
sats utgatt fraIl att den OCII gen anordningen s\{all vara I for h~nd~n

b.etraffa.ode. ledningen· av arbetet. Det finns kollektivaytaI, ~om ,ga
sa langt, att varen~a artikel a1' standardiserad; arbetsgivare och :.~r

betare ha traffat overenskommelse onl varje nloment av til,lverkningen·,
om kvaliteten av ravaror och. balvfabrikat . etc., och det har icke. blivit
Dagon revolution inom yrket eller nagra .syarare .pafoljder for:.den
sakens skull. Salunda .ar detta· en lamplighetsfraga,· somkan kOln.m~

att te sig olika pa olikn oI11r<1den, den DOl' darf'or kunoa diskute.ras
ganska Iugnt, och det ar ll1ycket· n~ojligt, att ,.man· kan komln~ en bit
Jangre. pa denna vag.. Huruvida det nu·ar· av storre intresse for v~rre

sig arbetsgivare eller arbetare· att nft dithan,- kan. naturligtvisvara
underkastat dela~e nleningar. .Jag hal' enlellertid bort fralTIstAende
arbetsgivare forklara, att de. saBan lart sam.yeket om 'det egna fore
taget~ .iore 111ekanism sOlnunder avtalsdiskussioner ')~ne~ arbetarna,
Deh .jag 'vet, att, arbetarna forklarat .precis -de.tsalI)nl~~ . Oe·h' o.m>:vi
tanka pa hur vid .en .~vtal~forhandling .lonenivan. ~ kon~titQ~ras, Sll

fraJugAr den i reg'el ieke blott sonl resultat .av::. en strid,.: .~ar ·den: en:a
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parten segrar, utan' den' framgar oftast genOl1l' ett ingaende resone
mang mellan arbetsgivare och arbetare' om den: gemensamma' narings
grenens '~konomiska forutsattningar. Salunda forestaller jag mig, att
bestammandet av' lonenivan' inom 'verkstadsi'ndustrien under de se
naste avtalsfo1'handlinga1'na vid arsskiftet vasentligen' berodde pa det
faktunt,' att a1'betarna fingo 'klart 'for s-ig, .att industriens l&ge val'
sadant., : att de riskerade Inera genom att driva upp Ione1'na an genom
att behalla de ga'mla.· Och en man'gd exelnpel kunna aberopas, d~r

genom de meningsutbyten, som 'agt rum i fOrhandlingsform, arbetarnas
delegerade undan for undan kommif till, en 'mera allman syn, 'pa na
ringsgrenens Iage, vilket vase'ntligt:1l underlattat en" utjamning av
mellan deln' och a~betsgivarna' radande mellingsskiljaktigheter.

Jag ville med, detta papeka, att nar vi tala om foreliggande' pro
blem' '- sonl vi heIst icke bora benamna industriell :demokrali -~

far man ,komma', ihag, att alIa faktiska 'forutsattningar foreligga for
detsanlma ,hal' i landet.· Fragan ar hIott, om InaD kan och viII mar
scbera pa 'en vag, sonl redan &1' upprojd. Man hoI' kanske" ocksA
erinra om att vi en gang icke stAtt "lAngt. ifran : ett lage, som pa
minner 0111' den nuvarande situati()nen i: England" nnmligen 'AI' j 909,
da 'det mycket allvarligt overlades mellan'ledande arbetsgivar- och
a1'betarorganisationer om konstitueran,de ,av' en forhandlingsordning for
hela industrienJ man skulle samla hela landets' naringsliv i en genlen
sam cent.ralkomnlitte, och konsekvensen .av denna' tanke val' givetvis,
att det skulle finnas motsvarande kom,olitteer ioom 'olika :na1'ingsgrenar
och lokala forhandlingskommitteer for lokala nleningsskiljaktigh·eter.)
Och .faktiskt iiI' det· ju sa, att man' vid varje avtalsfarhandling,' nar
ett avtal utloper och' 'ett nytt skal1 bli till;, hal' en sudan konlmitte
for vederborande iJldustri. Men llar avtalet blivit., slutet, upphor i
regel komnlittens arbete, den ar icke permanent, med unda-ntag' for
vissa -industrigrenar, dar lnan inrattat·, en staende kommitte, som
enlellanAt 8alnOlantr&del'" for overlaggning. Dock endast om arbets
och .lonevillkor, under det man i England viII gA langre' och lata a1'-
,betarna fa' inblick i de ekonomiska forutsattningarna for deras arbete
i industrien.

Jag har 80m sagt velat erinra om att denna 'fraga far oss kanske
icke ar sa ny, som man kunnat tro,' nar man last en del ,tidnings
artiklar i amnet.

6
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Fil. Doktor K. Hildebrand: Nar jag hort denna principdiskussion,
hal" jag fAtt det-bestan1da intrycket, aft de fragor; som hal" debatteras
och son1 sakerligen -aro mycket betydelsefulla, behovde belysas 111era
konkreL Det handel" latt vid principiella uttalanden, att olika talare
ga pit olika linjer ulan att 1110tas. Jag hal" salunda det intrycket,
att den senaste arade talaren i sitt anforande icke riktigt gripit om
det centrala i Whitley-kommittens forslag, ll1en detta val" det barande
i inledningsanforandet., Dessa tvA anforanden gil salunda alldeles
forbi varandra. De hal" berorda sporsmalen hora till.dem, som maste
och komma att diskuteras, oeh darfor &1" det skal, att personer, 'som
hysa storre intresse for denna diskussion, soka bidraga ti~l densamma.
Ett g,ott bidrag Yore, att en oversattning gjordes av Whitley-kom
mittens rapport,' sa att man tinge denna som utgangspunkt.

Det 'forefaller mig vara ett fel i den diskussion, som forts i pressen,
att val" oeh en, som komnier fram ffied ett reformprogram, liksonl
ville lata paskina, att darmed loses 'den sociala fragan. Man staller
for stora forvantningar' pa vad nlan sjalv anser la.lnpligt. Ett par
foregaende talare ha 'ratt i att m~n far se pa saken sa, att det icke
skapas ett socialt paradis, on1 Whitley-progra.mmet .blir forverkligat.
Men det ar skal i att lagga ner arbete pit att harigen?ill fa till stand
forbattringar pa vissa punkter. I stallet for namnet industriell de
mokrati anvander man i Tyskland »den konstitutionella fabriken», och
det fir kanske battre. Det aI'" icke vackert men anger~ vad man
luenar: en styrelsemakt oeh en provande och kontrolierande for

samling.
Man far taga SOlD utgangspunkt det krav, SOln framforts av ar

betarna i England, namligen kravet pa kontroll, och kanske aven in
rikta sig pa avloningsbestanlmelser. DA ar man inne pa forhand
lingsordningen i svensk mening oeh darrued pa den valdiga knippa av
fragor, som hora dit och som for det mesta regleras genom det kol
lektiva avt.alet. Vad 'J11an viII vinna, ar icke aIls att fa nagot i
stallet fOI~ det kollekt.iva avtalet. Det ar olampligt att bryta sondeI'
nu radande' forbandlingsordningar eller forsvara In~jligheten att dari
genoln fa. frain forbattringar. Darfor tror jag, att vinstandeissystemet
ar ogenoillforbart" i praktiken, ty 0111 man faststaller olika villkor for
samma induslriella arbete, sa spranges det koliektiva avtalet full
standigt sorider.

De engelska arbetarna begara kontroll ::Lven pa andra omraden,
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vilka delvis beroras av »§ 23}), nalnligen betraffande a'nordningar pa

arbetsplatsen, hygieniska forhallanden o. s. v. Fragan om yrkesut

bildning', som bo1'jat llpptagas i England - pA grund av papekanden,

att Tyskland i delta avseende -stode franlfor England - kan man

oeksA fora dit. Vidare bestammandet. av aekord i .sadana fall, da

ickekollektivavtalet innehaller detaljbestammelser harom. Det kan

oeksa tankas, att man overHigge1' om llya handgrepp, arbetsbespa

rande anordningar etr. Det ,ar salunda en stor grupp av spors

Inal, 'sam ligga vid sidan av de direkta lonefragorna oeh betraffande

vilka hittills arbetsleda1'en autokratiskt bestamt, hur det skall vara,

Inen dar de engelska arbetarna begara kontroll over oeh samarbete

med arbetsledningen eller,: s(\som de radikalaste krava, ratt att en

samma bestamma h:trover lned undanskjutande. av arbetsledningen.

Sa finns det en langre gaende linje, SOln fordrar kontroll over den

tekniska oeh afIarsledningen, salunda betraffande valet av maskiner

oeh dylikt. Man fir darmed inne pa en farlig vag, oeh jag 'instamlner med

herr Orne, sam ju framholl, att den ekonomiska ledningen lnaste

vara samlad hos den verkliga foretaga1'en.

Huvudfragan for oss i Sverige synes va1'a, am' det har .omradet,

sorn Jigger vid sidan av det, SOlll berores av kollektivavtalet oeh icke

gar in pa den ekonomiska affarsledningen, ar tillraekligt start oeb be

tydelsefullt for att skapa nya organisationer. Jag tror, att det om

radet blir sa stort, att det ar skal att prova oeh ga in pA det, oeb

jag hal' den uppfattningen~ att man hal' hal' en huvudpunkt i Whitley

programmet oeh att det a1' detta, som vi i forsta rummet maste

diskutera.

Statsradet :Friherre E. Palmstierna: DA jag sitter oeh lyssnar till

diskussionen, bar jag ett intryek av att man kanske ieke rikti~J klar

gjort for sig den bistoriska bild, ur vilken bela denna sak framtrader,

som vi debattera hal' i kvall. Vad det nu ar fraga om, siAl' ut pa en

gang i olika lfinder nled elenlentar kraft, oeh det bottnar i de for

hallanden, tiden sjalv skapat. Detta kunna vi ieke undga att taga

under skarpt iakttagande, aven nar nlan diskuterar saken hal' hemrna.

Inledaren hal' berort endast engelska forhallanden, men jag viII
erinra, att den tyska industrieri redan i november 1918 val' klar med

forhallanden. sam gil langre' oeh ha en annan karaklar, an vad bade

V\Thitley-prograllllnet oeh' kolgruveforhandlingarna utvisat.. Dar ar det
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sa, att nlan ieke begransat sig blott till de.: tekniska ocb sociala fra
gorna, utan man hal' ocksa ingatt ·pa sporsnlal, som rora den rent
affarSnl3.Ssiga driften, och 11armed· harman givetvis kommit in. pa en
omtAlig sake

'. Vi kunna ieke behandla detta alnne ur den. strangt begransade
synpunkt, herr Hildebrand lagt pa detsamma, utan man fAr undersoka,
vilka uppgifter som foreligga till losning och hurudan organisationen
bor vara for att astadkolnma en sAdan losning.

Jag ser for min del, saken narmast sa, att .vi genomga ett ·utveck
lingssked.e. i vAra samhallen, SOlll icke ar likvardigt med men do.ck
kan, janlforas med foregaende revolutioner.. Forra gangen vardet
borgarklas~en, som erovrade den politiska Inakten, men det drujde
i artionden, iunan verknin.garna darav v-isade sig pa ·det ekonomiska
omradet. Nu hal' arbetarklassen fatt en 11laktstallning, som tills ,v-i
dare·icke hal' nAgon motsyarighet. pa det ekonomiska oeh administra
tiva omrAdeL· . Men samhalletlkommer icke -i jamviktsHige, forran en
sadan mot.svarighet· astadkommes. Det ar· icke blott sa, att'arbetarna
natt en politisk maktstallning, sonl de icke forut intagit,. utan: de
komnla· ocksA till ett ekonomiskt vfilstand, som breder: ut sig inom
betydande delar av befolkningen, sa att arbetaren' soeialt betraktat
kommer att fA. en. annan stallning, an tidigare..

Detta tvingar· fram, att. man overblickar det ekonomiska oeh, ,ad
ministrativa omradet oeh. far en· fornimmelse av att aven dar en for
andring· maste fOrsiggA,. oeh icke minst tvingar sig detta till utforande
just nu. Om. man nalnligen betraktar det svenska samhallslivet oeh
tanker efter, hur det blir, llar farsta kammaren blivit. upplast oeh en
8tor del av det industriella inslag fran foretagarhall, 80m funnits i
riksdagen, forsvinner, finner man. att .naringarnas .representationkom
mer att ha,danefter besta av industriarbetare, 80m fa. stort· inflytal1de
i riksforsamlingen. .Darfar iiI' det utomordentligt viktigt,- att denna
del .av var rik8farsamling, SOln ..,fAr en sadan betydelse for det eko
nOlniska livet, ocksa beredes nlojlighet atl. under. sin' yrk.esutovning
bibringas all den insikt, 80m ar erforderlig far att i riksdagen komma
till lampligabeslut.

Hat tvingar sig .fram onskvardheten avo ·att arbetaren icke blott
under sitt dagliga liv far sta sonl ett led i en mekanism, kedjad vid
sin maskin, utan att. hela ·hans yrkesverksamhet praglas av insikt
oeh levande intresse for.naringen.. Dennas betingelser, lnarknadens



Ekonomisk demokrati. 85

lage oeh - atskilIigt annat,. sonl samlnanhanger Ined bedrivandet. av
produktionen, skola bli levande realitettl,f for arbetaren.· .Darmed ho
jes kvaliteten hos Iagstiftningsarbetet, 80m kommer att ligga i 'sa va
sentligt andra hander an forut. Jag viII peka pa delta sasom ett
viktigt samhallsintresse,· som .vi ieke komma ifran.

Doktor Huss berorde ·kollektivavtalet oeh forhandlingsordningen
som ett -forsta steg i· denna riktning, oeh sedan komma nybyggnader
darovanpa, oeh han pekade' pa nodv~lndigheten av· en kontinuerlig ut

'byggnad av vad vi· hal' ha. Det Jigger sakerligen Inyeken realitetssyn
i detta uttalande.

Jag 'viII liven framballa" att som situationen nu fir, lever arbetar
varlden for sig oeb arbetsgivarvarlden for sig, oeh den varId, 'som
arbetstagarna utgora, .kan icke folja forhallandena pa den allmaIina
lnarknaden. Den satter in sin ,energi pA losningen" av lonefr:1gor
stundoln vid en olyeklig tidpunkt oeh skakar samhallet i onodan.
Hade, den haft tillfalle att satta sig in i de ekonomiska f6rutsiittnin
garna, skulle en sadan, skakning ha kunnat· und vikas, darfor att luan
'forstAtt att valja en battre tidpunkt. Dar ar en praktisk synpunkt,
som icke Ininst just nu framtradel' med· stor styrka, da vi leva' i en
IAgkonjunktur l1led myeken ovisshet svavande over 'det hela.

Denna fraga har oeksa en annan sida, som jag vi]I bely~a med
ett exempel for dagen. Det finns en stor Eskilstunaindustri, som
fatt understod av staten. Den avskedHr·· sina arbetare i avsevard ut
straekning, minskar arbetsdagarna till fyra i' veckan - oeh utdelar
samtidigt till aktie~garna 15 %. Det itr givet, att sadant vacker stor
ovilja inan}' arbetarvarlden, men det ar ocksa ett alilnant· intresse,
att dylikt, icke far .·forsigga.

Det. ar enligt min uppfattning icke blatt fraga· on1 sma nl1sshallig
hetel', vilka b~ra undanrodjas, utan det fir fraga om en nyol'ientering
av produktionen, sa. att samballets oeh arbetarnas intresse tillgodoses.
Den 'gamla ekonomiska feodalism, som drojt ·kvar h~r oeh Yap, maste
med den nya tiden avskaffas, och en annan staIlning beredas arbetarna
inom foretaget. oeh naringsgrenen.

Nar man ~ konllner till de direkta sporsmalen, hur .allt detta skall
forverkligas, uppsta betydande svarigheter. Man maste geherr Orne
ratt, dA han i sitt· anforande fiktade en kritikinot det kartellvasende,
sonl kan uppkomlna. I' Tyskland visa sammanslutningarna mellan
arbetsgivare oell arbetare tendenser, som firo direkt motsattastatens
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intressen, oeh detta innebar ju en stor fara. En annan fara ·a1',0111
man for starkt kedjar arbeta~"en vid foretaget.· ViII man ha en ratio
reII utbyggnad. a v del ekonomiska livet, maste Ulan ga enlot. storre
foretag, llledan de mindre fosvinn,a. Oln arbetaren kedjas fast vid
det 111indre foretaget, sa motarbetar han denn.a utveekling.

Det aI', svart att harvidlag fa till stand· en god org~nisation, men
jag undrar, om icke !let riktiga ar, att man borjar i en annan anda,
an vad lnall gjort' i Tyskland ocll delvis, i England. Man far borja
forsiktigt med att astadkonlnla storre sammanslutningar, ,dar Ode in
dustrielia fragorna gemensamt behandlas. Sedermera far DIan se,
hur utvecklin'gen skall kunna gestalta sig narmast inom de stora in
dustriella foretagen. Vid statens jarnvagar och aven andra foretag,
dar staten hal" en mangd arbetare anstallda, bor nlan forsoka lata
dem fa en stc)rre andel i avgorandet av de fragor, SOln rora arbets
villkoren vid. foretaget.

Jag bar llled detta velat saga, att man icke bor bortse fran 'den
h~storiska kraft, som driver franI dagens situation, vilken innebar, att
~rbetal·en sjalv viII oeh hoI' fa en annan staBning i det ekonomiska
livet an forut. Onl man viII kalla detta demokrati eller icke, ar en
smaksak. Realiteten foreligger, och den utgor en reflex a v den all
manna demokratiska utveeklingen, som forsiggar i' sarnhallet.

F. d. Professor K. Wicksell: Jag aI', till stor del forekommen av
foregaende talare. Det finns en gammal anekdot fran de sociala
konflikternas historia, som ar sa typisk, att den. overgatt till HiI'o
bockerna. Det llade intraffat en stor strejk. eller lockout i llagOn i,n
dustri i England, oeh det beramades et.t mote lllellan arbetsgivarnas oeh
arbet.arnas representanter. De kommo tillsammans, oeh ordforanden- en
arbetsgivare - borjade forhandlingarna med foljande ord, vand till ar
betarna: »Well nlen, what" have You got to say?» Dft reste sig aI"
betarna oeh avlagsnade sig, oeh konflikten fortsatte. Alltsa, ordforan
den begiek inte. nagon Inedveten taktloshet, utan det var ett naturligt

. uttryck for honoIll, lnen med detta ville arbetarna icke lata signoja.
De tfinkte sig, att parterna vid .forhandlingar skulle sta pa lika fot
nled varandra, lllen det kunde arbetsgivarna ieke tanka sig.

Det ar detta, sonl ligger pa bottnen av fragan 0111 de hal" indu
strial councils, att arbetarna vilja bli behandlade som likar oeh att
arbetsgivarna icke kunna behandla deill sa. Aven Oin de ville, kllnna
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de 'det' icke, lika'litet SOln de kunna behandla sin bund ellerridhast sasom
" en like. SkilJnaden ar for stor i fraga om social stallning och fram
, for allt-i kunskaper- och- insikter.

Jag erinrar' mig en afton i den juridiska studentforeningen i I.;und,
da professorerna voro narvarande och sekreteraren i foreningen holl
ett tal, for oss, dar han -Hknade denna sammanslutning vid en fack
forening, medan professorerna yore »arbetsgivare». Detta lilla skamt
gaY mig ganska Inycket att tanka pa. Det finns en hel mangd lik
nande forhallanden av over- och underordnade, dar det kan rada mer
elle1' mindre missnoje, men ingenstades uppsta sadana strider SOln
pa det indnstriella arbetsfaltet, och dett.a belt enkelt darfor, att par
terna i aliinanhet sta pa samma sociala niva. Det ar icke den gapande:

.klyfta delU emellan 80m emellan arbetsgivare med vanlig bildning
och arbetare utan bildning.

Jag begarde ordet, naf friberre Palnlstierna framholl, att lnan
borde laluna arbetarna tillfalle att vid sidan av sitt arbete forvarva
storre insikter. Jag tror icke, att det finns -mojlighet till det, OIl)
ieke en ordentlig grund 'plivit lagd pa forband. Under manga ar
hal' jag haft den asikten, att det basta yore att helt oell ballet av
skaffa folkskolan och lata ungdomens undervisning borja, nar den fiU
i manga fall slutar; ty den undervisning, som meddelas fore 12 aI',
kan ieke bli annat an dressyI'. Barnen borde dock ieke sIft dank till
12 ar utan. i llemmet sysselsattas med' Hittare arbete for att ova sina:
ogon oeh .handel'. Lasa oeh skriva kunde helt visst oeksa laras i
hemmet. Fran det 12 :te till det 16 :de aret borde daremot alIa yng
lingar oeb flickor fa skolundervisning, som skulle avslutas me'd real~

skoleexameu. Detta tror jag ar ett upphinneligt mal, oeb det skulle
utplana den klyfta i bildning, SOID, saga vad man yin, nog ar den
viktigaste olagenheten. Arbetarna k~nna aldrig komma over denna
klyfta, hur mycket de an anstranga sig, om de ieke filtt en tillraek
lig bildningsgrund.

Grossbandlaren E. F. Larsson: Hela denna diskussion gar ut pa
11ur man skall fa till stand ett gott forhallande melIan arbetsgivare'
oeb arbetare, oeh jag undrar, om ieke hartill skulle bidraga, ifall man
gave alIa arbetare en bit jord att odla. Arbetaren far dc1 annat att
gora an att springa pA uppviglarmoten, han far motionera sig oeh
kan lara sig trad.gardsyrket. Det egna hemmet kan icke tagas fran
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honOlll. Naturen verkar bildande, blommor och gront bidraga till:trev
naden,: och potatis gel' god naring. .Lilt arbetaren .fA ett· stycke
jord, hjalp honoln att odla upp de~, sedan skoter han· det sjalv. En
ko for' varje familj, det :bor vara millet. I. Jag hal' forsokt det. med
gott resultat. '
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Ordforande: f. d. Ka1n1narrattsradet C. CARLESON.

Till ledamoter av for.eninge~ invaldes:
Kapten J. 08te~'!ftan,

pirektoren q~ Haupt,.
Direktoren F. Nalsen,
Forf~ttaren B~ B~rg,

. Lojtnant E. Sod~ren,

Di~ponenten~. Aqvist,
Kamreraren O. Hol11lstra'nd oeh
Fil. Doktor A. Lindblad.

Professor G. Cassel holl harefter elt foredrag om:

Kapitalets roll i samhallsekonomien.

Mina herrar! . I afton hade jag lovat tala om kapitalets roll i sanl
hnlIsekononlien. Som' rubrik for foredraget kunde jag. oeksa satt »den
europeiska illusionen». Det HI' namligen en overtygeIse, ,som sa smlt
ningom filer och mer stadgat sig vid studiet' av alIt, som nn intraffat,
att den nod och de stora svarigheter, som Eui~opa for narvarande hal"
att kHmpa filed, till myeket vasentlig del Hro beroende pa den full
standiga felbedomning. av det ekonomiska lnget, som de europeiska
foiken gora sig skyldiga till, oeb· beroende pa den missriktade ekono
miska politik, sonl bygger .pa. denna felbedolnning. Det Hr. sa ofta
den populara ekonolnien komnler i ;~otsattning till vad nlan kallay
nationalekonolni eller vetenskapligt genomtankt ·ekonomi.Varfor skall
det behova vara -sa·? Jag tror, att det a1' tva vasentliga orsaker,.
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som gara, att ?e populara farestallningarna pa det ekonomiska om
radet sa oita lapa i oriktiga banor. Den farsta ar allmanhetens vana
att. se pa alIa ekononliska problem i· deras penningform Detta hal'
blivit en sa ingrodd vana j det moderna eiviliserade samhallet, att
alIt ses i pengar oeh att de ekonomiska realiteter, som ligga bakolTI
dessa penningar, alldeles farsurnmas. Vid farsta ogonkastet' ar det
underligt, att ett dylikt abstrakt betraktelsesatt skall vara radande pa
det praktiska omradet oeh bland den stora massan manniskor, som
tro sig kunna bast bedoma forhullandena. Det beror darpa, att pen
ningvasend'et hittills varit sa fullandat, att det varit nog att bedama
de ekonomiska foreteelserna i deras penningform, savitt lnan syftat
till de omedelbara praktiska' uppgifter, som "farelegat. Men sa iiI' det
ieke, om man syftar langre. Vi skola finna, att man pa manga Oln

raden tar fel, darfor att man ser de ekonomiska foreteelserna i deras
penningform oeh aldrig trangt till de realiteter, som ligga under
denna fornl.

En av de mest franltradande vanforestfillningar,' som foljer harav,
fir salnmanblandning avkapital oeb inkomst. I penninghushallningen
upptrader kapitalet i samma form som 'inkomsten, det raknas i pengar.
For den stora ailinanheten blir det icke nagon skillnad, det iiI' pengar
som pengar, oeh granse:n suddas ut~ Men denna grans' ar av fund~·

nlental betydelse i· varje ekonomiskt· resonemang. Faljden av detta
betraktelsesatt fralntrfider pa manga omraden som en felbedomning
av hela det 'soeiala fordelningsproblemet oeh som en felbedomning av
samhallets majlighet till behovstillfredsstallelse oeh speciellt sonl en
felbedolnning av hela beskattningsfrAgan.

Det andra huvudfelet, sonl den popuHira ekonomien gor sig skyldig
till, ar att den begransar sina iakttagelser till partiella forballanden
oeh visar oformaga att se till helheten, att fa overblick av det hela,
att. . folja verkningarna av en ekonofilisk foreteelse eller en ekononlisk
atgar:d, sa att man fAr en verklig insikt ?ill den totala effekten. . For
ett mera djupt trangande ekonomiskt resonemang Inaste ju samhallet
som helhet bli foremAI· for iakttagelse. Oeh dA framtrader sarskilt
en princip, som jag imina framstallningar brukar lagga synnerlig.
vikt vid, namligen knapphetsprineipen,oeh i detta samlnanhang lamp
ligen kan framstallas sa, att man ieke kan tacka ett behov· utan att
draga . merlel dartill frAn nilgot annat. Detta iiI' grundlagen far all
ekonomi. SA snarl det ieke finns knapphet, behovs ingen bushall-
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ning, ty ekonolni bet.yder husbflllning. Oeh· hushallning innebar, att
n:1r man tillgodoser ett bebov, maste man lamna ett annat otillfreds
stallt. Det fir en erfarenhet, sonl ar klar for de fiesta personer, som
vant sig att skota sin privata ekonomi Ined klokhet, men att till
lanlpa den er·farenheten pa. samballsekonomien forefaller svart for folk
i allnlanhet., ty man forestaller sig, att sa snart· det finnes medel att
tillgodose ett behov, ar saken darlned klarad, och .man gor sig' icke
vid'are bekynl11ler over de lueko1', SOlIl ovillkorligen inaste "uppsta pa
nagot annat omrade, da.rigenonl' att medel tagas for tillgodoseende ay

. detta behov.
Nu ar det ju sa, att den samballeliga behovstillfredsstalleisen i

stort . sett begl'ansas av samhallets inkomst.· Samhallet som helhet
kan ieke leva pa sitt kapitaI. Fran den regeln kunna finnas vissa
undantag, men det fir undantag, SOIn berora i'ena nodtider och som
i alIa fall ha jamfo1'elsevis mycket ringa rackvidd, yarfor vi kunna
se bort darifran' i detta salnmanhang. I stort sett fir samballet under
nornlala forhallanden filed nodvan.digbet hanvlsat till att leva pa sin
lopande inkomst. Men icke ens denna lopande inkomst kan i sin
helhet fo1'ta1'as eller an~andas for att tillgodose de lopande behoven.
En del maste anvandas for "kapitalbildning. Saledes ha vi bar att
gora .llled en starkare begransning, an man garna forestaller sig. For
brukningen kan icke stracka sig ens till bela inkomsten, kapitalbild
ning ar nodvandig, oeh de· medel, SOl11 behovas for densamnla, maste
raknas ifran. Behovstillfredsstallelsen ar begransad till den del av
inkomsten, SOln sedan atel's!:lr.

Emot denna, som synes, lllycket enkla och naturliga regel begar den
populara ekonolnien standiga feI. Sarskilt yttrar sig detta i felbedomning
av mojligheten till behovstillfl'edsstallelse. Dar f1'anltrader aterige.n,
att Ulan ieke hal' dragit en skarp grfins nlellan kapital och inkolTIst,
ocb darfor loper Ulan sa ofta fara att i sina resonenlang ga over
denna grans och tanka sig, att en viss forbrukning av kapital ocksa
ar nlojlig. Man forestaller sig allts:1, att det finns l1lera llledel dispo
nibla, an Inan hare Jag tro1', att det :ir denna synvilla, som i bogsta
grad fordarvar den populara. ekOnOllliska politiken. Det ar darfor nod
vandigt ocb i dessa .tider dubbelt aktuellt- att erinra om "kapitalets
roll i den samhalleliga ekonomien.

ViII man verkligen klargora denna. sak, kan det icke .undvikas,
att man' ocksa en stund far figna uppmarkSalllhet at en teoretisk be-
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traktelse av detta problem. Oln man viII fA nagon klarhet i fraga om
kapitalets .roll, maste man forenkla forutsattningarna sA ·.myeket som
mojIigt. Jag tanker mig dA ett samha-IIe, dar hela produktionen ar
konstant oeh salundafortskrider i standigt samma oforanderliga form.
Betraktar man den samballeliga produktionsproeessen i dess helhet,
mAste den ju fortga oeh upprepa sig sjaIv standigt oeb jamt. Det
utgar frAn denna produktionsprocess fardiga produkter, men det
kOIDlner ocksA in nytt ramaterial for varje dag, och detta bearbetas
till halvfardiga produkter, som sa 'slnaningom flyttas alIt hogre upp i
produktionsskalan, sA att de narma sig fulHindningen. Om man be
traktar innehAllet i denna produktionsprocess oeb sedan efter en tid
gor samma undersokning, skall man .. finna, att det ar precis samma
mangd materiella nyttigheter, _som 'ar for handen. Denna observation
fir mycket larorik, darfor att: m'an harmed far det grundlaggande
kapitalbegreppet klarlagt. Med realkapital forstllr jag den totala mang
den· av d·e reala nyttigheter, som befinna sig inom produktionspro
eessen oeb utgora dels varaktiga produktionsmedel, saS0111 byggnader
oeb maskiner,oeh dels mat~rial, som forarbetas, samt forbruknings- .
artiklar" sienkol oell dylikt. .Hela massan av dessa nyttigbeter ar
standigt "oforandrad. Harman .klargjort detta, inser Ulan, att for
handenvaron av· detta· realkapital iir en oundganglig betingelse for, att
processen skall fortga. .

For att kornma verkligheten narnlare skola vi i andra runl1net
tanka oss, att man hal' att goramed· ett framatgaende samhalle. DA
maste denna produktionsprocess utvidgas ar' for are Det kail tankas,
att hela den ekonomiska utveeklingen fortskrider med ett visst pro
eenttalper are DA maste ju hela produkti~nsprocessen utvecklas oeh
vaxa med den hastigheten. . Darav. foljer, att det fasta realkapitalet,
alIa maskiner, byggnader' o. s. v., lnen ocksa hela summan av det
material, som befinner sig. inom produktionsprocessen, maste vaxa
med sanlma hastigbet., D'armed aro vi. inne pa det fenonlen, SOlD
kallas den, reala kapitalbildningen... Samhallets produktionskraftel' fA
icke .blott anvandas till att underhalla det kapitaI,. SOln finnes, hAIla
processen uppe oeh till att framstalla en viss arlig produkt, SOln ar
Val' inkomst, utan de maste ocksa. anvandas till att oka det real
kapital, SOin befinner sig i produktionsproeessen. Harav folj~l\ att
salnhallets totala produktionskrafter under aren mA,ste uppdelas i tva
delar. Den ena delerr' anvandes for att: prodncera nyttigheter, sonl
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(orta1'as, och· den andra delen anvandes for att producera realkapitaI.
Den· totala sunlman av alIa dessa· produktionsresultat kallas samhallets
realinkomst under det aret, och denna realinkomst InaSte fordelas pa
tva. delar, na.mligen den inkomst, som kan konsumeras, oeh det nya
i~ealkapital, sOln· tillkommer under aret.· ' Fordelen med detta betrak
telsesatt aI', att man harmed i s~ort sett klargjort bela den rea]a
process, som ligger bakom vad vi i dagligt tal kalla kapitalbildning.
Vi maste nu ga ett steg -liingre och· se .denna process i dess for oss
alia vanligen framt1'adande· form, nanlligen i penningfo1'men.

lett salnhalle, darpenningformen ar forha.rskande, gar det till 'sa,
.att ··nar . en enskild person ,hal' en inkonlst, fortfires en viss del av
denna inkolnst, lnedan den ovriga delen avsattes for kapitaibildning'
eller sparas. Den reala produktionen ruttar sig efter· detta forh.al
Iande. Samhallets produktionskrafter inriktas .pA frambringande' av
dels en n1~ngd reala nyttigheter, som Inotsvara, vad salnhallet ,viII
konsumera, :och dels realkapital. Det ar okningen av detta~ som rnot
svarar·· alla .besparingar i penningar raknat~ Dessa besparingar an
vandas for att kopa, okning i realkapitalet pa sanlma satt som· den
inkonlst, vilken skall forbrlikas, anvandes for' att. ki)paforbruknings
artiklar. ·Hal' luau gjort sig foI'tl'ogen med denna tankegAng, inser
lnan den, ofrankomliga nodvfindigheten av kapitalbildningen for hela
produktionsprocessen. Den ar icke beroende pa en' godtycklig anord,..
ning, utan det maste vara pa det sattet.

Harav foljer nu ocksa, att varje behov, som' skall tackas, lnaste
tackas genom en· inskrankning antingen i konsumtionen eller i kapital
bildningen, nagot. tredje gives icke. Detta galler ocksa· om skatterna.
On1 staten tar ett visst belopp i skatter, IDaste detta belopp tagas
antingen av de medel, som annal'S skulle gatt till konsunltionen, eller
.av dem, som skulle gatt, till kapitalbildningen. Hari har m'an enligt
mitt formenande' den·. basta' utgangspunkten for en· rationell skattelara..
Men detta forhAllande, sonl jag nu nau1nde,. galler icke blott- skatter,
det galler aven IAn. Om staten tar upp lan, .rnaste aven dessa tagas
antingen av medborgarnas konsumtion eller ·~v deras kapitalbildning.
Antingen In:aste folket bli mera sparsamt eIleI'; om man icke;vill det,
blir" resultatet, att statslAnen tagas av medel,. sonl annars skulle gatt
till kapitalbildningen. Staten fAr dA for sina andamal konsulnera 'en
del av nationens sparmedef; det kan icke vara pA annat satt.

I det· politiska livet nojer man sig i regel rued att tillgodose ett
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behov genom att bevilja ett anslag, sonl det' betel\ Det .ar sa be
kvamt, oeh darmed an'ser nlan, att saken ar kIaI'. Man bar kanske
i de fiesta fall omtanke onl ·var medlen skola tagas rent finanstekniskt,
men fragan, hur det soeialekonomiskt skall ~li mojligt att fa pengar
till detta anslag oeh vilka andra behov, 'som darigenolll undandragas
en tackning, agnar man ingen uppmarksamhet at. Emellertid' ar det
tydligt, att sa snart det beviljas anslag for ett visst andamal, tar man
i ansprak tillgangar, som skulle gatt· till' andra andarnal. Man Illaste
inskranka konsunltionen pa andra olnraden 'eller oeksa inskranka till-
gangen pa kapital for andra kapitala.ndaina,l. ,

Lilt oss ett ogonbliek folja verkningarna av de vanliga skatterna.
Se t. ,ex. pa beskattningen av ett bolag. Bolaget hal' gjorten
stor vinst, oeh staten' 1agger pa bolaget stor skatt, oeh dA blir
fragan, hur den skatten sk·all betalas. For den popnlara forestall
ni~gen ar ingenting enklare.. Bolaget hal' deklarerat en 'million, oeh
da' kan det betala sA mycket staten begar darav. Man nojer sig Ined
att ikHida sina tankar den rena penningformen, men de reala fore
teelser, ,sonl ligga bako111 penningoperationerna, hal' lllan ieke minsta
aning 0111. Vad 'SOin hal' forsiggar, :iI' att bolaget gor vinster. Dessa
Inaste ha konkret form, de maste 'vara pa nagot satt investerade an
tingen i rorligt I'ealkapital, sonl befinner sig i produktionsprocessen,
eller oeksa i 11laskiner oeh byggnader.' I annan form kan overhuvud
aldrig en inkomst existera. Den tanken, att en inkomst eller for
mogenhet kan existera in abstrakto som ett belopp, fir alldeles oh:111
bar. Hur ha dA vAra bolag placerat sina vinstlnedel? Under kris
aren ha dessa plaeerats till myeket v~sentlig del i utvidgllingar oeh
moderniseringar av verken. En hel mangd av vara verk voro ganska
galnmalmodiga, en del fullkomligt foraldrade, nastan lTIuseiartade, oeh
darfor var det nodvandigt att anvanda en stor del av inkonlsten till
ornbyggnader for a~t nedbringa produktionskostnaderna oeh gora fore
tagen konkurrenskraftiga. For ovrigt ha rnedel anvants till byggande
av ar~etarbostader. Na~ man far" omkring i landet, finner 111an snart,
att det ar mycket, SOlIl blivit gjort i den ·vagen. Alltsa dar ligga
vinstmedlell. Nu begar staten en skatt och troI', att nledel ntan' vi
dare aro disponibla. Hur gar det till 'att betala skatten? Det kail
ieke ske pa annal satt, an att bol~gei1 maste taga upp lan~ for sa
vitt de icke under det lopande aret f:1 en ny inkolllst, sonl ar sa
st.-or, att de kunna betala skatten" med den. Men 0111' konjunkturerna
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aro nedatgaende, blir det ieke sa stora ·inkomster·langre. En myeket
sto1' del av de .skatter, som bolagen betala, tages oeksa av bankerna
i forin av lan, eller oek utfardas obligationer eller gores nyteekning
av aktier. - Vad anskaffas pa detta satt? Jo, det ar besparingar, vilka
gjorts av allmanheten under det lopande aret, som staten fa]~ in.
Pa samma s~tt forhaller det sig med en. stor del av den beskattning,
som gar ut over enskilda aktieagare, vilka haft stora inkolTIster under
de foregaende' aren. En hel del av dem kunna overhuvud ieke be
tala skatterna med sina nuvarande lopande inkomster, utan de nlaSte
tillgripa en del av sitt kapital, d.. v. s. de fa belana sina aktier eller
salja. dem for att skaffa nledel for andamal.et. De verkliga inkon1ster,
som finnas, komma fran sparare, vilka satt in deln i bankerna, men
ytterst anv3.ndas dessa besparingar for att genom belaning av aktier
betala skatter. Man finner salunda, att dessa skatter, i verkligheten
tagas av den. nuvarande kapitalbildningen. Foljden IDaste vara, att
det blir en knapphet, en brist pa kapitalmarknaden, sorn gor, att de
behov, vilka mojligen skulle kunna taekas av den nu tillgangliga
kapitalbildningen, irke kunna taekas. Det. handel'. oeksA, att Inan icke
kan fA Ian for de andamal, sonl behova tillgodoses, darfor att det ar
sa manga ansprak, som l1laste fyllas genom lan, att de tillsammans
overstiga .sumrnan .av besparingarna. Men om andA dessa lanehehov
tillgodoses, d.' v.. s.· om det formellt stulles penningar till forfogande;
okas darigenOlll kopkraften i penningar raknat pa rnarknaden, utan
att de reala nyttigheter, sonl sta till forfogande, okats i motsvarande
grad. FoIjden aI', att det blir en allman prisstegring oeh att pen
ningar. forlora ivarde. _ Det fir helt oeh hallet en synvilla, att i detta
fall medel an.skaffas. Hal" ha vi ett synnerligen slaende, exempel pa
faran att icke genonlskada penni~gformen utan noja sig med att re
sonera om denna, som om den vore det definitiva innehallet i de eko
no.miska foreteelserna. Inflationen ar mycket skadlig for stora kretsar
av befolkningen, den .innebar en t.vangsinskrankning i konsumtionen
for folk nled relativt fasta inkomster~ Det ar ieke mojligt for sam
hallet i dess helbet, sonl vi nyss sago, att konsumera mera, an som
produeeras, oeh sa1edes, ifall man med dylika Atgarder. tilltvingar .sig
kopk1'aft, som icke finnes i verkligheten, mAste det betyda, att andra
lnanniskor inskranka sinkopkraft. Det gar till sa vid inflation, att
alIa varor bli dyrare oeli att de nlanniskor, som ha fast. penningin
kOlllSt, 111aste inskranka konsumtionen oeh darigenom. gora det l1lojligt
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att tillgodose de behov, for vilkas' skull inflationen kommit till stand.
Har bar' man alt gora' med en form av indirekt beskattning, som ar
den' ojamnaste oeh salnsta formen avaIl beskattning oeh som ,verkar
utomordentligt hart - men det ar nu en' sak, som alltjamt' hor till
de politiskt oupptac.kta forhallandena.

Man forestaller sig i allmftnhet,att sk<ltter kunna betalas av
pengar. 'Detta har lett till att man tar upp skatter, som hanfora sig
till' formogenheten, namligen' formogenhetsskatt ocb arvsskatt, vilka' i
borjan hade karaktilr av sma' stilm'pelavgifter. Folk tror, att nlan
dar bar en kalla, for inkomster for staten, -som ilr sa gott som" obe
gransad. 'Summan av de arv, SOlll arligen' utfalla, 'ar betydlig, oeh
man t~nker, att- staten kan taga for sig darav hur mycket sonl heIst
oeh att det salunda knappast finns nagon grans for statens formaga
att gora utgifter.. Fran demokL~atisktball harman' standigt. velar oka
dessa skatter. Det hal' dagjorts den invandningen, att en sadail
okning maste g~ ut over kapitalet' oeh att Iandet ,foljaktligen hari
genom blir fattigare. For att mota den invandningen harman svarat,
att staten' ieke skall anvanda de medel, den pa detta satt- far: in, for
en vanlig forbrukning utan all' de skola kapitaliseras for stiltens ut
gitler for kapitalokning, oeh darmed tror man sig hava ,tillfredsstallt
de sunda ekononliska fordringarna. Men; man .har ieke sett till
grunden av problelriet. Man hal' ieke observerat, att de pengar; som
tiro bundna' i kapital, icke langre aro disponibla for nagra' nya anda
Ina!. 'Det ar ju egentligen ganska sjalvklart., ait om en person h'ar
ett bus, sa kan lnan ieke anvanda det huset for annat andamal an
det l~edan uppfyllda, man kan ieke gora' nagot annat av det. Men
om en person agel' ett· hus' oeh detta ~r vart en nlillion, dit upp
skattas 'hans· formogenhet till en million,. oeh darav anser man sig
kunna taga, vad man behoveI'. Om det palagges en skatt av ett par
hundra tusen kronor, kan man ieke taga dem av husel, ty det finnes
oeh kan -ieke flJttas,' utan agaren fAr taga' en inteckningi sitt hus
oeh darigeI!0m' anskaffa elt par hundra tusen kronor. Varifran ha
dessa' kommit? Jo, fran sparare" som hopbragt dessa medel under
aret oeh plaeerat deln i en inteekning. Det ar emellertid de lopande
besp'aringarna' for' aret; SOln samhallet pa detta satt fortar. PA samma
vis oIn- man av en person, som bar aktier, tar nagra hundra tusen
tal, kronor i arvsskatt, sa forestaller man sig, att allan rattfa~dighet

blivit uppfylld, darigenom att det beslutats, att staten ieke skall for-
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bruka dem utan anvanda denl exempelvis till att bygga pa inlands- .
banan. Men antag, att denna person hal' aktier i en privat jarnvag i
SkAnee Da kan man naturligtvis ieke taga den jarnvagen for att
bygga vidare pa inlandsbanan. Det ill' denna enkla sanning, som
man icke genomskada1'. Man hal' icke gjOl~t det. genom att saga, atl
staten 'skall anvanda dessa .skatter till sin egen kapitalbildning, ty
staten kan ieke gora det i den Ineningen, att det kapital, som flyter
in, anvandes for ny kapitalbildning, utan det blir folkets lopande be
sparingar, SOin konlnl~a att anvandas for statens kapitalbehov.

Folk harden forestallningen, att bebov kunna tackas genom anslag,
ocb politikerna a1'o alltid tillfredsstallda, da de lyckas votera igenom
ett anslag. Man stannar vid detta formella 1110ment.· Ett mera realt
betraktelsesatt skulie leda till att map insAge, att. nya behov maste
tackas genom ny produktion.

En van till Illig berattade en drom, som han haft haromnatten oeh
som ar ganska belysande. Den rorde bostadsforhallandena. Han
dromde, att en invanare frAn Mars kommit till jorden och talat rued
en ledande politiker i Stockholm. Marsinnevanaren hade pa fragan,
om det val' ont om bostader, fatt till svar, att hal' radde en fr'uktans-' .
yard bostadsnod, varpa samtalet fortsattes salunda:

»Na, da arbetar ni val fran morgon till kvall pa att bygga hus?»
»Nej, vi ha just infort .en lag, som forbjuder 'byggnadsarbetarna

att arbeta Inel~ an 8 timmar».
»Na, da arbeta de val sa Inycket intensivare pa den tiden?»
»Nej, byggnadsarbetarna ha i allmanhet regIer, som forbjuda dem

att .gara det». .
»Jag sag ett bygge, som stod 'alldeles stilla, tydligen sedan en

ltingre tid».
»Ja, arbetarna strejka»: '
»Na, hur kunna de da leva?»
»Jo, de arbeta en del av aret oeh fa sa Inyeket nlera betalt for

det arbetet».
»Men finns det da inte andra, som vilja al~beta?»

»Nej, det far ingen gora:t ..
»Utbi~dar ni inteflera byggnadsarbetare for att fa nagot gjort?»
»Nej, det ha vi inte tankt pa» ..
»Vad gor ni da for att Iosa er bostadsfraga? ~

»Vi ha en kOllllnitte».
7
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»Ingenting annat?»
»Jo, vi ha just drivit igenom ett anslag».
»Bygger ni dA inte bostader, nar det fir brist pA sadana?»
»Nej, nastan inte».
»Jag maste saga, att jag hal' svart att forsta er nletod. Men jag

hal' sett nagra stora byggen i gang bade i Stockholm oeh i lands
orten».

»Ja, filen det hal' nog inte varit bostadshus. Det ar ruest ·biograf-
palats» .

»Men dA behover ni val inga bostader?
»Jo, det fir en fruktansvfird bostadsnod.'>.
»Det ar ratt ·at er!»
O~h sa Atervande MarsinnevAnaren till en hogre varld, dar det

rader nagot sunt fornuft.
Ja, d~tta var en droln, men det ar en illustration till det overk

liga satt, varpA ekononliska problem behandlas pA jorden oeh ·i syn
nerbet i Europa.

Illusionen, att man kan forbruka utan att produeera, hal' vuxit
.. upp pa grundvalen av det formella betraktelsesatt, son1 ser alIt i

pengar. Denna Hlusion ar for ogonblicket det egentligen farliga, ty
den. vrider pit sned hela den ekonomiska politiken i Europa, oeh den
forstarkes av mojligheten att fA utland~ka Ian. Darnled kommer jag
djupare in pa det egentliga amnet, namligen vad jag kaIlade den eu
ropeiska illusionen. .Europa lever for narvarande till stor del av Ian
fran andra varldsdelar, Illest fran F"orenta staterna. PA det sattet
kan na~urligtvis ett land oeh tidvis en hel varldsdel forbruka sin for
lllogenhet eller delar dara'T. Yore vi ett slutet samballe, skulle en
sadan forbrukning vara omojIig, dA skulle· man vara hanvisad till sin
verkliga inkomst, filen darigenom, att vi icke 'bilda ett slutet samhalle
i Europa utan kunna ga till Amerika for att fa l,an, blir det oss
111Qjligt att forbruka en del av Val' formogenhet. England hal' salt
vardepapper for en milliard pund, vasentligen till· Forenta staterna,
och dessutolll lanat 1,2 nlilliarder pund utifran. Det ar ett gigan
tiskt exempel pil hur man kan forbruka fornl0genhet. England hal'
oerhort fOrminskat· sin forillogenbet. Detsamnlu galler overh:uvud taget
Europa, som blir fattigare och fattigare. Det· gor, att arsinkomsten
nlinska.s och att levnadsstandarden mAste sattas n~d, i Europa" vilket gar
ut icke blott over de rika ulan aven over de breda befolkningsI~gren.
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Betedde en enskild person sig sa oeh ieke insage konsekvensen da'rav,
skulle han' forklaras vara ovanligt la,ttsinnig, men en hel vfirldsdel
kan hete sig sa. Darfor att Gin 111an icke genolTIskadar alIa de eko

nomiska transaktionerna, tror lnau, att det kan fortga pa sanlma satt.
For ovrigt skola vi konlma ihag, oeh det ar ett forhallande, som

borjar bli aktueIlt, att overkonsulntionen i Europa kan fortsattas endast,
sa lange det finns nagon annan, som viII spara.. Harvidlag galler

detsalnma, som jag betraffande de inre forhallandena papekat, nanl
ligen att ansprak over en viss grans kunna tillgodoses endast, om
det· finns nago~l, som viII spara' oeb skaffa medel for andamalet. Nu

kan oeh viII icke Europa gora det, .oeh darfor kan det europeiska
sioseriet endast forsigga, sa lange Forenta staterna spara. Man bar

hal' i Europa komnlit in i den forestallningen, att det nu 3.1' 1110jIigt
hoja levnadsstandarden aven for den breda befolkningen' Deb sam

tidigt nlinska arbetsintensitelen. Det fir ett fullstandigt misstag, att .

detta realt sett ar mojligt. Till stor del ar ju i verkligheten ok

ningen av inkomsten rent nominell.. Det ar en okning i penningin

komsten, utan att kopkraften blivit storre. Oeh inom de lager, dar

man fatt okad realinkomst, ill' det ett misstag att tro, att det i lang
den skall bli pa sanlnla satt.

For att riktigt komma till bottnen med den europeiska illusionen,

for att klargora for oss, att. den Inaste fa ett hastigt slut, ga vi over

till andra sida.n Atlanten, framfor alIt Forenta staterna, oeb se, vad

som dal' forsiggar, oeb dA kunna vi gora en hel del intressanta iakt

tagelser. Den allmanna forestallningen aI', att Amerika blivit sa rikt

oeh fortjanat sa mycket pengar, att det kan forstracka Europa, oeh

alIa forslag till Europas. Ateruppbjalpande gil ytterst ut pa att Arne..

rika skall satsa de pengar, som b~ho.vas. Att .Amerika blivit rikt

under kriget, forestaller man sig, darfor att detta land haft ett sa
kolossalt exportoverskott. 'Onder aren 191 0~ 1914 - finansaret
raknas fran' den 30 juni - hade den totala exporten utgjort 10,652
millioner dollars, under den nastfoljande fenlarsperioden, areh 1915
191 9, uppgick exporten .till 26, 128 millioner dollars. Den hade alltsa

blivit tva oeb en. hal v g·anger storre. Det fir utan tvivel en enorm

okning av exporten, oeb darlned foljer en hojning av prisen a export~

varor, SOln gOl\ att Anlerika bar fAtt in nlycket stora ·penningsulllmor.

Hal' se vi aterigen, hur allmanheten stannar. vid att resonera 0111

penningfornlen: eftersom. Alnerika, blivit rikt, kan det hjalpa Europa ..
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Ar det riktigt? Ja, Sa" till vida ar det sant, att Amerika hal" foretett en
stark produktionsokning" och "skarpt sparsamheten under kriget. Det
amerikanska folket val' tidigare lnycket slosaktigt, nlen det bar tvungits"
att spara under kriget av patriotiska skal. A andra sidan ha krigs
kostnaderna "for Amerika sjalvt val'it kolossala. Beskattningen harfor
hal" utgjort flera nlilliarder 0111 'aret, oeh det hal'" upptagits fern stora
krigshln pA sammanlagt 21,5 nlilliarder dollars forutorn en del sva
van"delan. Detta gor, att naturligtvis de alnerikanska· medborgarna
icke ha sa Inycket 'kvar av den fortjanade formogenheten, som nlan
skulle kunna forestalla sig, utan den ar redan delvis forbrukad av staten.

Men lat oss narnlare titta pit exporten. Vad ha "Forenta staterna
f~tt for denna export? Det hal", sonl jag nlt"mnt, varit ett mycket stort
exportoverskott. For finansaret 191 7 utgjorde det 3,63 t" mil~ioner dollars,
AI' 1918 sjonk del' till, 2,974 millioner men steg ater 1919, sa att
det ar uppe i"" 4,129 millioner. Exporten hal' naturligtvis delvis be
talats lned varor, sonl Forenta staterna inlporterat, ITlen de ha icke
pA langt Dar rackt till, utan det h~r blivit ett ov-erskott i exporten
pa over "4 milliarder under dettinansar, sorn slutade den 30 juni 1919.
En dylik positiv handelsbalans lIar man under det senaste arhun
dradet aosett 111ycket fordelaktig for, ett larld. Lat oss se, hur det
staller sig i verkligbeten under nuvarande" forhallanden. For att fA
betalt for export6"verskottet "ha Forenta" staterna tagit emot guIde
Nettot av denna iUlpoi-t under kalenderaren 1915-1 7 uppgiek till
1,133 millioner "dollars. 'Det ar en stor summa i betraktande: d~rav,
att Forenta staternas guldforrad J juli 1914 utgjorde endast 1,891
millioner dollars. Dessutom betalades exportoverskottet genom varde
pappersexport' fran Europa till Forenta staterna..England bade stora
m~ngder amerikanska vardepapper", och i andra lander val' det pa
satn'rna satt. Forenta staterna tingo tillbaka de vardepapper," som
representerade landets skuld till Europa, nlen det" raekte icke andit.
Emellertid kunna vi fraga" oss: fi1'o dessa vardepapper 'oeh 'detta guld,
som' For'enta staterna fatt i betalning for exporten, disponibel rike
dohl, sonl kan anvandas for att hjalpa Europa? Icke blir Europa hjalpt
med en" nlassa guld eller genoln att fa tillbaka en nlangd skuldsedlar.
utan Europa" behover varor.

De betaillingar, som Forenta staterna fatt, racka ieke till att be
tala exportoverskottet. I . sjalva verket' bar en mycket stor del,· kanske
den ojamforligt storsta delen av" exportoverskottet icke alls betalats,
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utan- Ulan har gjort pa det sattet, att An1erika Himnat daremot sva

rande Ian till Europa i en skala, som ar oerhord. Jag kan ge nagra
siffror, SOln icke firo allinant kanda n1en nog sa slltende. Nar Arne
rika intradde i k1'iget, borjade regeringen ge Ian till Europa.' Fran
april 1917 till den 30 juni 1919 uppgick den totala lanesumnlan,

som -Forenta staternas skattkalnmare utlamnat, till 9,092 millioner
dollars, lnedan exporten till de allierade stannade vid 8,624 mil

lionel'". Ha.rav finner nlan nu, att langivningen till de allierade sta
terna val' storre an hela exporten till dessa stater under den tid, da

Anlerika var med i kriget. Det betyder ITIeO andra ol'd, att Amerika
exporterade val'or till sina allierade, alldeles gratis. Anlerika hal'
hallit ett oerhort produktionsJnaskineri i gang oeh sysselsatt en nlangd

arbetare for att franlstalla varor, som sedan exporterats till Europa.
For dessa varor harman icke fatt nagonting. Nu al' det naturligtvis

sa, att de allierade staterna produeeratnAgot oeh skiekat delta till

Amerika oeh dessutom exporterat en del guld o. s. v., nlen samtidigt

ha de tillgodohavanden, SOIn skapats i Forenta staterna, anvants till
att kopa varor fran andra varldsdelar', t. ex. Syd-Amerika. Oeh dessa

varor ha Forenta- staterna. fatt betala genOlTI export till Syd-Amerika

ocb anrlra varldsdelar. Saledes til' det icke nog nled att Anlerika

skickat varor till Europa, som icke betalats, utan det hal' aven skickat
varor tiB den ovriga varlden. Enklast kan Dlan se saken sa, att hela

den export, som agt rum till Europa under den t.id, Amerika varit
filed i kriget, skett alldeles gratis.

Nar kreditgivningen till framlnande lander i ett land overstiger

det verkliga sparande~, InaSte det skapas artifieiell kopkraft, och dar
ig'enom uppstar prisstegring. Detta hal' blivit resultatet i Forenta sta

terna, oeh det ar intressant att iakttaga, nar denna prisstegring in
tradde. Den borjade ganska sent. I augusti 1915, alltsa 11ar kriget

pagatt elt ar, val" prisnivan lika Ined 100 elle1' densamnla sonl 1913,
norn1alaret for indexserien. I augnsti 1916 l1ade prisnivan stigit till

123, men det ar oeksa forst under finansaret 1915-16, sonl en ok
ning av Amerikas export borjaI'. Under det finansar, son1 slutar den
30 juni 1915, val' exporten ungefar norlnal. Den utgjorde dA 2,7
miIliarder dollars 1110t 2,4 1912-13. 1915-16 val' exporten uppe

i 4,3 Inilliarder, oeh indextalet steg som namnt p<ifoljande augnsti

till 1. 23. .1916-17 steg exporten till 6,2 milliarder, oeh i augusti

191 7 nadde prisnivan upp till 184. Denna enorma exportstegring tftlde
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ieke ·.A:mel'ika vid, utan den 111aste finansieras gen0111 inflation. Aret
,J 917 -18 utgjorde -exporten 5,8 milliarder och indextalet val' i augusti
1918 203, medan motsvarande sifl"ror for 1919 varo 7,1 n1illiarder och 222.

Harav kunna vi draga den intressanta· slutsatsen, att Forenta sta
ternas prisniva yarit oberord av ovriga landers. Det bar annal'S
varit en allmant ut.bredd forestallning, att elt land n1aste steglla sin
prisniva, darfor - att alIa -andra lander gora det! Jag hal' so1\:t be..

kampa den asikten oeh- finner ett gott stod for nlin mening d~iri, att
prisnivan i Forenta staterna icke steg, forran da exporten drevs upp
utover vad som Val' nl0jligt pit grund av de verkIiga besparingarna
i Forenta staterna oeh det -salunda nlaste uppsta inflation. For nar
varande al' spal'andet i Forenta staterna otillraekligt. Man skulle
trott, att det efter kriget yore slut nled de starka kreditbehoven i
Europa. Men exporten steg alltjamt oeh nadde i juni detta ar sitt
lllaximuln med 91. 8 millioner dollars pa en enda lnanad. En sudan
export overstigerAmerikas krafter, oeh detta- borjar gil upp for den
allnlanila meningen. Det ar sallsynt i varldshistorien" att elt folk far
klart for sig, att en dylik positiv handelsbalans icke ar fordelaktig
for detsamma. Forenta staternas centrala bankstyrelse utrattar ett
gott arbete till alimanhetens upplysning och framtrader gang _pA gang
med val lllotiverade uttalanden-, vari den soker klargora, vilken fara
denna overdrivna export utgor. Den innebar, att det tillskapas for
Europas rakning -en kopkraft i Forent:i staterna, som icke lllotsvaras

av nagra liknande besparingar. Denna kopkraft komnler att kon
kurrer'a Ined den inre alnerikanska kopkraften, sa att den anlerikanske
konsumenten far sitta enlellan oeh betala overdrivna pris for sina
varoI', for alt Europa skall kunna fA varor. Sparfoflnagan iiI' ieke i
f-'orenta staterna storre nu an fore kriget. - Visserligen bar man dar

stor sparformaga, l11en den til' for narvarande till stor del absorberad
av statsutgifterna. For kalendel~aret 1~) 19 hal' I'egeringen pIa-nerat att

taga fran konsunlenterna 4,5 lllilliarder dollars genom IAn och 3 Inilli
arder i extra beskattning. Det gor sammanlagt 7,5 lllilliarder eller,
Oln de redueeras till 1913 aI'S prisniva, ~,750 nlillioner dollars. Detta
molsvarade 8torsta delen av landets reala sparformaga fore kriget.
Under sadana forha.!landen -hal' Alnerika ieke Inycket kvar for att fi

nansiera exporten.
Haronl sager styreIsen fc)r Forenta stalernas central bank : »Varje

forsok att finansiera Val' export utover v<1ra tillgangliga besparingar
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kan endast resultera i en ytterligare stegring av den inhelIlska pris
nivan». Den gor vidal~e foljande uttalande: »Ideen om en handels
balans, dar overskottsexporten betalas i pengar och betraktas' sonl

/
fordelaktig - - -, forsvinner, nar resultatet av ett fortsattande av
en sAdan handel uppenbarligen ar ett skadande eller forstorande av
den inhemske konSUlllentens formaga att sorja for sina egna bebov».

Sada.n fir' den uppfattning, s~m borjar gora sig gallande i Forenta
staterna. Och foljden ar dA ocksa, att man icke langre vill fortsatta
pa den inslagna vagen. MotvHja'n haremot tar sig utt.ryck forst oeh
framst pa det sattet, att, som jag namnt, ledande finansorgan, Sa80m
cenlralbanksstyrelsen, varna mot en vidare kreditgivning i de former,
som hittills kommit till anvandning. Men den tar sig ocksa uttryck
nlei'a omedvetet pa ett annat satt.. Nar kreditgivningen fortsatter,
verkar den till prisstegring inonl Amerika. Och det ar denna standigt
fortgaende prisstegring, som utgor det verkligen oroande elementet
inolll arbetarvarlden. Arbetarnlassorna bell0va ha en konstant pris
nivA 8asom grundval for sitt bedolllande av de ekOn0111iska forhal
landena. De; kunna ieke undvara denna fasta grund for sina ekono
miska forestallningar. Rubbas den, rubbas darmed deras ekonomiska
begrepp, och dA maste det bli en stark ekonomisk oro, och en sadan
gor sig ocksa gallande i Forenta staterna. Det framtrader ideligen
krav pit hogre loner, dessa krav beviljas, ocb dA tror man, ait annu
storre krav kunna beviljas. Till sist fAr folk den forestallningen, att
det icke finns nagra, objektiva granser for vad sonl kan ges, och da
blir det omojligt att uppr~tthalla jamvikt och 1'0 pa arbetsmarknaden.
Det ar detta Forenta staterna fA erfara. Samtidigt nedsattes arbets
p1'estationen alldeles som i Europa, oeh det forekoffilner dft och da'
oroligheter. Det. ar klart, att exemplet fran Europa snlittar, lIlen
djupare sett &r det kreditgivningen till Europa, som utgor den ver
kande faktorn. Det ar just det forhallandet, att Inan tvingas till att
arbeta gratis at Europa, som det amerikanska folket revoltel~ar emote
Det a1' mojligt, att folket icke ser samnlanhanget sA klart, men i
grunden ~r detta orsaken i alIa fall~

Verkningarna visa sig icke blott inom arbetarvarlden utan ocksA
ph borsen. For' nagra veckor sedan radde kris pa Newyorkborsen.
Nur man kraver sa oerhorda lan, att de overstiga sparfornlagan,
maste det bli kris. Den 11 november drevs rantesatsen for aktielan
upp fran 14 till 25 %, dagen darpA till 32 %. Sedan sjonk rantan ned
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till 6 % igen. Det ar en intressant foreteelse denna plotsligt upptrii
dande ktinsla av kapitalknapphet, SOll1 IDaste uppsta under de nya
forutsattningarna. Det visar sig enlellertid, att· den rea~tion, som jag
talar om, redan varit verksam sa till vida., sonl exporten borjat ga
ned. Sedan den natt sitt lnaxinlum i juni, var den redan i juli nere
i 570 Inillioner· dollars men steg nugot under augusti, namligen till
646 millioner dollars. Den narnlast~ forklaringen till den starka sank
ningen i juli kan man finna i hamnarbetarstrejken oeb den allmanna
forsamringen i vaxelkurserna, sOIn stallde sig ogynnsammare med varje
dag for export fran Amerika till Europa. Men den djupare for
klaringen ligger dari, att Amerika maste reagera mot Europas ansprak
att utan omedelbar ersattning bli forsqrjt med varor frAn Alnerika.·

Den europeiska illusionen; SOln hal' talats om, innebar, att folk
hal' i Europa forestaller sig, att. tiden nu skulle vara inne att leva
hogt och arbeta litet. I verklighet.en betyder en sadan ekonomi for
Europa e~ kapitalfortaring, men i varldshushallningen ar kapitalfor
taring ieke mojlig. Dar blir alltid dellna kapitalfortaring pA ett spe
ciellt omrade en inkomstfortaring pa ett annat, en fortaring av inkomst
alltsa, sonl .man i detta fall begar, att Amerika skall stalla till for
fogande. Nu vagrar AUlerika. Den europeiska, demokratien maste
klargora for sig, vad klockan nu ar slagen. Vi mAste arbeta oeh

.spara. Det ar for ovrigt icke nog, atl Europa forsorjer sin lopande
konsumtion, utan det n13ste bilda kapital. Europa kan ieke leva
utan att oka sitt kapital oeh Jnaste darfor sorja for sin kapitalbild
ning. Nagon del av detta kapitalbehov kan val tillgodoses av An1e
rika, men vad Amerika i den vagen kan prestera, bor reserveras for
de egent.ligen nodlidande landerna i Europa. Vi andra, sonl icke
aro nodlidande, ha ingen Inoralisk ratt att taga for oss nagon del av
denna knappa sparformaga, som annu kan finnas i Amerika. Vi aro
framfor allt skyldiga att for oss klargora nodvandigheten av att ar
beta oeh sorja for oss sjalva. Det ar ganska nyttigt, att vi bli han
visade till att sorja for oss sjalva. DA forsvinner den kalla till vill
farelse for alhnanheten, som ligger i forestallningen, att man standigt
kan fa Ian i utlandet. Kan man ieke fa det, bar man klargora, vilka
resurser vi ha och hur starkt begl'ansade dessa aro. Pa det sattet
skola vi kunna se till realiteterna i det ekonomiska Ii.vet oeh spe
ciellt overtyga oss om kapitalets oeh kapitalbildningens vasentliga
roll j samhallsekonomien.
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I anledning av foredraget yttrade sig:

105

F. d. Professor K. Wicksell: Da det sag ut, SOlll onl nagon di
skussion icke aIls skulle' kOlnma till stand, fann jag nlig foranlaten
att kasta mig i breschen. Jag har elnellertid ganska litet att an
Inarka emot det foredrag, som vi hort. Det inneholl till stor8ta delen
idel fullkomligt oelTIotsagliga sanningar. Jag maste dock erkanna, att
j~g da och dA .under foredragets gang lnaste likso111 nypa Illig i
arnlen for att overtyga mig om att det val' professor, Cassel, som ta
lade; i synnerhet dA han framforde en generell varning lTIOt att se
alIa ekonomiska foreteelser i penningform. Det val' n1ycket forva..
nande for den, S9m kanner Cassels egna skrifter. Sa n1ycket storre
gladje skall det bli, for att sa sitga, i den nationalekonomiska himlel1.

Jag hade ocksa litet svArt att forstA det sista, han yttl'ade. Det
fUrefoll mig delvis vara en strid 1110t obefintliga: motstandare. Nog
inser en var, att om staten drar till sig en del av en persons fasta
formogenhet, placerad exenlpelvis i ett hus, sa kan han icke betala
med sjalva huset, utan han far anlita kredit; och darigenom minskas
helt visst kapitalbildningen, i samma man som staten konsumera1'
detta kapital. Detta:i1' en obestridlig sanning. Men jag fo1'star inte
riktigt, vad professor Cassel menade, nar han i fortsattningen gjorde
sig lustig over deras Inening, som anse, att just emedan en del av
statens beskattning verkar i kapitalforstorande riktnir.lg, staten borde
se till, att en nagot sa nar motsvarande del av dessa statsintakter fa
bibehalla sin kapitalkaraktar, att de bli fonderade~ sa att endast ran
torna anvandas till lopande utgifter i framtiden. Skulle da detta vara en
omojIig sak? Han tog ett exenlpel, namligen att om hard beskattning
drabbade en produktiv jarnvag i sodra Sverige, kunde lllan icke gott
gora detta genom att for de influtna medlen bygga t. ex. inlands
banan. Nej, det forstas, men det beror darpa, att denna bana icke
ar produktiv. Om staten fonderar medel, innebar det emellerlid, att
de endast skola anvandas i verkligt produktiva foretag. Forst on1
detta icke sker, ar professor Cassels anmarkning riktig.

Det skulle kunna guras en annan invandning, SOln Cassel dock
icke framstallde, namligen att om staten behover pengarna, kan den
icke samtidigt fondera dem, och om den icke behover den), bade
skatter i denna utstrackning icke bort palaggas~ Men nlot detta vill
jag saga, att det kan finnas anledning for stat€n att taga upp skatt
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uteslutande i syfte att utjamna inkonlsterna. Dit hOI' exempelvis
arvsbeskattningen i synnerhet i avlagsna led. I det llela yore det
onskvart, om professor Cassel ville narmare forklara sin nlening 1'0

rande denna sake Hans angrepp forefoll mig oberattigat.
Jag' skalI sedan fasta mig vid en annan punkt; det val' for resten

icke nagon huvudpunkt i hans anforande. Han annlarkte, att Amerika
ieke under krigets forsta skede okat sin prisniva, utan det int.raffade
forst, nar overexporten borjade antaga nlera gigantiska former. H~n

ansAg detta utgora en bekraftelse pa vad han sade sig alltid 11a franl
hallit, nanlligen att ett lands prisniva egentligen ar oberoende av andra
landers prisniva. Ja, men, mina herrar, sa lange ett land 'utan vi
dare tar enlot guld fran -andra Hinder, sasom Amerika faktiskt gjorde,
Iar man icke kunna pasta, att dess prisniva skulle vara obero'ende
av andra landers. Har i Sverige val' det en annan sak men endast
pa grund av guldsparrningen. Fore februari 1916, da guldsparr
ningen beslots, hade riksbanken ieke mojlighet att lata bli att ge ut
sedlar ty da hade guld i stalIet instrolnmat. Och da Anlerika, sa
vit.t jag vet, utan avbrott tagit emot Europas guld, inser jag icke,
hur 111an kan kOlnma ifran, att prisstegringen i Europa maste leda' till
prisstegring i Anlerika. Om det faktiskt icke skedde, utan Amerikas
pris3tegring kOln langt efter Europas, torde detta ha berott p:t frak
terna, vilka ogonbliekligen stego hogst betydligt. Harigenom kOInmo
de anlerikanska varorna i Europa att stft sa Inycket hogre i pris
sonl frakterna utgjorde. Det omvanda galler naturligtvis om de
europeiska varorna i Ameril~a, men i denna trade hade fraktern'a av
latt insedda skal icke stigit pa langt llar sa mycket SOln i den forra.
Saledes verkade detta Inera pa de 'amerikanska varorna i Europa an
pa de eiIropeiska i Amerika. Detta ar orsaken till att prisstegringen
dar icke kOHl sa hastigt som i Europa. Sa ungefar torde nlan bora
se detta forhallande, sonl emellertid icke hal' nagot 'speciellt. intresse
for det egentliga tenlat..

DarelTIot kan jag endast instamnla iatt det Hr en illusion att
tro, att nar Alnerika fornt skickat sa nlycket varor, skall det ocksa'
kunna gora det efter kriget. l'vartorn blir det antagligen svarare,
just darfor att Ainerika redan gjort det i sa manga aI', vartill na
tur'ligtvis komnler dess egna varuforluster under kriget. Men:l andra
sidan lll:l jag saga, att val' och en nu far 'gora sitt basta till av
hjalpande av denna stora, gemensanlma olycka oell att det om storre
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delen 'av Europ'a - trots alIa formaningsord, som professor Cassel
agnade vae varldsdel - galler detsamma, sOln en gang en student
sade, nar han uppIl1anades att leva efter sina tillgangar: »Skall jag
leva efter 11lina tillgangar, faT jag ieke leva aIls'».

Professor G. Cassel: Jag skall be att fA yttra nagra ord i anIed
ning av vad professor Wieksell nu anfort. Jag ar overtygad 01I1 att,
jag pa det hela taget hal' ratt i vad jag forut sade oeh viII blott
tilHigga, att nar prisnivan steg i Europa, val' det till, stor del redan
ett systenl av papperspengar, som harskade, och prisstegringen skedde
i dessa 'papperspengar. Den sonl t1'or, att guldexporten, inlosning av
riksbankens sedlar Ined guld, harvid hal' nagon betydelse, genonl
skadar icke de svarigbeter, som forelegat. Emellertid ar jag garna
villig medgiva, att dessa forhallanden, som 1'ora prisstegringen, a1'o
fot' kOlllplicerade for att det exempel, jag valde, skulle vara ett gott
exenlpel pa ~en pril~cip, jag ville klargora. Jag viII enlellertid ater
upprepa sjalva prineipen: en prisstegring i lander, som ha ett av
Amerika fuIlkolnligt obel'oende penningsystem, kan icke foranleda'
p1'isstegring i det senare .landet. Detta anser jag oonl.tvistligt, ehuru
forhaJlandena i Amerika tiro nagot for konlplicerade for att det exempel,
jag androg, skal} vara fullt tydligt.

Nar professor WickseII uttalade, att 11an fann det fol'vanande, att
jag lade vikt vid de reala fol'hallanden, SOlll ligga bakoln p-enning
fOrlllen, kan det icke hero pa annat, an att han last mina hittillsva
rande arbeten lned den forutfattade meningen, att jag icke forstatt
denna sak, vilket jag beklagar. Den tanken hal' annal'S pa ett lllyeket
tidigt stadi,UIll varit det centrala i mitt ekonomiska skriftstalleri oeh
frarnfor alIt i det folkupplysningsarbete, jag sokt bedriva.

Professor Wicksell nanlnde ocksa nagra ord om en speeialfraga
betraffande beskattningen. Han gjorde gallande, att staten bor i st.or
utstrackning beskatta arv. Jag hal' hellel' icke nagot emot att det
sker i viss omfattning. Jag fir med professor Wicksell ense onl att
man hoI' beskatta avlagsna slaktingars arv hogt, oln icke rent av
tillgripa konfiskation. lVIin avsikt val' icke att predika mot arvsskatt
ov~rhuvud, utan. jag ,vande Illig emot den fallucka, som for allman
heten ligger dari, att de medel, vilka utfalla som arv, skulle vara en
inkomstkaIla, som man kan taga hur mycket som heIst' av for att
tacka statens utgifter, yare sig dessa aro Iopande utgifter eller ut-
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gifter for kapitalokning. Arven: fifO ieke nagot matt pa de medel,
son} st.a till forfogande.

On1 professor Wicksell tror, att den alhnfinna meningen ar klar
med dessa saker, misstar han sig.. Jag ansel', att nationalekonomerna
ha en myeket stor uppgift att fylla Deh kunna gora en oerhord nytta
genom att taga hort de mest elementara villfarelserna pa detta omrade.
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WALLENBERG, A., ryttmast.are.
WALLENBERG, G. 0.) envoye.
WALLENBERG, K., bankdirektor.

WALLENBERG,' :NI., Y. haradshovding.
\VALLENBERG, 0., f. d. kapten.
\VALLENBERG, V., ingenjor.
WALLER, H., hovrattsassessor.
WALLNER, J., aktual'ie.
\VALLROTH, K. A., myntdirektor.
WANBERG, T., t. f. kamrer.
WEIDENHIELM, E. G., overstelojtnant.
vVEINBERG, E., godsagare.
'\VESTRING, H. G., president.
'VICHMAN, C. P.O., bankdirektor.
WICl{SELL, K., f. d. professor.
VVIDEEN, .....\. R., f. d. kamrer.
\VIDEN, P. G., f. d. kamll1arrattsrad.
WIJKMAN, A., landskamrer.
WIKANDER, E.,' disponent.
\VIKSTROl\f, C., grosshandlare.
WRANGEL, ri.,. generallojtnant.

ZETHELIUS, E. G., bankdirektor.
ZETHELIUS, F.) overdirektor.
ZETHR.2EUS, A. H., bankir.
ZETTERLUND, C. R., k·ontorschef.
ZIELFELT, A., bankdirektor.

AKERHIELM, L., friherre, f. d. president.
.AKERLINDH, G., direktor.
AKERLUND, E., godsagare.
.AKERMAN, G., juris kandidat.
.AKERMAN, R., f. d. generaldirektor.
.AMARK, K., forste aktuarie.
AQYIST, T., disponent.
ASTROM, A., docent.

OHLIN, E., hovrattsnotarie.
OHMAN) E., grosshandlare.
OH~IAN J:OR, E., bankir.
OSTBERG, G. F., fil. doktor.
OSTBERG, J.', f. d. kammarrattsrad.
OSTERGREN, A., statsko~sulent.


